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Ne-am intors!
Parteneriatul WISE a revenit cu câteva noutăți despre proiect și
toate informațiile referitoare la aceste câteva luni care au trecut .
Așa după cum stiți deja, proiectul WISE își propune să integreze
femeile pe piața muncii, prin practici de antreprenoriat social.

Ce am făcut până acum
În aceste ultime luni dificile, partenerii proiectului WISE nu au
încetat să lucreze la dezvoltarea acestuia, deși au fost afectați de
această situație cu toții. Parteneriatul trebuia să efectueze prima
formare a proiectului în luna iulie, dar din cauza impactului CoVid19, această activitate a fost amânată deocamdată. În prezent,
finalizăm IO1 (Studiu comparativ privind întreprinderile sociale în
economiile UE și rolul Femeilor în cadrul acestor întreprinderi); și
am

început deja să lucrăm la conținutul IO2, si anume Modulul

pentru formarea europeană „Ce este o întreprindere socială și cum
sunt motivate femeile să își dezvolte propriile oportunități pe piața
muncii?".

Acest proiect a fost finanțat de Comisia Europeană. Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru
elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile
autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în
aceasta.
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Cum a afectat CoVid-19 femeile?
În

aceste

luni,

mai

multe

organizații

și

instituții au observat, prin diferite studii, că
boala a afectat femeile mult mai mult decât
au afectat bărbații. Femeile tind să aibă locuri
muncă mai puțin stabile, precum și salarii și economii mai puține; de-aceea, din punct
de vedere economic, acestea au fost mult mai afectate. De asemenea, așa cum e de
presupus , ele trebuie

să aibă grijă de casă și familie, fiind cel mai probabil mai

vulnerabile în pierderea locului de muncă. Atunci când vorbim despre sănătate, femeile
prezintă un risc mai mare de expunere datorat segregării profesionale legate de sex. La
nivel global, femeile tind să aibă un loc de muncă în poziții precum asistenți medicali,
moașe, menajere, personal de catering, etc., deci practic, personal în linia întâi.
Un alt aspect de menționat este violența bazată pe gen și victimele acesteia, care a
inregistrat într-adevăr un număr ridicat în ultimele câteva luni. În multe țări în stare
serioasă de blocaj, multe femei care suferă de acest tip de violență s-au văzut singure,
prinse cu agresorii

lor toată ziua. Deși este încă devreme pentru a avea un studiu

complet, cu date, unele țări raportează o creștere cu 25% în acest tip de cazuri. Toate
acestea informații au fost extrase dintr-un document elaborat de ONU: Politica pe scurt:
Impactul COVID-19 asupra femeilor.

Pașii următori
Parteneriatul va continua să lucreze pentru a se asigura parcursul
normal în dezvoltarea proiectului. Toate organizațiile au fost afectate
de situație într-un fel sau altul; și o parte din activități au fost
modificate, făcându-se virtual în loc de față în față. Este adevărat că
au existat unele întârzieri minore și dificultăți care au apărut pe
fondul acestei situații ciudate, dar toți partenerii au depus un efort
deosebit și au colaborat mai mult ca oricând asigurându-se că totul
funcționează cât mai bine posibil. Vei fi alături de noi și în
continuare pe acest drum?

Mai multe informații
Accesați în continuare:
Facebook: https://www.facebook.com/WISE.projectEU
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/wise-project-8474901a0/
Web Page: https://wise-project.webnode.es/
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