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Competence instead of quota - Kompetencje zamiast parytetów
OPZL 14 października 2013 rozpoczął międzynarodowy projekt dla kobiet biznesu. Realizacja projektu da szanse
Paniom do rozwijania swoich umiejętności i podwyższania kompetencji aby docelowo poprawić wyniki firmy.
Międzynarodowy projekt „Competence instead of quota”, w którym OPZL jest partnerem skierowany jest głównie do kobiet szczebla
menedżerskiego, ale i również do tych które aspirują do takich stanowisk. Podczas realizacji projektu zbadane zostaną cechy
osobowościowe menedżerek, które są niezbędne w zarządzaniu firmą. Do tego celu wykorzystanie ankieta kompetencji, która wskaże
mocne i słabsze strony kobiety biznesu oraz wyselekcjonuje które cechy wymagają udoskonalenia. Kolejnym etapem będzie
przeszkolenie wybranych uczestniczek. Dzięki zastosowaniu różnych form szkoleniowych dopasowanych do indywidulanych potrzeb kobiety biznesu udoskonalą swoje najsilniejsze strony oraz otrzymają wskazówki, jak niwelować własne niekorzystne dla organizacji
zachowania.
Pierwsze warsztaty dla partnerów projektu odbyły się w październiku 2013 w Dreźnie. Odbyły się również wizyty w krajach
uczestniczących w projekcie tj. w Polsce, Włoszech, Niemczech i Węgrzech. Sprawdzano podczas tych wizyt przygotowanie partnerów do
realizacji projektu i ustalano szczegóły realizacji projektu na rok 2014. OPZL gościł liderki projektu Dr. Pertę Greiser z BFW Dresden oraz
Dr. Annerose Giewoleit z ANDA Berlin w swojej siedzibie w Zielonej Górze w dniach 21-22 listopada 2013 oraz w oddziale w Żarach w
dniach 22-23.05.2014. Podczas wizyty w Żarach zorganizowano kolejny z cyklu „Biznes na obcasach”, który poświęcony był realizacji
projektu ”Kompetencje zamiast parytetów”.
Harmonogram projektu:

kwiecień 2014 - wrzesień 2014 – rekrutacja chętnych Pań, wypełnienie ankiety kompetencji i oraz ustalenie głównych
tematów szkoleń

wrzesień 2014 - lipiec 2015 - przeprowadzenie szkoleń dla kobiet
Projekt będzie trwał do 30.09.2015 roku.
Międzynarodowi partnerzy projektu po przeprowadzeniu szkoleń dla kobiet w swoich krajach stworzą wspólny europejski model
szkoleniowy dla kobiet na stanowiskach kierowniczych.
Zapraszamy Panie chętne do udoskonalania swoich umiejętności !
Biuro projektu
Joanna Małecka
OPZL Żary-Żagań
ul. Wrocławska 12, 68-200 Żary
tel. +48 697 712 733
e-mail:j.malecka@opzl.pl
Strona projektu www.competence-project.bfw-dresden.de
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