Програма
16:00 – 16:30 Welcome-coffee, музичне привітання від гурту Redwoods
16:30 – 16:40 Привітальне слово Оксани Філоненко, засновниці проекту RIZNA,
координаторки ГО “Центр зайнятості Вільних людей”
16:40 – 16:50 Привітальне слово Олени Бєлікової, кар’єрної консультантки проекту
RIZNA
Мотиваційні виступи учасниць проекту
16:50 – 17:05 Анастасія Поліщук, дружина ветерана
“Як перетворити мамські супер-сили, набуті в декреті, в soft skills для резюме”
17:05 – 17:20 Ірина Чайкіна, переселенка
“Як я відкрила для себе нову професію і зрозуміла, що це моє”
17:20 – 17:30 Тіна Ленц, дружина ветерана
“Лагідна перемога над собою”
17:30 – 17:45 Презентація фотопроекту “Ти можеш бути RIZNA” у співпраці з
французькими фотографами Sonia Gaspard та Fabien Grt. Пара вже більше року
працює в Україні та використовує фотографію як спосіб аналізу соціальних тем і
підняття тем про стереотипи, зокрема гендерні.
У проекті взяло участь 10 учасниць проекту RIZNA, які на світлинах розкрили глибинні
інсайти про прийняття себе, різноманіття, рішучість та розвиток, які вони усвідомили під
час участі в проекті.
17:45 – 18:15 Перерва на каву
18:15 – 19:45 Паралельні менторські сесії
●

Ульяна Пчолкіна, громадська активістка, лідерка руху активної реабілітації,
чемпіонка світу з пара-карате, телеведуча, фіналістка першого у світі
конкурсу краси Miss Wheelchair World 2017

"Різноманіття як економічна складова успішного бізнесу"
●

Андрій Куликов, ведучий та Голова правління “Громадського радіо”, журналіст
“Кар’єрний розвиток жінок в креативних індустріях та медіа”

●

Лора Гасай, керівниця Вища Школа Media & Production у 1+1, кар’єрна
консультантка проекту RIZNA, нестереотипна та інклюзивна HR із досвідом
понад 10 років
"Про дівоче лідерство або про "стан з заплутаним волоссям"

●

Ілона Бойко, акторка серіалів та дубляжу, авторка та ведуча тренінгів "Як
діяти словом ", "Презентація від А до Я", "Креативність та імпровізація",
тренерка проекту RIZNA з публічних виступів та ораторської майстерності
"Самопрезентація або чому іноді скромність стає на заваді нашого успіху "

●

Микола Бровченко, сценарист, рекламіст, перший в Україні креативний
директор, автор текстів пісень “Україна - це ти” (Тіна Кароль), “Мамай” (гурт
Kozak System), “Тобі” (Антоніна Матвієнко) та ін.
“Як працювати в команді, якою управляє жінка”

●

Ірина Ушакова, HR за покликанням, People Commercial Partner компанії ABInBev
Efes, коуч і кар’єрна консультантка RIZNA, громадська активістка і
співзасновниця Здорово
«Відкриття внутрішньої сили через усвідомлення своїх емоцій. Вступ до
ємоційного інтелекту»

●

Тетяна Рябокінь, директорка з комунікацій та організаційних змін, коучиня
“Стелі та затори в професії. Чому так стається, та які рішення можуть
допомогти це вирішити”

19:45 – 20:00 Благодійна лотерея
20:00 Неформальне спілкування, кейтеринг

