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Τελευταία νέα από το πρόγραμμα WOMENT

Ιδρύοντας  τη δική σας επιχείρηση είναι ένα συναρπαστικό εγχείρημα και θα μπορούσε να είναι μία από τις πιο σημα-
ντικές αποφάσεις της ζωής σας. Η επιχειρηματικότητα θα μπορούσε να είναι το μέλλον σας!

Η βάση που θα σας υποστηρίξει στη διαμόρφωση της επιχείρησης θα είναι το κίνητρό σας, η προθυμία σας να είστε 
αυτό-απασχολούμενοι ή να ιδρύσετε τη δική σας επιχείρηση. Με λίγα λόγια, η πίστη στο επιχειρηματικό σχέδιό σας 
και η επιμονή με τα καθήκοντα θα αποδειχθεί απαραίτητη για την επίτευξη του στόχου σας.

Σε αυτό το σημαντικό ταξίδι για το οποίο πρόκειται να ξεκινήσετε, δεν έχει σημασία οι λόγοι για τους οποίους θέλετε 
να είστε μια επιχειρηματίας. Ίσως, αυτό που ονειρευόσασταν πάντα, είναι να είστε αυτό-απασχολούμενες ή να ιδρύ-
σετε τη δική σας επιχείρηση. Ίσως οφείλεται σε προσωπικές σας εμπειρίες και στις συνθήκες της αγοράς εργασίας 
όπου δυσκολεύεστε να συνάψετε σύμβαση εργασίας με κάποια εταιρεία. Ίσως να γνωρίζετε ήδη πώς είναι σαν να 
εργάζεστε σε μια εταιρεία ή οργανισμό και τώρα να επιθυμείτε να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση.

Ανεξάρτητα από τους λόγους και τα κίνητρά σας, υπάρχει κάτι βασικό που πρέπει να γνωρίζετε: για να είναι επιτυχη-
μένη η επιχείρησή σας, το προϊόν ή η υπηρεσία που πουλάτε πρέπει να είναι κοινωνικά καταξιωμένα και αυτό επιτυγ-
χάνεται όταν ικανοποιεί μια ανάγκη. Αυτή η συνθήκη, ικανοποιείται καλύτερα, όταν ξεκινήσετε μια δραστηριότητα 
σε κάποιον τομέα που θεωρείται αναπτυσσόμενος. Η οικονομική κρίση έχει λειτουργήσει ως καταλύτης στην μετα-
τροπή πολλών επιχειρήσεων και στη δημιουργία νέων, με πελατοκεντρικό όραμα.

Κατά τη διάρκεια του online μαθήματος κατάρτισης θα μάθετε για:

• Προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες επιχειρηματία 
• Πώς να αναπτύξετε την επιχειρηματική σας ιδέα
• Πώς να διοικήσετε τη επιχείρησή σας: λογιστικά θέματα, οργάνωση και διαχείριση φόρτου εργασίας,  
 επίλυση συγκρούσεων, εταιρική κοινωνική ευθύνη (CSR), ευαισθητοποίηση της επανεπένδυσης των κερδών  
 και διαχείριση ανθρώπινων πόρων. 
• Τεχνικές πώλησης προϊόντων 

Αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε, επικοινωνήστε με τον εταίρο του προγράμματος στη χώρα σας. 

Οι εταίροι του προγράμματος WOMENT, πραγματοποίησαν την τρίτη συνάντησή τους στην Ιταλία και συγκεκριμένα 
στη Ρώμη, στις 12 – 13 Φεβρουαρίου 2015. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τα κυριότερα θέματα που συζητήθη-
καν ήταν: το περιεχόμενο του υλικού κατάρτισης πάνω στην επιχειρηματικότητα για τις μακροχρόνια άνεργες γυναί-
κες, η ανάπτυξη της πλατφόρμας τηλε-κατάρτισης, τα workshops και η πιλοτική κατάρτιση.

Το υλικό κατάρτισης για τις μακροχρόνια άνεργες γυναίκες περιλαμβάνει πολλές πρακτικές πληροφορίες όσον 
αφορά στην ίδρυση και διοίκηση μιας επιχείρησης, καθώς και ποιες δεξιότητες θα πρέπει να αναπτύξει κάποια που 
επιθυμεί να γίνει μια επιτυχημένη επιχειρηματίας. Κάθε χώρα – εταίρος, πρέπει να αναπτύξει το αντίστοιχο τμήμα για 
τη χώρα του, με πληροφορίες για τα είδη των επιχειρήσεων, την βήμα προς βήμα ίδρυση επιχειρήσεων και τη νομο-
θεσία που ισχύει, τις πηγές χρηματοδότησης και τα links (σύνδεσμοι)  σε portals που περιέχουν συμβουλές για νέους 
επιχειρηματίες. 

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 μπορέ-
σουν να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τη διαδικασία του να γίνουν αυτόνομες και επιχειρηματίες. Προκειμένου να 
επωφεληθούν από το πλήρες δυναμικό της επιχειρηματικότητας ως λύση για το πρόβλημα της ανεργίας (μακρο-
πρόθεσμη), από το οποίο υποφέρουν συλλογικά οι ευρωπαίες γυναίκες, απαιτείται μια κατάλληλη κατάρτιση για 
την αυτοαπασχόληση. Η κατάρτιση θα πρέπει να καλύπτει ποικιλία θεμάτων και τομέων: νομοθετικές και γραφειο-
κρατικές διαδικασίες που πρέπει να πληρούνται για να ξεκινήσει μια επιχείρηση, κατάρτιση στις κοινωνικές δεξιότη-
τες και δεξιότητες επικοινωνίας, κατάρτιση στο εργατικό δίκαιο, κ.λπ.

Το εν λόγω διετές πρόγραμμα, άρχισε τον Οκτώβριο του 2013. 
Η κοινοπραξία του προγράμματος συντονίζεται από το Instituto de Formación y Estudios Sociales – IFES (Μαδρί-
τη, Ισπανία) και αποτελείται από 7 εταίρους από 5 χώρες.

Κάθε εταίρος του προγράμματος, θα ήθελε να προσκα-
λέσει:

• άνεργες γυναίκες,
• παρόχους κατάρτισης, 
• κοινωνικούς εταίρους, 
• διοικητικούς υπαλλήλους δημοσίων φορέων 
• ειδικούς σε θέματα κατάρτισης, 
• φορείς λήψης αποφάσεων στην πολιτική της κατάρτι 
 σης και όλους τους ενδιαφερόμενους στην online   
 κατάρτισή μας και τα workshops. Τόσο η online κατάρ 
 τιση, όσο και τα workshops θα πραγματοποιηθούν σε   
 κάθε χώρα – εταίρο στην εθνική γλώσσα.

Η ONLINE ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ WOMENT! 

ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
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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.

woment.org

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

• Πρακτικά της 3ης διακρατικής συνάντησης, Ρώμη, Ιταλία.

• Αποτελέσματα του Πακέτου Εργασίας 5 – Ανάπτυξη του υλικού κατάρτισης.

• Πλατφόρμα τηλε-κατάρτισης: woment.org/learning/

ΠΡΟΣΕΧΩΣ 

• Μετάφραση του υλικού κατάρτισης στις εθνικές γλώσσες των εταίρων. 

• Υλοποίηση των workshops και της τηλε-κατάρτισης για την επιχειρηματικότητα των άνεργων γυναικών.

• Τελική ημερίδα διάχυσης στο Μπουργκάς (Burgas – Bulgaria) στις 24 – 25 Σεπτεμβρίου 2015.

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.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

• Επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος:  woment.org

• Σελίδα του προγράμματος στο Facebook: facebook.com/womentorg 

 Εδώ, μπορείτε να δείτε νέα και άρθρα για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα τόσο στα αγγλικά, όσο και στις  

 γλώσσες των εταίρων.

facebook.com/womentorg
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