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Предприемачество
за жени в ЕС

Среща Париж Ноември
2021

• Картографиране на необходимостта от
обучение за жени предприемачи

ПРОЕКТЪТ
Отварянето на нови перспективи пред
жените и подобряване на тяхната
подготовка са двете основни работни
линии на проекта We Get!. Партньори от
6 европейски държави обединиха
усилията си, за да отворят нови
възможности
пред
жените
чрез
развиване на техните меки умения,
тяхната креативност, убедителност и
иновативност и подобряване на техните
цифрови и ИКТ способности. Ако сте
преподавател, работещ в този сектор, We
Get! ще ви покаже как да се справите с
несъответствието в уменията на бъдещи
жени предприемачи чрез нови и
иновативни образователни материали в
областта
на
дигитализацията,
интернационализацията и управлението
на промените.

• Презентации Париж

Първата ни истинска среща лице в лице се проведе през ноември
2021 г. в Париж, Франция. Всички партньори се събраха, за да
обсъдят развитието на проекта до момента.
При Интелектуален продукт 1 видяхме разработени инструменти
за оценка на потенциални предприемачи, което доведе до
Интелектуален резултат 2. Всички партньори са използвали
информацията от резултат 1, за да разработят модул за
преподаване и развитие на предприемачески умения.
Беше решено следващата среща да се проведе в Бангор, Северна
Ирландия през пролетта.
Срещите лице в лице позволяват на партньорите да научат повече
един за друг, за организациите и за уменията, с които разполагат,
което спомага за гладкия напредък на проекта. Нашите любезни
домакини Les Apprimеurs направиха така, че всички партньори да
се докоснат до част от френската култура.
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Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не
представлява одобрение на съдържанието, което отразява само възгледите на
авторите, и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване
на информацията, съдържаща се в нея.

Find Us Online ! We-Get Website:
www.we-get.eu

• Модули за преподаватели
• Уебсайт на проекта – Разработен от Dom-Spain, (Reus)

Нашият пакет за преподаватели е
наличен на нашият уебсайт
https://we-get.eu/bg .
Искате
ли
да
подобрите
професионалните си умения?
Ако сте преподавател, който се
занимава с предприемачество и
особено с жени, които биха искали
да навлязат в тази сфера, това е
правилното място за вас!
Запознайте
се
с
техниките,
методологиите и инструментите,
които да използвате с вашите
ученици и станете експерт по
лидерство, иновации, креативност и
модели
за
управление
на
промените, наред с много други
теми.

Водени от експертизата на Dom
Spain, партньорите създадоха
уебсайт по поръчка, където да
представят
резултатите
от
обучението,
ресурсите,
материалите
и
комплектите
инструменти,
създадени
по
проекта.
Уебсайтът ще даде възможност
на жените предприемачи от
целия Европейски съюз да
получат актуална информация,
съвети и насоки за стартиране на
бизнес. Освен това ще може да
свърже жени със сходно мислене
за проучване и обмен на модели
и добри практики.

• Многоезична уеб платформа

Женско предприемачество по
време на COVID Проектът We-Get ще представи
Excepteur sint occaecat cupidatat
non proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim id est
laborum. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur adipisicing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua.

• Caption

жени предприемачи, пионери в
цяла Европа, и по-специално
такива, които се открояват в
периода на възстановяване от
пандемията.

Партньорите по проекта ще
подчертаят съответните данни
в рамките на ЕС във връзка с
въздействието на COVID върху
жените, бизнеса и заетостта и
ще ги разпространят чрез
уебсайта, социалните медийни
платформи и мрежи.

Среща номер 2 – Бангор, Северна
Ирландия

Партньори

• Жените в бизнеса

ВОДЕЩ ПАРТНЬОР

Хага, Нидерландия
Осигурява обучение за учене през целия живот,
коучинг, наставничество, дигитализация,,
услуги за деца с обучителни затруднения и
интервенции в криза, обучение на възрастни и
управление и развитие на човешките ресурси.

В Бангор всички партньори се
срещнаха лице в лице отново, за
да обсъдят напредъка.
При Интелектуален резултат 3
отново ще има партньори, които
ще разработват модули, но този
път за самите предприемачи.
Бяха определени начинът за
разработването им, необходими
материали и срокове.
Партньорите също така обсъдиха
значимостта на разпространението
на проекта и различните начини,
които са проработили в различните
държави, включително събития за
деня
на жената,
нетуъркинг
събития и трудови борси.

Северна Ирландия, Обединено
Кралство
Регионална организация, предоставяща
обучение и развитие, здраве и
благополучие, ранна възраст и програми
за подкрепа на млади жени.

Реус, Испания
Организация за обучение на възрастни,
специализирана в областта на образованието и
обучението, професионалните, социалните и
междукултурните умения, езиците и новите
технологии.

Париж, Франция
Дигитални решения за секторите на образованието,
културата и обучението. Ние работим за насърчаване
на основни и меки умения и достъп до знания за
всички чрез поредица от дейности

Свързване с бизнес чрез Twitter
Партньорът по проекта в
Северна Ирландия– Kilcooley
Women’s
Centre,
ръководи
популяризирането на проекта и
резултатите от него.

• Caption
• Страница на проекта в Twitter

Беше създадена страница на
проекта в Twitter за ангажиране
на ключовите заинтересовани
страни и за осигуряване на поширокото участие в активности
и събития по проекта, както и за
използване
на
инструментариума за обучение.

Институт за глухи в Торино
Пианеца, Италия

Подпомага обучението на глухи деца и обучението
на преподаватели и фасилитатори на глухи.

Русенска търговско-индустриална
камара (РТИК), Русе, България

Предоставя широка гама от бизнес услуги на
компании, за да помогне за развитието и
разширяването на техния бизнес, както у дома, така
и в международен план.

Вдъхновяващи
истории

Продължаваме напред.

• Жени първенци

Партньорите по проекта ще
представят жените в бизнеса и
жените предприемачи, които са
пионери в страните-партньори.
Ако имате история, която да
споделите с нас, моля, свържете
се с нас чрез нашия уебсайт или
Facebook страница.

• Скорошна онлайн среща

Партньорите по проекта все
още имат много работа за
вършене. Ще продължат да
се провеждат срещи – както
лице в лице, така и онлайн.
Следващата среща ще бъде в
Русе, България, където ще
наваксаме напредъка на
Интелектуален резултат 3 и
ще продължим да работим
по следващите стъпки.

За повече информация: посетете www.we-get.eu
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