Joanna Czerska Thomas - przedsiębiorczyni i społeczniczka. Zdecydowała się być
politykiem, aby skutecznie wspierać przedsiębiorców i bronić prawa wyboru każdego
z nas, jak i praw kobiet.
Z partią .Nowoczesna związana od samego początku jej powstania. Bierze udział
w marszach równości, Manifach i demonstruje swoje poparcie dla obrony praw
obywatelskich . W wyborach do parlamentu w 2015 roku uzyskała ponad 3500
tysiąca głosów. To ogromne poparcie jeszcze bardziej zmotywowało ją do dalszej
pracy na rzecz społeczeństwa.
W roku 2018 została przewodniczącą koła .Nowoczesna Bydgoszcz. Od grudnia
2018 roku jest członkinią zarządu ogólnopolskiego partii. Pracowała w zespole
opracowującym projekt #gabinet24, który za cel stawia dostęp do gabinetu
ginekologicznego dla każdej kobiety. Brała udział w podpisywaniu Europejskiej Karty
Równości. Uczestniczy w akcji Wspieram Osoby Bezdomne.
Na co dzień pracuje jako Radna Rady Miasta Bydgoszczy, do której została wybrana
5065 głosami. Szczególnie koncentruje się na przedsiębiorcach, dobrostanie kobiet
i wspieraniu osób z niepełnosprawnościami. Przez pierwsze pół roku działania
złożyła prawie 30 interpelacji, które powstały w wyniku spotkań z mieszkańcami
w ramach dyżuru radnej. Jako przewodnicząca Komisji Przedsiębiorczości wychodzi
poza schematy wspierając m.in. Warsztaty Terapii Zajęciowej, czyli miejsca terapii
osób dorosłych niepełnosprawnych. Z jej inicjatywy 18 kwietnia 2019 roku miała
miejsce debata na temat ekosystemu przedsiębiorczości w Bydgoszczy. Na niej jak i
podczas posiedzeń Komisji Przedsiębiorczości, którym przewodniczy, podejmuje
temat współpracy uczelni wyższych i przedsiębiorców.
Od wielu lat wspiera kobiety ucząc ich przedsiębiorczości i aktywnie pomagając
w biznesie. W 2011 roku wraz z Katarzyną Fik zapoczątkowały cykl comiesięcznych
spotkań dla przedsiębiorczych kobiet. W maju tego roku Biznes dla Kobiet obchodzi
dziewiątą rocznicę powstania, a to oznacza 90, jubileuszowe spotkanie. Od 2011
współorganizuje warz z Justyna Niebieszczańską konferencję biznesową Charmsy
Biznesu, która uznawana jest za jedną z najbardziej merytorycznych i najstarszych
tego typu konferencji na Kujawach. Konferencja jest darmowa. Ważne lekcje
wspierające kobiety zawarła w książce pt. „Kobieta na swoim”, której jest
współautorką. Jest to doskonały poradnik dla kobiet biznesu oparty na
doświadczeniach w biznesie i udzielający praktycznych wskazówek. Jest również
prezeską Fundacji M4Bizz, która wspiera rozwój przedsiębiorców.
Jako właścicielka Agencji Marketingowej M4Bizz od 2011 roku pomaga swoim
klientom rozwijać biznes. Program Unijny w 2018 roku, w którym brała udział jako
koordynatorka i szkoleniowiec, pozwolił dofinansować 72 biznesy kobiet
(dofinansowanie na założenie działalności) z całego województwa kujawskopomorskiego. Jej agencja marketingowa specjalizuje się w doradztwie i integracji
działań marketingowych. Wśród jej klientów są mikroprzedsiębiorcy jak i znane firmy,

np. STOLTER, Fed Cup, Chata Polska, Evita, JABIL, Makrum, Polpharma,
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Tessa Dom, AJG.
Z wykształcenia jest polonistką, która pierwszą pracę podjęła w gazecie. Pracowała
również w Teatrze Polskim w Bydgoszczy i Poznaniu. Ostatnia praca na etacie
pozwoliła jej świadomie podjąć decyzję o swojej drodze zawodowej i prowadzeniu
własnej działalności gospodarczej. Jest absolwentką studiów podyplomowych
Komunikacji Społecznej i Public relations i Nowoczesnego Marketingu na Wyższej
Szkole Bankowej w Toruniu. Studiuje MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu
Mężatka. Mama Huberta. Właścicielka kota i psa. Współtworzyła i popiera akcję Pies
w biurze. Wpiera Schronisko w Bydgoszczy, bo uważa, że zwierzęta wnoszą w
nasze życie nową jakość i radość.

