MISJA PROGRAMU KOBIETY ZMIENIAJĄCE BNP PARIBAS
U·,Nolnienie potencjału kobiet w celu budowania różnorodnej organizacji, która
wspiera realizację strategii bankJ I rozwój jego pracowników.

DLACZEGO WARTO TO ROBIĆ?
► Bo o·ganizacjc, które wspierają różnorodność i inkluzywność są bardz ej konkurencyjne
na rynkJ.
► Bo zróżnicowane zespoły to lepsze decyzje i szybsze wdrażanie innowacji.
► Bo organizacje wsJierające kobiety są postrzegane jako efektyvvniejs pracodawcy
► Ze względu na wspieran e projektem Celów Zrówroważonego Rozwoju.

JAK TO ROBIĆ?
Etap 1 - Twórczy chaos
► Cel jest niekonkretny tub n czdefiriowany? Nic martwcie si�!
► Znajdźcie kobiety, które myślą podobnie i są zainteresowane wspieraniem innych
w Waszej urgc.nizacji.
► Na pocLąLku SLukajcie SLeroko. JwLględnijcie wsLysLkie obsLary O"gani,:acji.
Różrorodne kompetencje, wiedza i doświadcze1ie przyda Wa-n się na kolejnych
ernpach.
► Czas zweryfikuje zaangażowanie. W programie zostaną te kobiety, któryn naprawdę
zależy na jego budowa1iu.
► Uzyskajcie wsparcie sponsora projektu w Zarządzie. Od początku budujcie autonomię
finansową projektu.
► Zróbcie pierwsze założenia programu, strukturę i fo·nat działania. Pamiętajcie, nie
muszc, być perfekcyjne. Weryfikujcie i zmie1iajcie. Ewolucja programu jes: czymś
naturalnym.
► Pamiętajcie, aJy sJotykać się regularnie. Zarezerwujcie sobie czas na rozwijanie
programu, nawet jeśli na począ:ku jest mało konkretó1N.
► Wybierzcie kapitankę, której ene•gia Was poniesie i pod:rzyma Wasz zaJał w trud1ych
momentach Powinna być nie tylko Lider<ą, ale i orga1i7atorką - centrum kontaktu,
koordynacji, a także osobą patrzącą na cały program kompleksowo.

DOBRE RADY
I> Dawajcie i oczekujcie feedbacku, konsultujcie pomysły z wszystkimi liderkarii, by czuły
się zaangażowane i miały poczucie sprawczości.
[> Pamiętajcie, że program oddolny to działanie wolonta•iackie, poza Waszymi
biznesowym zadaniami. Bądźcie uczciwe vvobec siebie i i1nych. Jeśli podeJmiecie
decyzję, tu rnusic e być gotowe r1a zaangażcwanie, d:idatk:iwy czas i obowiązki.
[> Zdystansujcie się od struk:ury organ zaCJi i wejdźcie w nowe role, zbudujcie wtasną
struktJrę inicjatywy
[> St'.t✓órzcie lide·kom przestrzeń c.o poczucia, ze program _est naprawdę ich, że nąą
aJtononię w działaniu. .Autonomia ge1e·uje bowiem cdpowiedzialncść i zaangażovvanie.

Etap 2 - Budowanie fundamentu
►

Zadbajcie o nazwę i identyfikację wizualną programu. Powinna być vvyróżniająca, ale
klarowna i spójna z kulturą organizacyjną.

►

Znajdźcie punkty styku między programem a fLnkcjonowariem kluczovvych struktur
organizacji. Poznajcie organizacjG i jej potrzeby

►

Ustalcie regularne spotkania, by czerpać od siebie wzajemnie i wspierać się. a przede
wsLys.kirn, by nadać ryLrn VvasLyrn dLiaŁanion1.

►
►

Opracujcie kierunki dLialar1 programu, LC:eji niJjcie główne cele, co cl·cecie osiągnąć.
Zadbajcie na początek o jeden duży widoczny projekt w organizacji i na tym skupcie
r.ały wysił.ek.

Etap 3 - Serce i rozum
► Pracuje e od początku nad celam programu (co chcecie osiągnąć) i wyznaczcie sobie
mierzalne KPI.
► Zadajcie sobie pytanie „po czym poznamy, że nasz program działa"?
► Od początku myślcie o s-<alowalnośei progran-u.
► Skorzystajcie ze wsparcia doświadczonego coacha - w celu zobiektywizowania działań
i ernucji.
► Poznajcie się dobrze, także na kanwie życiovvej. prywatnej. ZbudJjcie mocną relację
i zaufanie. Zaplanujcie wspólne spotkania po pracy
► Przygotujcie osoby budujące i wspierające program do jego komunikacji na zewnątrz wystąpienia, posty w social media.

DOBRE RADY
I> Skorzystajcie z sity zespołów komunikacyjnych w Waszej orgarizacji.
I> Pami�taJc e o kolejności w komunikacji - najpierw wewnątrz organizacji i jak
zbudujecie zc.sięg, t:i dopiero komunikujcie to na zewną:rz
I> Dbajcie u podobną prędkość funkcjuncwania w całyrn programie. żeby budować
wzaje-nne zaangażowanie.
I> W tym progranie pozwólcie sobie na „riekorporacyj1e" podejście. Nie bójcie się
rozmachu.
I> Snujcie śmiałe wizje i przekładajcie je na plany i zadania. Przygotujcie się n;,, ryzyko
.,klęs<i urodzaju" pomysłów.
I> Bądźcie uczciwe wobec sieJie i wyciągajcie wnioski z poraże-<.

Etap 4 - Otwarta głowa
► Dbajcie o vvymianę informacji i właściwą komunikację wewnątrz programu.
w organizacji i poza nią.
► Audytujcie swoje działania.
► Iterujcie pomysły rozmawiajcie o nich, -<onsultujcie ze sobą w otwartości, do momentu
kiedy u21acie, że to jest to.
► Nie obawiajcie się zmian w programie to szansa na nowe pomysły i nowe otwarcia.
► S7trkajcie nowych liderek - 7 nimi pr1yjdą no·,..ve pomysły i świe1e spojr7enie.
► Dhsjcie o ir.h onboarding i o włączenie uczestniczek ze wszystkich inicjatyw w ramach
programu.
► Obserwujcie rynek i świat Wykorzystujcie okazje i szanse by uczyć się, ale i uczyć
innych o tym, co robicie. Budujcie skalę działania, żeby wpływać na rzeczyw ste zm any
także poza organizac_ą - vvyższe dobro nie zna konkurencji.

DOBRA RADA NA KONIEC
[> Bądźcie :Jumne z tego, co roh1�ie i świętujcie sukcesy Q

Życzymy Wam powodzenia!
Kobiety zmieniające BNP Paribas
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