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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. Προκειμένου να 
επωφεληθούν από το πλήρες δυναμικό της επιχειρηματικότητας ως λύση για το πρόβλημα της ανεργίας 
(μακροπρόθεσμη), 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 
γραφειοκρατικές διαδικασίες που πρέπει να πληρούνται για να ξεκινήσει μια επιχείρηση, κατάρτιση στις κοινωνικές 
δεξιότητες και δεξιότητες επικοινωνίας, κατάρτιση στο εργατικό δίκαιο, κ.λπ.

Το εν λόγω διετές πρόγραμμα, υλοποιήθηκε από τον Οκτώβριο του 2013 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2015. 
Η κοινοπραξία του προγράμματος συντονιζόταν από το Instituto de Formación y Estudios Sociales – IFES (Μαδρίτη, 
Ισπανία) και αποτελούνταν από 7 εταίρους προερχόμενοι από 5 χώρες.

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ WOMENT

Ευρωπαϊκή Έκθεση σχετικά με την κατάσταση της ανεργίας των γυναικών στην Ευρώπη – σε αυτή την 
έκθεση μπορείς να δεις τα αποτελέσματα της έρευνας για την κατάσταση των μακροχρόνια άνεργων γυναικών, αλλά 
και τα αποτελέσματα των επιτόπιων ερευνών που πραγματοποιήθηκαν από κάθε χώρα – εταίρο.

Οδηγός Καλών Πρακτικών και Προφίλ της Ευρωπαίας Γυναίκας Επιχειρηματία – ο Οδηγός συντάχθηκε 
λαμβάνοντας πληροφορίες από τις εθνικές εκθέσεις. Αποτελείται από δύο μέρη: 

• Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται το Προφίλ της Ευρωπαίας Γυναίκας Επιχειρηματία, το οποίο βασίζεται στις  
 έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις χώρες εταίρους στις οποίες συμμετείχαν μακροχρόνια άνεργες  
 γυναίκες και εμπειρογνώμονες στον τομέα της γυναικείας επιχειρηματικότητας, της εκπαίδευσης και της  
 αγοράς εργασίας. Εδώ παρουσιάζονται λεπτομερώς οι πιο σημαντικές γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές  
 που μια γυναίκα χρειάζεται για να γίνει μια επιτυχημένη επιχειρηματίας.

• Στο δεύτερο μέρος περιλαμβάνεται ο Οδηγός Καλών Πρακτικών που σχετίζεται με συγκεκριμένες   
 πρωτοβουλίες, υπηρεσίες για νεοσύστατες επιχειρήσεις (start-ups), τρόπους χρηματοδότησης, κατάρτιση και  
 καθοδήγηση, δικτύωση, παροχή συμβουλών και υπηρεσιών με στόχο την προώθηση της γυναικείας   
 επιχειρηματικότητας σε κάθε χώρα εταίρο.

Η online πιλοτική εφαρμογή πραγματοποιήθηκε σε κάθε 
χώρα – εταίρο στην εθνική γλώσσα, όπου συμμετείχαν κυρίως 
μακροχρόνια άνεργες γυναίκες. Το υλικό κατάρτισης 
περιελάμβανε τα παρακάτω 5 κεφάλαια: 

• Βασικές δεξιότητες για επιχειρηματίες
• Ανάπτυξη της ιδέας 
• Ίδρυση της επιχείρησή σας
• Διοίκηση της επιχείρησής σας
• Πώληση των προϊόντων σας

Κάθε συμμετέχοντας της πιλοτικής εφαρμογής μετά τη μελέτη 
του υλικού κατάρτισης και τη συμπλήρωση των αξιολογήσεων 
είχε τη δυνατότητα απόκτησης ενός ανεπίσημου 
πιστοποιητικού συμμετοχής. 

ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ

• 3 workshops σε κάθε χώρα – εταίρο για τη δοκιμή του υλικού κατάρτισης στην    
 επιχειρηματικότητα.

• Ημερίδες διάχυσης στις χώρες – εταίρους όπου παρουσιάστηκαν οι σκοποί και οι στόχοι του  
 προγράμματος, αλλά και το υλικό κατάρτισης.

• Τελική ημερίδα διάχυσης στο Burgas (Βουλγαρία) στις 25.09.2015. Κατά τη διάρκεια της   
 ημερίδας οι εταίροι παρουσίασαν το πρόγραμμα, τους στόχους και τα κύρια αποτελέσματα του  
 προγράμματος, την πλατφόρμα τηλε-κατάρτισης και την πιλοτική εφαρμογή.

• Επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος: woment.org – όλα τα τελικά αποτελέσματα του   
 προγράμματος WOMENT είναι διαθέσιμα εδώ, τόσο στην Αγγλική γλώσσα, όσο και τις γλώσσες των εταίρων.

• Facebook group του προγράμματος https://www.facebook.com/womentorg εδώ, παρουσιάζονται  
 νέα και άρθρα για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα τόσο στην Αγγλική γλώσσα, όσο και τις γλώσσες των  
 εταίρων.

Η online πιλοτική εφαρμογή στις εθνικές γλώσσες των εταίρων είναι διαθέσιμη για όλους τους 
ενδιαφερόμενους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://woment.org/learning/
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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.
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