
Siła jest kobietą 
Poznaj Boskie Karkonoskie!

Pragnęłyśmy uzupełnić lukę na regionalnym rynku. Utworzyć miejsce pierwszego kontaktu dla kobiet chcących wzmocnić swoją  
aktywność zawodową, niezależność, kompetencje, zdrowie, świadomość społeczną, a także uzyskać wsparcie merytoryczne  

w prowadzeniu i rozwoju biznesu. Dzięki dzieleniu się doświadczeniem, doskonaleniu umiejętności, poznawaniu i wzajemnej motywacji mamy 
realny wspływ na rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Bez wielkomiejskich kompleksów. W końcu jesteśmy boskie. Boskie Karkonoskie.

Co robimy
Każda z nas jest inna. Każda z nas ma swoje potrzeby intelektualne, emocjonalne, funkcjonalne. W zależności od statusu materialnego, spo-
łecznego i wieku oferowane przez Fundację usługi są zróżnicowane, dostosowane tak, byście na każdym etapie życia znalazły coś dla siebie.

Dla kogo?
MŁODE BOSKIE, przed 20-tką

Chcemy pomóc Wam wejść na rynek pracy. Pomóc wybrać ścieżkę zawodową, w której w pełni wykorzystacie  
swój potencjał i naturalne umiejętności.

BOSKIE, po 20-tce

a	Szkolimy z zakresu komunikacji interpersonalnej, inteligencji emocjonalnej, rozwiązywania konfliktów, zarządzania finansami  
i innych kompetencji miękkich i twardych niezbędnych w rozwoju zawodowym i osobistym.

a	Doradzamy w kwestiach związanych z otworzeniem, prowadzeniem i rozwijaniem działalności gospodarczej.  
Od spraw związanych z formalnościami, przez marketing, sprzedaż, księgowość, kadry, prawo i strategie rozwojowe.

a	Wspieramy w powrocie na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, zdrowotnych i innych perturbacjach życiowych.  
Zapobiegamy wykluczeniu społecznemu, integracji społecznej oraz tworzeniu miejsc pracy.

a	Integrujemy lokalne środowiska kobiet, promujemy kobiecą przedsiębiorczość, niezależność zawodową i współpracę.

a	Przygotowujemy do łagodnego przejścia w stan spoczynku zawodowego, by emerytura była początkiem nowej, aktywnej przygody.

FIRMY, ORGANIZACJE, SAMORZĄDY

Mikro, małe i średnie firmy, organizacje wspierające przedsiębiorczość, szkoły, placówki kulturalne i edukacyjne, samorządy,  
inne stowarzyszenia i fundacje realizujące podobne cele statutowe – jesteśmy otwarte na współpracę z Wami.

Kochamy Karkonosze, Góry Izerskie i jesteśmy dumne z tego skąd pochodzimy. Dlatego promujemy region, produkty lokalne,  
popularyzujemy aktywną turystykę, rekreację i sport, jako elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zarówno  

w sferze prywatnej jak i zawodowej.

O tym co konkretnie robimy co organizujemy w najbliższym czasie i jak się z nami skontaktować dowiecie się ze strony  
www.boskiekarkonoskie.org oraz naszych kont w social mediach.

Zapraszamy to współpracy. 

W Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie, Łodzi…   
tak to się dzieje. Kobiety jeżdżą na duże eventy, spotykają się, szkolą, współpracują… a u nas?

Często to słyszałyśmy, dlatego powołaliśmy do życia Fundację Boskie Karkonoskie.

Fundacja BOSKIE KARKONOSKIE  
ul. Willowa 5

59-850 Świeradów-Zdrój

www.boskiekarkonoskie.org
biuro@boskiekarkonoskie.org

669 066 883


