
Agenda 

8:45 – 9:15 
 

 

9:15 – 9:30  
 

9:30 – 10:35 

 
 

 
 

10:35 – 10:50 

Rejestracja 
 

 

Film na otwarcie, 
 

Depresja u dzieci i młodzieży – realne zagrożenie czy 

kolejny modny temat?  
Czy i jak możemy być bardziej uważnym rodzicem? 
 

Profesor Tomasz Wolańczyk 
 

Przerwa kawowa 

17:15– 17:30 Zakończenie – czas na dyskusje w kuluarach 

Fundacja Humanites – Sztuka Wychowania  zaprasza na: 

III Konferencję dla Liderów Biznesu 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 listopada 2012  

Warszawa, 

Centrum Konferencyjne Zielna 

Ul. Zielna 37 

Sukces  

w Pracy 

Sukces  
w 

Rodzinie? 

 

„Przyszłość będzie 

szczodra jedynie wtedy, 

kiedy wszystko 

ofiarujesz 

teraźniejszości” 
 

Albert Camus 
 

III Konferencja 

dla Liderów Biznesu 

poświęcona roli liderów             

w kształtowaniu rozwoju 

młodego pokolenia – naszego 

przyszłego kapitału 

społecznego. 
 

Czy współcześni liderzy są 

liderami zmian nie tylko 

organizacji, ale przede 

wszystkim samych siebie?  
 

Czego od nas potrzebują młodzi 

– jako rodziców, pracodawców, 

Jakimi są dziećmi a jakimi będą 

pracownikami, konsumentami?  
 

Co to jest Wellbeing (dobrostan 

w obszarze fizycznym, 

umysłowym, emocjonalnym, 

finansowym, społecznym)           

i dlaczego coraz częściej się       

o nim mówi?  

Więcej informacji : 
 

Fundacja Humanites –  

Sztuka Wychowania 

Tel. 504 144 784, 22 621 90 11 

E-mail: biuro@humanites.pl 

Są rzeczy, których nie możesz zdelegować …  
 

 

14:10 – 14:45 

 
 

 
14:45 – 15:00 

 

Nasza historia. Rozwiązywanie codziennych dylematów w 

pracy i w życiu prywatnym - lidera, małżonka, rodzica, 

członka społeczności…   

Olga Grygier Siddons i Jonathan Siddons 
 

 

Przerwa Kawowa 

10:50 – 12:10 

 
Oni nas wkrótce zastąpią…. – Co  dla współczesnych 

praktyk wychowawczych wynika z badań młodzieży? 
Używanie autorytetu wychowawczego, wzajemne oczekiwania, 

nieporozumienia i niepowodzenia komunikacyjne i ich przyczyny. 
 

 

Profesor Barbara Fatyga 

15:00 – 17:00 Czy są w Polsce liderzy na poziomie 6? Dlaczego tak 

trudno filozofię ogólnego rozwoju człowieka przełożyć na 

codzienność zarządzania i jak to zrobić? Co na to 

inwestorzy? Jakie są zyski a jaki jest społeczny koszt 

pracownika w depresji zwłaszcza w dobie kryzysu i licznych 

restrukturyzacji? 
 

Redaktor  CNBC Robert Stanilewicz 
 

Dyskusja panelowa z udziałem liderów biznesu, 

inwestorów, autorytetów moralnych  

12:10– 13:00 Lunch 

 

13:00 – 14:10 

 

 

PIERWSZY RAZ W POLCE! 

Wellbeing - Pomiar szczęśliwości. Szczęśliwy 

Człowiek = Zaangażowany Pracownik. Międzynarodowe 

badania pokazujące czynniki wpływające na wzrost zaangażowania i 

motywacji  pracowników oraz długoterminowy stabilny wzrost firm. 
 

Robert Manchin, Gallup Europ 

Koszt:  

Uczestnik firmowy: 1799 zł + VAT (osoba towarzysząca dodatkowo 500 zł 

+ VAT). Wpłata do 10 października odpowiednio 1500 zł + VAT i 500zł + VAT 
 

Uczestnik prywatny: 1399 zł + VAT (osoba towarzysząca dodatkowo 

 250 zł + VAT). Wpłata do 10 października odpowiednio 1299 zł + VAT i 250 zł +VAT 
 

 


