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O Fundacji Imperium Kobiet Biznesu 
Ewa Sobieraj, Fundacja Imperium Kobiet 

 
 
 
Fundacja została założona przez kobiety – dla kobiet. 
 
Skąd się wzięła nazwa Fundacji – dlatego że każda kobieta bez względu na wiek, pochodzenie, sytuacje materialną ma 
do wykonania biznes. W naszym rozumieniu takim najważniejszym biznesem w życiu kobiety jest bycie matką i 
wychowanie dzieci. Chcemy podkreślać na każdym kroku jak ważne jest to zadanie – bo to od nas kobiet zależy jak 
wychowamy następne pokolenia, jakie wartości przekażemy a tym samym jakie będzie nasze społeczeństwo w 
przyszłości. 
Kierujemy swoja działalność w trzech płaszczyznach:  

1. edukacja kobiet w każdym wieku 
2. promocja kobiet biznesu – zachęcanie do poszukiwań własnych ścieżek rozwoju kariery ze szczególnym 

uwzględnieniem grupy 45+ 
3. promocja naszego dziedzictwa kulturowego, obyczajów , tradycji , dziedzictwa kulinarnego w ramach 

zachowania tożsamości w UE. 
 
 
EDUKACJA- JAKO CIĄGŁY ROZWÓJ KOBIETY WE WSPÓLPCZESNYM ŚWIECIE 
 
Fundacja IKB w swoich działaniach podejmuje się realizacji różnych projektów edukacyjnych o zróżnicowanej tematyce 
dla różnych grup docelowych kobiet. 
Znając ogromne zapotrzebowanie na taką formę edukacji Fundacja podjęła szereg działań w tym kierunku. 
 
Kobiety wyrażają chęć spotykania się, integrują się poprzez wymianę kontaktów, doświadczeń, zawiązują kontrakty 
biznesowe, wzajemnie się wspierając w różnych działaniach. 
 
Fundacja już w zeszłym roku rozpoczęła realizację projektu „Świadoma Kobieta” - pierwsze spotkanie odbyło się w 
Teatrze Kamienica. W czasie tego spotkania został podjęty temat zdrowia i przeobrażeń kobiet. Gościnnie wystąpiła 
Klinika Vimed której właścicielka mówiła o oczyszczaniu organizmu przez diety, podkreślała jak ważną jest świadomość 
spożywania dobrych pokarmów w życiu kobiety. Nasze panie miały możność szczegółowego zapoznania się własnym 

kodem żywieniowym. Kolejni goście z prezentacją to firmy prowadzone przez kobiety jak : projektantka toreb, 
specjalistki od wizerunku i projektantki odzieży damskiej. Zawsze staramy się prezentować takie firmy na naszych 
spotkaniach , które są prowadzone przez kobiety – kobiety w różnym wieku . I tak dla przykładu w Teatrze Kamienica 
wystąpiła młodziutka projektantka mody – z kolekcją młodzieżową i projektantka która specjalizuje się w modzie dla 
kobiet w wieku dojrzałym. Obie kolekcje cieszyły się uznaniem ze strony naszych pań – poza tym była możliwość 
indywidualnej rozmowy z projektantkami jak się ubierać, jak kompletować garderobę , aby zawsze bez względu na wiek 
wyglądać elegancko. Były tez wykłady na temat makijażu, pielęgnacji .  
 
Każde takie spotkanie zawiera elementy artystyczne- mamy występy artystów, zespołów muzycznych. Celem tych 
spotkań jest ponadto nawiązywanie kontaktów między naszymi gośćmi, wymiana doświadczeń. 
 
W tym toku w ramach Projektu „Świadoma Kobieta” odbyły się dwa duże spotkania. 
 
Pierwsze to „Kobieta i świat szkoleń” – na tym spotkaniu prezentowały się firmy prowadzone przez kobiety, które 
posiadają oferty szkoleniowe dla pan. I tak mówiono o zarządzaniu czasem, zarówno w firmie jak i w domu, 
przedstawialiśmy oferty firmy związanej z nauką jeżyków obcych dla wszystkich grup kobiet. W naszych spotkaniach 
bierze udział zawsze Stołeczna Komenda Policji gdzie jej specjaliści przedstawiają problemy zagrożeń, mówią o tym jak 
ich unikać i tak mieliśmy wykłady z zakresu podejmowania przez kobiety znajomości internetowych, o bezpieczeństwie 
przepływu informacji w internecie, sygnalizowany był także temat przemocy wobec kobiet. 
 
W naszych spotkaniach biorą udział także terapeuci którzy mówią o równowadze, czystości intencji w biznesie, o 
szacunku kobiet dla kobiet , podkreślają ważność solidarności kobiecej zarówno w życiu prywatnym jak i biznesowym. 
 
Każde spotkanie kobiet to inna tematyka, która przekazujemy kobietom. 
 
Ostatnie spotkanie, które odbyło się w październiku tego roku to „Świadoma Kobieta – matczyny biznes”. 
Głównym motto naszego spotkania było podkreślenie ważności biznesu każdej kobiety, jakim jest wychowanie dzieci. 
Chcieliśmy podkreślić jak ważną rolę spełnia każda kobieta niepracująca i wychowująca dzieci. Nie chcemy aby dalej rola 
ta była umniejszana przez najbliższe otoczenie kobiety, czy to partnera, czy inne kobiety – też matki. Kobieta 
wychowująca dzieci uwalnia swojego partnera od codzienności domowych, bo sama bierze wszystko na swoja głowę, to 
ta kobieta stoi często za sukcesem biznesowym swojego partnera, to ta kobieta w trakcie urlopu wychowawczego dba o 
swój rozwój i zaczyna edukację szkoleniowa aby móc wrócić na rynek pracy. I to naszym zadaniem jest najważniejsza 
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rola kobiety. Jakże często niedoceniana. 
 

Współczesna kobieta to wyedukowana kobieta, która ma swobodnie poruszając się w każdej dziedzinie naszego życia, to 
kobieta świadoma swojej wartości i oczekiwać, to kobieta spełniona, ale nie rywalizująca z innymi kobietami, to kobieta 
działająca etycznie w biznesie, wspierająca inne kobiety, to kobieta otwarta, o czystych intencjach. 
 
Taki wizerunek kobiety Fundacja promuje, dając jako narzędzie i wsparcie pakiet ofert szkoleniowych naszych Partnerów. 
Sama również podejmuje realizację projektów ściśle edukacyjnych o zróżnicowanej tematyce. 
 
Na naszym ostatnim spotkaniu wystąpiła Profesor Renata Siemieńska która mówiła o równości praw kobiet w Polsce i w 
Europie, zachęcała kobiety do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym, w samorządach, oraz do 
podjęcia odpowiedzialności za jakość życia w swoim najbliższym otoczeniu, do współuczestnictwa w życiu politycznym 
kraju. 
Są to wielkie wyzwania dla kobiet, dla kobiet wyedukowanych, które mają wizje na swoje życie, swoich dzieci , swojego 
środowiska. 
 
Oczywiście takie spotkanie zawierało aspekt miłości , mówiliśmy o akceptacji, o poszanowaniu praw każdego człowieka, 
o potrzebie zmian nas samych. 

 
W tym spotkaniu uczestniczyły firmy z ofertą produktów i usług dedykowanych dla pań, były prezentacje, rozmowy. 
Każda z tych firm znalazła duże zainteresowanie swoja ofertą i przekonała do korzystania z jej produktów. 
 
 
 
JAKO WSPARCIE I PROMOCJA KOBIET BIZNESU 
 
Począwszy od października tego roku Fundacja IKB jest gospodarzem spotkań biznesowych które odbywają się 
comiesięcznie w hotelu Marriott w Warszawie. Grupą docelową są kobiety średniego szczebla zarządzania w różnych 
firmach i korporacjach. 
Tematem pierwszego spotkania był wygląd biznesowy kobiety – zajęcia prowadziła nasza ekspertka z dziedziny mody i 
wizerunku Pani Agnieszka Michalczyk – właścicielka Akademii Stylu i Piękna. Pani Agnieszka przekazała naszym gościom 
podstawowe zasady mody biznesowej, zrobiła także pokaz łączenia różnych elementów garderoby w taki sposób, aby 
mieściła się ona w kanonach wymagań biznesu. 
Pokaz ten cieszył się ogromnym zainteresowaniem, a ankiety spisane po spotkaniu potwierdziły jak bardzo ważną jest 
taka wiedza, a której nie dają ani wyższe uczelnie ani szkoły. 
 
Na podobnych spotkaniach prezentują swoje prace kobiety artystki. Na wspomnianym spotkaniu zaprezentowała swoje 
prace malarskie Pani Hanna Bakuła. 
 
W czasie spotkań mamy czas na poznanie wszystkich uczestniczek, ich potrzeb edukacyjnych i zainteresowań. 
Nawiązujemy kontakty biznesowe, gdyż jak się okazuje, wiele z pań właśnie na takich spotkaniach chciałoby się 
zaprezentować jako manager firmy, bądź też promować swoją firmę poprzez ofertę usług i produktów. 
 
 
PROJEKTY EDUKACYJNE FUNDACJI 
 
Fundacja IKB z początkiem roku 2011 rozpoczyna cykl szkoleń i warsztatów 
w ramach następujących projektów: 
 

1.„ Zdrowie kobiet – największy kapitał „ – poruszymy zagadnienia chorób onkologicznych nękających kobiety, 

promować będziemy profilaktykę zdrowia, przedstawimy podstawową wiedzę kobietom na tematy zdrowia 
psychicznego pod kątem choroby cywilizacyjnej jaką stała się depresja, w szkoleniu zostaną zawarte także 
elementy zdrowego odżywiania, promocja sportu i terapię duchową. 

2.„ Zarabiam, oszczędzam, inwestuję „ – będzie to projekt z zakresu edukacji finansowej, na którym przedstawione 
zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania finansami, inwestowania, dodatkowego zarabiania. 
Naszym Partnerem w realizacji tego projektu jest Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej. 

3.„ Zdrowa psychika – zdrowa kobieta” – ten projekt z kolei dotyczyć będzie zdrowia psychicznego kobiety, 
podejmować będzie szeroką tematykę motywacyjną, elementy asertywności, profilaktykę zdrowia psychicznego, 
terapię behawioralną, warsztaty. 

4.„ Dojrzałe piękno – kobiety 45plus „ – ogólno-tematyczny projekt dla grupy 45Plus z elementami aktywizacji 
zawodowej, asertywności, z rozbudowana ścieżką kariery zawodowej ale także z elementami zdrowia 
psychicznego, wizerunkiem kobiety, problemami wieku w okresie menopauzy. 

 
Każdy z tych projektów 1-3 jest dedykowany do różnych grup kobiet, są to duże projekty, średnio w każdym z nich 
będzie uczestniczyć 180 pań. W każdym z tych projektów będą uczestniczyć nasi Partnerzy merytoryczni i biznesowi. 
OCHRONA I PROMOCJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 
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Fundacja IKB jako jeden z celów działań prowadzi promocje dziedzictwa kulturowego. 

W ramach projektu „Magia polskości” Fundacja realizuje kilka takich projektów. Pierwszym z nich był „Ślub Polski” na 
którym pokazaliśmy sarmacki ślub staropolski, na którym zaprezentowaliśmy nasze stroje narodowe, jadło i obyczaje. 
Zaprosiliśmy firmy z Podkarpacia ze zdrową polska żywnością i wielu innych wystawców z takąż ofertą. Impreza bardzo 
się podobała, gościliśmy bardzo dużo młodzieży, a nawet były pary młodych ludzi, którzy zażyczyli sobie wykonania 
takich strojów na ich ceremonię ślubną. 
 
Kolejnym takim zdarzeniem była „Magia lat dwudziestych” – pokaz starych aut i mody z lat dwudziestych w Pałacu w 
Korczewie – impreza masowa, na którą zjechali fascynaci motoryzacji z całej Europy, a odwiedzających imprezę było 
około 3 tys. osób. Świetna zabawa i przypomnienie dla wszystkich jak to kiedyś bywało.  
 
 
Obecnie realizujemy projekt „Warszawskie Wigilie” którego głównym przesłaniem jest podkreślenie wielokulturowości 
Warszawy – pokazanie różnych tradycji świątecznych, przypomnienie młodzieży i starszym warszawiakom jak to kiedyś 
bywało, rozpoczęcie trwałego procesu delektowania się odmiennością i niepowtarzalnością klimatów świątecznej 
Warszawy. Do udziału w projekcie zaprosiliśmy historyków, warsawianistów, którzy omówią dla młodzieży i rodzin 
warszawskich tematykę świąteczną, pokażemy różne stoły wigilijne z różnorodnością potraw, zrobimy szopkę i pokażemy 

sporo niespodzianek dla najmłodszych warszawiaków. Warszawskie Wigilie ściśle połączymy z promocją dzielnicy 
Warszawa Praga . 
 
 
 
 
FUNDACJA IMPERIUM KOBIET BIZNESU 
 
adres siedziby: ul. Zagłoby 3/ 55,  02-495 Warszawa 
 
 
 

www.fundacja-imperium.pl 

www.45plus.com.pl  

www.swiadomakobieta.pl  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie : E. Sobieraj 

Projekt: „Globalizacja a prawa Kobiet: Polska – Azerbejdżan” 

w ramach programu: East East: Partnership Beyond Borders  

finansowanego przez Fundację im. Stefana Batorego  
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