Регионален дискусионен форум на мрежата на жените от
синдикатите на металоработниците в Югоизточна Европа - в
контекста на Европейската стратегия - Европа 2020
“ЖЕНИТЕ НА РЪКОВОДНИ ПОЗИЦИИ”
София , 30 Май – 01 Юни 2013
Хотел ШЕРАТОН ,
http://www.starwoodhotels.com/luxury/property/area/index.html?propertyID=186

Адрес: София, пл. „Св. Неделя” №5

ПРОГРАМА

30 Май 2013
Пристигане и
настаняване на
участниците.

19.00

Вечеря в хотела

31 Май 2013
9.00 – 09.15

Откриване на форума и приветстия
Ренета Петрова, Маре Анчева, Емилия Гружич

•
09.15- 10.30

• Представяне на стратегия за формализиране на мрежата
на жените от синдикатите на металоработниците в
Югоизточна Европа и нейното развитие като структурна
единица при определянето на политиките за жените в
цялостната стратегия на IndustriAll-Европа.
• Европейската стратегия за растеж и работни места Кафе
пауза на пълната интеграция на жените в процеса на
гарантиране
вземане на решения.

10.30-11.00

•

Диляна Яначкова – Експерт СФ „Металици” КНСБ

Кафе пауза
11.00- 12.30

Какви са бариерите, с които се сблъскват жените в процеса на

стигане до върха в криерата?
Спицифики на национално отношение и манталитет
представителство на жените на ръководни позиции.

за

Как правителствата, социалните партньори и бизнеса
могат
да
гарантират баланса между половете и постигане на
ръководните позиции за жени?
• Елена Симеонова - УНСС
12.30 – 13.30
14 .00 – 15.30

Обяд
Дискусионен панел
Преглед на националните и европейските механизми за подобро използване на таланта и уменията на жените в бизнеса
и икономиката.

15.30-16.00

Кафе пауза

16 .00 – 17.30

Създаване на мрежа за солидарност и подпомагане на
професионалното развитие на жените в бизнеса и кономиката.

19.00

Вечеря

01 Юни 2013
9.30 – 11.00
Кои са компаниите коите провеждат политика за равенство
между половете?
Представяне на някои инициативи в компаниите от металната
индустрия за интегриране на жените.
•

Експерт КНСБ

11.00- 11.30

Кафе пауза

11.30- 13.00

Жените
на
лидерски
позиции
в
синдикатите
на
маталоработниците – вдъхновяване на следващото поколение
на жени – лидери.
• Ренета Петрова – Зам. Председател СФ „ МЕТАЛИЦИ”
Заключинелни думи и споделяне на идей за следващи срещи
•

13.00 – 14.00

Всички участници

Обяд

Отпътуване на участниците
2

