Fundacja Humanites – Sztuka Wychowania zaprasza na:

II Konferencję dla Liderów Biznesu

Sukces w
Pracy

27 października 2011
Warszawa,
Centrum Konferencyjne Zielna
Ul. Zielna 37

Sukces w
Rodzinie?

Są rzeczy, których nie możesz zdelegować …
Agenda
9:00 – 9:30

Rejestracja i otwarcie Prof. Jacek Kurzępa, Zofia Dzik

9:30 – 10:30

W której fazie jest Twoja Rodzina? Fazy rozwoju rodziny.
Komunikacja w biznesie, komunikacja w rodzinie - w czasach
normalnych i w kryzysie. Jak dobrze znamy swojego
partnera? System wczesnego ostrzegania.
Dr Barbara Smolińska

10:30 – 10:40

Pierwszy raz
w Polsce!

10:40 – 12:40

12:40-13:40
13:40 – 14:10

Przerwa kawowa

Gość Specjalny Konferencji - Dr Dagmar O’Connor
z Nowego Yorku. Gorąco oklaskiwana na Szczycie w
Davos oraz na Szczycie Ekonomicznym w Sharm El
Sheikh w 2008 roku z udziałem Prezydenta Georga
Busha i Premiera Tony Blaira
Wszystko o relacjach rodzinnych, o co obawiasz się zapytać.
Co determinuje zdolność naszą i naszych dzieci do
zakładania udanych związków? Dlaczego świadomie tak
alokujemy czas, że jest to ze szkodą dla naszych prywatnych
relacji, życia intymnego i pasji? Dr Dagmar O’Connor

Lunch
Rodzina i deficyt czasu wolno płynącego. Rola rytuałów w
umacnianiu relacji w pracy i w rodzinie. Czym rytuały różnią
się od rutyny i dlaczego dzięki nim możemy stale podnosić
temperaturę naszych uczuć. Prof. Wojciech Burszta

14:10– 14:45

Refleksje nad pracą i życiem prywatnym - lidera, ojca,
członka społeczności… Business Lider (Paweł S)

14:45 – 15:10

Wprowadzenie do panelu, Prof. Jacek Kurzępa

Liderzy Biznesu o budowie przyszłego kapitału
społecznego
15:10 – 17:15

17:15– 17:30

Dyskusja panelowa Liderów Biznesu - Czy biznes jest
odpowiedzialny za jakość przyszłego kapitału społecznego?
Jak może w tym zakresie wspierać swoich pracowników?
Czy dla biznesu są ważne cele wyższe? Jak budować kapitał
społeczny w firmach? Czy biznes powinien czuć
odpowiedzialność za naruszenie tkanki współczesnej rodziny
i jej rekultywację w ramach społecznej odpowiedzialności
biznesu?

Zakończenie – czas na dyskusje w kuluarach

„Przyszłość będzie
szczodra jedynie wtedy,
kiedy wszystko
ofiarujesz
teraźniejszości”

Albert Camus
II Konferencja
dla Liderów Biznesu
poświęcona relacjom w rodzinie
i kształtowaniu młodego
pokolenia liderów wartości –
naszego przyszłego kapitału
społecznego.
Czy współczesny biznes
powinien być odpowiedzialny za
stan polskiej rodziny w ramach
powszechnego obecnie hasła –
Społecznej Odpowiedzialności
Biznesu?
Jak wzorce z dzieciństwa
determinują naszą zdolność do
budowy szczęśliwego związku?
Dlaczego z kryzysami w pracy
radzimy sobie inaczej niż z
kryzysami w życiu prywatnym?
Jak codzienne rytuały mogą
podnosić temperaturę relacji
i dlaczego rytuał to nie rutyna?

Więcej informacji :
Fundacja Humanites –
Sztuka Wychowania
Tel. 660 45 90 56
Tel. 504 144 784
E-mail: biuro@humanites.pl

Tematy i wykładowcy:
Wykład specjalny - Dr Dagmar O’Connor - Wszystko o relacjach rodzinnych, o co obawiasz się zapytać
Relacje i seksualność mogą być jedyną prawdziwą,
uniwersalną częścią ludzkiego życia.
Doznania z wczesnego dzieciństwa i
doświadczenia mogą wykształtować wzorce, które
czasem muszą być „wyuczone na nowo”, jeśli chcemy
zbudować trwałe relacje w coraz bardziej stresującym
świecie.
• Co zatem jest czynnikiem wspomagającym trwałość
związku?
• Dlaczego wiedza w zakresie własnych emocji jest
takim tematem tabu?
• Dlaczego świadomie tak alokujemy czas, że to rodzi
zagrożenie dla naszych związków?

Dr Dagmar O’Connor– seksuolog,, pochodząca
ze Szwecji. Jej książka ,„Jak kochać się z tą samą
osobą do końca życia i wciąż to lubić”, stała się
bestsellerem i została przetłumaczona na 15
języków. Dr O’Connor prowadzi warsztaty
indywidualne oraz dla par.

Dr Barbara Smolińska - Fazy rozwoju rodziny i małżeństwa…żyli długo i szczęśliwie
•
•
•
•
•

Nowe zjawisko-- lek przed małżeństwem
Kilka ważnych zasad funkcjonowania związków
Fazy małżeństwa i typowe dla nich kryzysy
Waga komunikacji
System wczesnego ostrzegania

Barbara Smolińska – Dr nauk humanistycznych,
psychoterapeuta, superwizor Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego, wieloletni członek
Laboratorium Psychoedukacji, aktualnie szefowa
Pracowni Dialogu.

Prof. Wojciech Burszta - Rola rytuałów w umacnianiu relacji w pracy i rodzinie
Na podstawie badań z kręgu antropologii rodziny oraz
danych ilościowych, omówione zostaną problemy:
• Kryzysu rodziny w świetle deficytu wolno płynącego
czasu, kosztem przyśpieszenia we wszelkich
dziedzinach życia
• „Technologizacji” i „profesjonalizacji” więzi
rodzinnych – zanik sfery codziennej rytualności

Prof. Wojciech Burszta - wybitny antropolog i
kulturoznawca, eseista i krytyk kultury,
wykładowca i kierownik Katedry Antropologii
Kultury w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej,
profesor Instytutu Slawistyki PAN.

Uczestnicy dyskusji panelowej i pozostali prowadzący
Prof. dr hab. Janusz Czapiński - Lider dyskusji panelowej
Prof. dr hab. Janusz Czapiński profesor psychologii Uniwersytetu
Warszawskiego. Kierownik badań
panelowych "Diagnoza społeczna" w
latach 2000-2009. Jest twórcą cebulowej
teorii szczęścia.
Marta Czapińska – psycholog,
absolwentka Uniwersytetu
Warszawskiego, trener umiejętności
psychospołecznych, konsultantka
biznesu, wykładowca akademicki

Zofia Dzik- Prezes Fundacji Humanites –
Sztuka Wychowania. Prezes, członek
organów nadzorczych spółek z obszaru
rynku usług finansowych.

Paweł Smoleń – Przez wiele lat pracował w
firmie Arthur Andersen. Od 2001 roku
rozpoczął karierę w Vattenfall, w którym
obecnie zajmuje stanowisko dyrektora Strategii
i Rozwoju Grupy.

Prof. Jacek Kurzępa - socjolog, badacz
zjawisk społecznych, szczególnie
związanych z socjologią młodzieży i
zjawiskami patologii społecznej.
Wykładowca Szkoły Wyższej Psychologii
Społecznej we Wrocławiu.

Wyzwaniem współczesności jest konieczność
wiązania wysokich kompetencji zawodowych
z coraz szerszą świadomością odpowiedzialności
za świat bliski i daleki. ..

Sukces w
Pracy

Sukces w
Rodzinie

Sukces w
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Czas:
27 października 2011r., godz. 9:00
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ul. Zielna 37
Warszawa

Organizator:
Fundacja Humanites –
Sztuka Wychowania
www.fundacjahumanites.pl
Zgłoszenia:
Tel. 660 45 90 56
Tel. 504 144 784
E-mail: biuro@humanites.pl

