
Czy dziecko utrudnia kobiecie 
osiągnąć sukces zawodowy? 
Czy mamy mają trudniej w biznesie? 
Na te i wiele innych pytań wszystkie 
panie otrzymają odpowiedź podczas 
pierwszego na Śląsku i w Zagłębiu 
„Kongresu Mam”, który odbędzie się 
już 12 stycznia 2017 roku w Wyższej 
Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

CZY MY MAMY 
mamy gorzej?

- To wyjątkowe wydarzenie powstało z myślą o wszyst-
kich przyszłych i  obecnych mamach z  naszego regionu, 
które po urodzeniu dziecka planują wrócić do pracy, albo 
już łączą domowe obowiązki z pracą zawodową – mówi Elż-
bieta Kowacka, założycielka Fundacji Edukacja i Integracja 
Społeczna, jednego z organizatorów, twórca i kreator Kon-
gresu, prywatnie mama Mai. 

Razem z  Marcinem Piechem z  Interpersonnel Polska 
oraz przedstawicielami Wyższej Szkoły Biznesu z  Dą-
browy Górniczej chcemy stworzyć przestrzeń do wy-
miany doświadczeń, poszerzenia wiedzy i  umiejętności 
m.in. z zakresu kompetencji interpersonalnych będących 
jednym z elementów stanowiących o sukcesie osobistym 
i zawodowym każdej kobiety. 

Program wydarzenia jest bardzo bogaty i pozwala każdej 
z uczestniczek wybrać interesujące ją zagadnienie. Poza se-
sjami plenarnymi dedykowanymi wszystkim, każdy może 
się zgłosić na dowolnie wybrany panel szkoleniowy z zakre-
su: budowania motywacji, kreowania wizerunku, zarządza-
nia czasem czy przezwyciężania wewnętrznych obaw.

Dodatkowo, organizatorzy chcąc promować postawy 
przedsiębiorcze: wśród kobiet-matek ogłosili Plebiscyt na 
„Mamę Przedsiębiorczą”. Każda uczestniczka Kongresu 
może wesprzeć swoją faworytkę oddając głos poprzez witry-
nę internetową www.kongresmam.pl/mamyprzedsie-
biorcze do 25 grudnia 2016 roku. Warto się zaangażować, 
ponieważ nie tylko na Mamę Przedsiębiorczą, ale także na 
uczestniczki biorące udział w głosowaniu czekają upominki.

Więcej informacji na 
www.kongresmam.pl

Dzięki udziałowi w Kongresie każda kobieta ma szansę 
poznać pracodawców otwartych na współpracę właśnie 
z mamami, okazję do nawiązania nowych znajomości, po-
zyskanie kontaktów biznesowych. Będzie się można także 
dowiedzieć, skąd pozyskać fundusze na własny biznes, 
nauczyć się zarządzania czasem, ale przede wszystkim 
każda uczestniczka otrzyma z pewnością zastrzyk pozy-
tywnej energii, by uwierzyć we własne siły. 

Zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy na  
www.kongresmam.pl/zglos_sie_kongres przyjmowane są do 
25 grudnia 2016 roku. 

Warto 
zarezerwować 

sobie czas 
12 stycznia  

2017 roku  
i już dziś zgłosić 

swój udział 
w Kongresie. 


