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Τελευταία νέα από το πρόγραμμα WOMENT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ

Το ευρωπαϊκό εταιρικό προφίλ είναι αυτό των ΜΜΕ. Περίπου 
το 99% των εταιρειών της ΕΕ είναι αυτού του τύπου, και 
απασχολούν πάνω από 75 εκατομμύρια ανθρώπους. Επίσης, 
αυτές είναι οι εταιρείες οι οποίες έχουν περισσότερη 
απασχόληση (περίπου τέσσερα εκατομμύρια θέσεις εργασίας 
ετησίως). Ωστόσο, μόνο το 34,4% των αυτό-απασχολούμενων 
είναι γυναίκες, ως εκ τούτου, η γυναικεία επιχειρηματικότητα 
τείνει να χαθεί από πηγή οικονομικής ανάπτυξης και 
απασχόλησης (Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας 
ΜΜΕ, Βρυξέλλες, Οκτώβριος 2012). Πρέπει να ληφθούν 
επείγοντα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης και 
της ένταξης των πιο πλουραλιστικών μοντέλων αναφοράς, για 
να ενθαρρυνθούν οι γυναίκες να αυτο-απασχοληθούν. Η ΕΕ 
προωθεί μέτρα για την τόνωση της επιχειρηματικότητας σε 
συγκεκριμένα τμήματα του πληθυσμού, ένα από αυτά είναι οι 
γυναίκες (Σχέδιο Δράσης για την Επιχειρηματικότητα 2020).
Η αυτο-απασχόληση θεωρείται βιώσιμη και ελκυστική εναλλακτική λύση για την αντιμετώπιση της ανεργίας. Οι 
γυναίκες μπορούν να επωφεληθούν άμεσα από αυτή τη δυνατότητα, και η προώθηση της επιχειρηματικότητας είναι 
ζωτικής σημασίας για την επιτυχία των πρωτοβουλιών. Το Σχέδιο Δράσης για την Επιχειρηματικότητα 2020 της ΕΕ 
παρουσιάζει μέτρα για την αύξηση του αριθμού των επιχειρηματιών στην Ευρώπη, η οποία θα ανακτήσει την 
ανάπτυξη και θα αυξήσει τον αριθμό των θέσεων εργασίας.
Τα κύρια αποτελέσματα του προγράμματος θα είναι: 

• Έρευνα και ανάλυση: Οδηγός Καλών Πρακτικών και Προφίλ της Ευρωπαίας Γυναίκας Επιχειρηματία 

• Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την υλοποίηση εργαστηρίων και της online δράσης κατάρτισης σχετικά με  
 την επιχειρηματικότητα των άνεργων γυναικών συλλογικά.

Η ανεργία είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα ως άμεση συνέπεια της κρίσης, ειδικά για τις γυναίκες. Το μέσο 
ετήσιο ποσοστό της ανεργίας κατά τη διάρκεια 2009 και 2010 ήταν ελαφρώς υψηλότερο για τους άντρες (9,1% και 
9,7%) από ότι στις γυναίκες (9% και 9,6% αντίστοιχα). Ωστόσο, το 2011, η ανεργία των ανδρών μειώθηκε ελαφρώς 
στην ΕΕ-27, ενώ των γυναικών συνέχισε να αυξάνεται μέχρι το ποσοστό των αντρών ήταν ξανά χαμηλότερο (9,6%) 
από ότι αυτό των γυναικών (9,8%).

Η μακροχρόνια ανεργία αποτελεί σαφή επιδείνωση της κατάστασης. 4,1% του συνολικού εργατικού δυναμικού στην 
ΕΕ-27 το 2011 ήταν άνεργοι για περισσότερο από ένα χρόνο, περισσότερο του μισού από αυτούς, έως 2,2% του 
εργατικού δυναμικού, ήταν άνεργοι για περισσότερο από δύο χρόνια. Τα δεδομένα στις συμμετέχουσες χώρες είναι 
παρόμοια. Σύμφωνα με την Eurostat (2010), στη Βουλγαρία το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων ήταν 4,7% του 
ενεργού πληθυσμού, 5,7% στην Ελλάδα, 4,1% στην Ιταλία, 3% στην Πολωνία και 7,3% στην Ισπανία.

• Πρακτικά από την 1η διακρατική συνάντηση, Μαδρίτη, Ισπανία 

• Φυλλάδιο διάχυσης του προγράμματος 

• ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ του προγράμματος

• Λίστα εμπλεκομένων

ΠΡΟΣΕΧΗ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

• Δημιουργία ιστοσελίδας 

• Έρευνα και ανάλυση – συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις άνεργες γυναίκες, καλές πρακτικές και   
 επαγγελματικές δεξιότητες των επιχειρηματιών γυναικών.

• Δεύτερη διακρατική συνάντηση (Ιούνιος 2014) – Κρακοβία, Πολωνία

Εταίροι του προγράμματος

Το WOMENT είναι ένα πρόγραμμα Μεταφοράς Καινοτομίας του Έργου Leonardo da Vinci χρηματοδοτούμενο από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Διά Βίου Μάθησης του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, 
Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού (EACEA). Κύριος σκοπός του προγράμματος είναι να καταρτίσει άνεργες 
γυναίκες σε χώρες της ΕΕ στον τομέα της επιχειρηματικότητας και της αυτο-απασχόλησης, έτσι ώστε να 
μπορέσουν να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τη διαδικασία του να γίνουν αυτόνομες και επιχειρηματίες. 

Το 2ετές πρόγραμμα άρχισε τον Οκτώβριο του 2013. 
Η κοινοπραξία του προγράμματος συντονίζεται από το Instituto de Formacion y Estudios Sociales-IFES  (Μαδρίτη, 
Ισπανία) και αποτελείται από 7 εταίρους από 5 χώρες.

Συντονιστής: Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), 
Ισπανία

Μη κερδοσκοπικός φορέας που δημιουργήθηκε το 1986 από την 
Ισπανική συνδικαλιστική ένωση UGT, με στόχο να λειτουργεί ως ένα 
τεχνικό μέσο εκπαίδευσης στους εργατικούς/επαγγελματικούς τομείς, 
συνεισφέροντας στην οικονομική ανάπτυξη, στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας και την ποιότητα των επιχειρήσεων μέσω της 
μόνιμης κατάρτισης.

Second Chance Association, Βουλγαρία

Η Second Chance Association Bulgaria, ιδρύθηκε το 2000 από την ομάδα 
της ASO 90 ΕΠΕ και της εταιρείας R&D που θέλανε να χρησιμοποιήσουνε 
την εξειδίκευσή τους που αποκτήθηκε στον τομέα των επιχειρήσεων σε 
περισσότερες κοινωνικές δραστηριότητες και πρωτοβουλίες.

Γεωργικό - Τεχνολογικό Κέντρο Έρευνας Επαγγελματικής 
Κατάρτισης και Επιμόρφωσης – «Κ.Ε.Κ. ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», Ελλάδα

Το Κ.Ε.Κ. Γεωργικής Ανάπτυξης είναι ένας μη κερδοσκοπικός φορέας που 
ιδρύθηκε το 1995. Πραγματοποιεί ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων 
κατάρτισης στα θεματικά πεδία Αγροτικά, Οικονομίας και Διοίκησης, 
Πληροφορικής, Υγείας και Πρόνοιας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Παιδαγωγικά, Τουριστικά και Παροχής Υπηρεσιών, Τεχνικά και 
Μεταφορών, και Περιβάλλοντος.

Centro Italiano per l'Apprendimento Permanente, Ιταλία

Το CIAPE είναι ένα κέντρο κατάρτισης που παρέχει καινοτόμες υπηρεσίες 
που απευθύνονται σε ενήλικες εκπαιδευόμενους στους τομείς της 
επαγγελματικής κατάρτισης και καθοδήγησης, και δραστηριοποιείται 
στην έρευνα νέων δεξιοτήτων για το μέλλον.

GB Crespi – Qbit, Ιταλία

Το Qbit είναι ένα Καινοτόμο Εργαστήριο με έμφαση στη δημιουργία 
συνδέσμων μεταξύ ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων.
Αυξάνουμε τις γνώσεις μας πειραματίζοντας με την καινοτομία και 
μεταφέροντάς τη για τη δημιουργία επιχειρηματικών λύσεων.

Business and Development Center-Centrum Biznesu i Rozwoju, 
Πολωνία 

Το Business and Development Center, παρέχει υπηρεσίες σε ιδιωτικές 
επιχειρήσεις,  αυτό-διοικούμενα ιδρύματα και μη-κυβερνητικούς 
οργανισμούς σε προγράμματα κοινωνικής πολιτικής και επιχειρηματικής 
ανάπτυξης.

Esfera - Federación de Asociaciones de Mujeres Empresarias de
Economia Social, Ισπανία

Στόχοι της Esfera αποτελούν η προώθηση ίσων ευκαιριών μεταξύ 
γυναικών και αντρών, η προώθηση συμμετοχής και παρουσίας των 
γυναικών στην πολιτική, οικονομική, πολιτιστική και κοινωνική ζωή. 

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον 
συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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