
CZYM JEST MENTORING WALK

Ideę mentoring walk stworzyła ikona mediów,
założycielka i Prezeska Oxygen Media, partnerka
biznesowa ikony mediów Oprah Winfrey,
Amerykanka, wspierająca organizację Vital Voices -
Geraldine Laybourne. Wypełniony grafik Geraldine
nie pozwalał jej spotykać się ze wszystkimi
kobietami, które chciały się od niej uczyć, korzystać
z jej rad. Geraldine zamiast odmawiać
zaproponowała dołączenie do jej codziennego,
porannego spaceru. Wspólne przechadzki stały się
regularną praktyką, a Geraldine zainicjowała
podobne wydarzenia w największych miastach
USA.
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