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10 години СЖББ

Започваме 2023 година с едно специално видео обръщение от името на г-жа
Цветанка Минчева, председател на СЖББ и Главен изпълнителен директор и

председател на УС на УниКредит Булбанк. За тези с обща мисия и цел, вървящи в

една посока няма невъзможни неща. Чуйте цялото послание и се вдъхновете за

това, което предстои. Вижте видеото тук.

https://www.youtube.com/watch?v=LvcBm_wx1rU


На фокус в броя

● Новини от последния месец
● Годишни награди за отговорен бизнес 2022
● Една покана от нас
● Новини от нашите членове

Новини от последния месец

Старт на Академия за разнообразие,

равнопоставеност и приобщаване

На 26ти януари стартира първата по рода си в страната сертификационна академия.
Сред лекторите в програмата са български и чуждестранни лидери, участващи в
управлението на компании членове на СЖББ, както и преподаватели от СУ „Св. Климент
Охридски“. Остават няколко последни места, записването продължава до 24 януари!

Повече за програмата можете да научите тук.

https://womeninbusiness.bg/project/akademia-za-raznoobrazie-ravnopostavenost-i-priobshtavane/


СЖББ в подпрепа на

Ukraine Support and

Renovation

През 2022 СЖББ подкрепи
Ukraine Support & Renovation
– благотворителна
фондация, базирана в
гр.Пловдив. От проведената
през декември томбола
събрахме 4800лв за каузата,

с които бяха изпълнени желанията на над 400 деца, писали писма до Дядо
Коледа.

Прочетете повече »

Второ издание на

“Сутрешно кафе”

със СЖББ

На 2ри декември се проведе
второто издание на
"Сутрешно кафе" със СЖББ.
Темата този път беше за
духа и енергията на екипа и
защо е от ключово значение
за успеха на организацията

да може да се забавляваме заедно

Прочетете повече »

https://womeninbusiness.bg/v-podkrepa-na-ukraine-support-and-renovation/
https://womeninbusiness.bg/%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%83%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d1%84%d0%b5-%d1%81%d1%8a%d1%81/


Годишни награди за отговорен бизнес 2022

Тази година ще се проведе юбилейно 20-то издание на първия конкурс за
корпоративна социална отговорност, устойчиво развитие и многообразие -
Годишни награди за отговорен бизнес, организиран от Българският форум
на бизнес лидерите (БФБЛ). Съзтезанието с мото „Дай добър пример“ ще
отличи успешни инициативи в подкрепа на хората, обществото и природата,
осъществени през 2022 г. Целта на БФБЛ e да насърчи добрите практики за
социална отговорност и да популяризира корпоративните програми с
най-голямо въздействие.



Поради повишения интерес в последните дни БФБЛ удължава срока за
участие до 31ви януари. Участието е безплатно, а регламентът и други
подробности са публикувани на уеб страницата на БФБЛ.

Една покана от нас

Стратегическа нетуъркинг среща: 10 Х повече

В началото на юбилейната 10-та година на Съвета на жените в бизнеса в
България, имаме удоволствието да Ви поканим на първата стратегическа
нетуъркинг среща на нашата организация, която има за цел да акцентира
върху целите и приоритетите на СЖББ за новата 2023 година. Членове на
Управителния съвет на СЖББ ще споделят подробности за предстоящите
инициативи, а в рамките на работен коктейл ще можете да обсъдите
възможности за сътрудничество между членовете на организацията и ваши
идеи за подпомагане дейностите на Съвета.

Дата: 24.01.2023г от 17:30 до 20:00 ч
Място: NV Tower, бул. „Доктор Г. М. Димитров“ 59

Модератор: Дарина Стоянова

https://www.bblf.bg/


Програма:
17:00 – 17:30      Посрещане и регистрация
17:30                   Начало
17:35-18:45 Първа част: Панелна дискусия с членове на УС
18:45 -20:00 Втора част: Нетуъркинг – „работен коктейл“
20:00                   Край на събитието

Новини от нашите членове
Стартира набиране на кандидатури за Oтличителен знак за
постижения в изпълнение на политиката по равнопоставеност на
жените и мъжете за 2023 г.

Министерството на труда и социалната политика стартира
процедура по набиране на кандидатури за връчване на
Oтличителен знак за значими постижения в ефективното
изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете
за 2023 г. Отличителният знак е морална награда и стимул за
институциите/организациите да подобрят своето управление, в
съответствие с постигането на равнопоставеност за всички. Целта
на неговото присъждането е да се насърчат усилията на все повече
институции/организации за провеждане на по-ефективни политики,
насочени към постигане на равнопоставеността на жените и мъжете
в България. Прочетете повече тук.

https://ksb.bg/protsedura-po-nabirane-na-kandidaturi-za-vrachvane-na-otlichitelen-znak-za-znachimi-postizheniya-v-efektivnoto-izpalnenie-na-politikata-po-ravnopostavenost-na-zhenite-i-mazhete-za-2023-g/


Общото събрание на акционерите на
UniCredit Bulbank избра четирима нови
членове
На Общо събрание на акционерите на
банката Емилия Палибачийска и Теодора
Петкова бяха избрани за председател и
заместник-председател на Надзорния
съвет на УниКредит Булбанк. Към

надзора се присъединяват също Паскуале Джамбои и доц. д-р
Атанас Георгиев. Новите членове на Надзорния съвет на УниКредит
Булбанк ще заместят досегашния председател на Надзорния съвет
Алберто Девото и членовете на Надзорния съвет Хайнц Майдлингер
и Димитър Желев.

Румина Николова става управляващ директор на
рекламна агенция The Smarts
Румина Николова става управляващ директор на
рекламна агенция The Smarts. На тази позиция тя ще
отговаря за цялостното оперативно ръководство на
творческата агенция. С дългогодишния си опит Румина ще
съдейства активно за реализиране на стратегическите
цели и вземането на ключови решения за обслужването
на клиентите, управлението на екипите и развитието на
бизнеса.



Коника Минолта България с отличие за ТОП работодател за 2023 г.
Коника Минолта България получи сертификат за най-добър работодател в
България за 2023 г. в класацията на Top Employers Institute. Сертификатът се
връчва за въведени стратегии и политики на организацията за развитие на
работното място и хората в компанията, както и доказани отлични резултати и
добри практики по отношение на човешките ресурси. Прочетете повече тук.

Очаквайте следващия брой през февруари!

https://www.konicaminolta.bg/bg-bg/news/konica-minolta-bulgaria-is-top-employer-2023

