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Posilnenie združení
vidieckych žien
ako šanca pre rast
podnikania žien
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Ciele projektu
WOBIS
Snažíme sa významne
zlepšiť zručnosti a
kompetencie členiek
vidieckych združení žien
prostredníctvom
nápomocnej realizácie
interaktívneho kurzu
zodpovedajúceho
vzdelávacím potrebám
cieľovej skupiny
projektu, ale aj
poradkýň pôsobiacich
na vidieku, miestnych
podnikateľov, firemných
organizácií, agentúr a
združení pracujúcich
pre rozvoj žien vo
vidieckych oblastiach.
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Vidieckych žien sme sa pýtali na úroveň ich
podnikateľských zručností a ich túžbu, ochotu
a potrebu si tieto vedomosti a schopnosti
zlepšiť. Výsledky ukazujú, že aj keď by ženy z
vidieckych oblastí chceli rozvíjať svoje
zručnosti a vytvárať nové podniky, stále čelia
sociálnym prekážkam a značnému nedostatku
vedomostí v týchto oblastiach. Práve preto
bolo vytvorenie projektu so strategickým
dopadom na budúcnosť všetkých podnikov vo
vidieckych oblastiach riadených ženami viac
ako nutný. Okrem toho samotná myšlienka
rozvoja všetkých vidieckych ženských združení
prostredníctvom značného zvýšenia vedomostí
o podnikaní medzi členkami vidieckych
ženských organizácií vo vidieckych oblastiach
bola nevyhnutná.
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Partnerstvo
projektu
WOBIS
pozostáva zo siedmich organizácií
zo šiestich rôznych európskych
krajín. Koordinátorom projektu je
Občianske
združenie
Vidiecky
parlament na Slovensku.
OZ Vidiecky parlament SR
Stowarzyszenie ARID
New Edu, n.o.
Meridaunia
Edu Consulting, z.ú.
Veleučilište u Šibeniku
Growth Coop
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Prvé nadnárodné
stretnutie partnerov
Prvé nadnárodné stretnutie partnerov
projektu WOBIS sa konalo v Nitre na
Slovensku 6. mája 2022 na Slovenskej
poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Na
konferencii boli prítomní zástupcovia
všetkých siedmich partnerských organizácií.
Stretnutia v Nitre sa fyzicky zúčastnilo šesť
partnerov zo Slovenska, Poľska, Talianska,
Chorvátska a Českej republiky, pričom
virtuálne sa k nim pripojil partner zo
Španielska
pre
prekážky
spôsobené
opatreniami a nariadeniami COVID-19.

Po stručnom uvítacom príhovore
projektovej koordinátorky zo
Slovenska Magdalény Čurillovej
(VIPA), všetci partneri projektu
predstavili
svoje
inštitúcie
zdôrazňujúc prepojenia a ich
skúsenosti
v
oblasti
témy
projektu. Nasledovne partneri
prediskutovali pripomienky a
odporúčania
z
hodnotiacej
správy návrhu projektu, ktorá
bola vypracovaná národnou
agentúrou.
Nakoniec
boli
predstavené priority projektu,
jeho ciele a päť očakávaných
výsledkov projektu spolu s
ôsmimi pracovnými balíkmi, do
ktorých je projekt WOBIS
organizovaný.

Podpora Európskej komisie pri
výrobe tejto publikácie
nepredstavuje schválenie
obsahu, ktorý odráža iba
názory autorov, a Komisia
nenesie zodpovednosť za
akékoľvek použitie informácií v
nej obsiahnutých.

