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ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

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

Τελευταία νέα από το πρόγραμμα WOMENT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΠΡΩΤΟΙ ΕΝΝΕΑ ΜΗΝΕΣ

Ο Οδηγός Καλών Πρακτικών, περιέχει πληροφορίες για τις 
πιο σημαντικές, καινοτόμες επιχειρήσεις που σχετίζονται με τη 
χρηματοδότηση, την κατάρτιση και το μέντορινγκ, τη 
δικτύωση, τις συμβουλές και τη συμβουλευτική στη γυναικεία 
επιχειρηματικότητα που επιλέχθηκαν σε κάθε χώρα. 

Το Προφίλ της Ευρωπαίας γυναίκας επιχειρηματία 
βασίζεται στην έρευνα που έγινε σε όλες τις χώρες – εταίρους 
σε μακροχρόνια άνεργες γυναίκες και ειδικούς στον τομέα της 
γυναικείας επιχειρηματικότητας, της εκπαίδευσης και της 
αγοράς εργασίας. Έχουμε προσδιορίσει τις πιο σημαντικές 
γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές που μια γυναίκα 
χρειάζεται ώστε να γίνει μια επιτυχημένη επιχειρηματίας. 

Η δεύτερη διακρατική συνάντηση των εταίρων πραγματοποιήθηκε στην Κρακοβία 16 – 17 Ιουνίου 2014. Τα κύρια 
θέματα συζήτησης κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης ήταν: τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Έκθεσης και το 
προφίλ της Ευρωπαίας γυναίκας επιχειρηματία, η δομή του υλικού κατάρτισης για την επιχειρηματικότητα των 
μακροχρόνια άνεργων γυναικών και η ανάπτυξη της πλατφόρμας τηλε-κατάρτισης. 

Στην Ευρωπαϊκή έκθεση μπορείς να βρεις πληροφορίες για την κατάσταση των μακροχρόνια άνεργων γυναικών 
στις χώρες – εταίρους, τα προβλήματα της επιχειρηματικότητας, τους τομείς που διοικούνται από γυναίκες, τομείς 
με ευκαιρίες για αυτό-απασχόληση και άλλες ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα 
για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, είναι η ελλιπής γνώση για τις επιχειρήσεις που σχετίζονται με θέματα και 
δυσκολίες στην πίστωση. Οι πιο αναπτυσσόμενοι τομείς σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην έρευνα, είναι αυτός 
των Τ.Π.Ε., του τουρισμού, των υπηρεσιών και των πράσινων τεχνολογιών. 

• ιστοσελίδα του προγράμματος: woment.org

• Έκθεση της 2ης διακρατικής συνάντησης στην Κρακοβία, Πολωνία 

• Αποτελέσματα του Π.Ε.4-Ευρωπαϊκή Έκθεση και Προφίλ της Ευρωπαίας Γυναίκας Επιχειρηματία 

• Οδηγός Καλών Πρακτικών 

• Facebook group του προγράμματος: facebook.com/womentorg  Εδώ, μπορείτε να βρείτε νέα και άρθρα για  
 τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, τόσο στα Αγγλικά όσο και σε όλες τις γλώσσες των εταίρων 

ΠΡΟΣΕΧΩΣ

• Δημιουργία του υλικού κατάρτισης για την υλοποίηση των workshops και της τηλε-κατάρτισης για την  
 επιχειρηματικότητα των άνεργων γυναικών

• Ανάπτυξη της πλατφόρμας τηλε-κατάρτισης

• 3η διακρατική συνάντηση (Φεβρουάριος 2015) – Ρώμη, Ιταλία

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.

www.woment.org

Το επόμενο σημαντικό βήμα του προγράμματος WOMENT, είναι η ανάπτυξη του υλικού κατάρτισης για τις μακροχρόνια 
άνεργες γυναίκες με πρακτικές πληροφορίες στο πώς να ιδρύσουν και να διοικήσουν της δική τους επιχείρηση. Αυτό το υλικό 
κατάρτισης θα χρησιμοποιηθεί τόσο στα πρόσωπο με πρόσωπο εργαστήρια (workshops), όσο και στην τηλε-κατάρτιση. 

www.woment.org
www.facebook.com/womentorg
http://www.ifes.es/cursos/home.do
http://www.scabg.net/
http://www.geoan.gr/kek/
http://www.ciape.it/
http://www.qbittech.com/qbittech/
http://www.bdcenter.eu/
http://www.esfera-red.org/
http://www.woment.org

