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Tocmai am început!
Conform Strategiei Europa 2020, antreprenoriatul este văzut ca un mijloc de stimulare in
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ocuparea forței de muncă, iar întreprinderile sociale ar putea fi cheia pentru a depăși ratele
ridicate ale șomajului atât în rândul bărbaților, cât și al femeilor din UE. Acest tip de companii
promovează egalitatea de oportunități și echilibrează diferența de gen, dar acestea sunt
utilizate sub capacitate. Cu proiectul WISE noi vizăm crearea de oportunități de leadership
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pentru femei în domeniul antreprenoriatului social și dorim să reducem segregarea bazată pe
gen în mediul de lucru contribuind astfel la îmbunătățirea egalității de șanse. Acest proiect a
început în septembrie 2019 și va continua până în februarie 2022.

Obiectivele & produsele intelectuale
Obiectivele proiectului sunt:
- să încurajeze incluziunea socială a femeilor din toate mediile etnice, indiferent de religie sau
nivel social pentru a crește capacitatea lor de angajare, spiritul antreprenorial și dezvoltarea
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abilităților lor pentru beneficiul comunității
- să

ofere educatorilor/formatorilor adulți instrumente inovatoare pentru a aborda aceste

provocări ale femeilor să promoveze dialogul intercultural între culturi diferite

Grupurile țintă

Produsele intelectuale ale proiectului sunt:
IO1: Studiu comparativ contemporan privind întreprinderile sociale în economiile UE și rolul
femeilor din cadrul acestor întreprinderi sociale
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IO2: Modulul european de formare. „Ce sunt întreprinderile sociale și de ce permit acestea
femeilor să-și dezvolte propriile oportunități pe piața muncii"
IO3: Ghidul pas cu pas și Manualul de curs „WISE” pentru educatorii adulți
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IO4: Modul de instruire pentru mentori/educatori

informații

IO5: Modul de formare autonomă și Banca de resurse pentru femeile din antreprenoriatul
social

Parteneriatul
Parteneriatul este format din : Merseyside Expanding Horizons Limited (Marea Britanie ),
Groupe de Recherche et de Realisations pour le Developpment Rural (Franța), Magenta
Consultoría Projects SL (Spania ), Center Za Izobrazevanje in Kulturo Trebnje Javni Zavod
(Slovenia), ANUP-International (Romania) and Promimpresa SRL (Italia).
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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S-au întâlnit cu toții la Liverpool în octombrie pentru a discuta despre începutul proiectului.
Întâlnirea a fost un bun prilej pentru parteneri de a interrelationa, pentru unii dintre ei pentru
prima dată, și pentru a stabili un bun inceput care să garanteze derularea proiectului WISE. În
timpul acestor câteva luni, toți au lucrat la un studiu comparativ privind situația economiei
sociale în țările lor și rolul femeilor în întreprinderile sociale, aceasta fiind baza pe care apoi
sa se construiască cu succes obiectivele specifice ale proiectului.

Grupurile țintă
După cum se specifică în titlul

proiectului, principalul grup țintă al WISE sunt femeile, și

anume în special cele care sunt șomere și / sau provin din medii defavorizate. Dar pentru a
atinge obiectivul proiectului, partenerii trebuie să se adreseze și altor grupuri țintă care vor
aduce o contribuție uriașă la progres.
Alte grupuri țintă care vor fi implicate sunt: pe de o parte, femeile antreprenor cu experiență
care pot oferi experiență și sunt exemple bune de urmat; iar pe de altă parte, formatorii
adulți, care vor pune în practică împreună cu femeile toate instrumentele dezvoltate pe tot
parcursul proiectului.

Următorii pași
Toți partenerii s-au întâlnit în perioada 11-13 februarie, la Lille (FR) pentru a analiza diferitele
rezultate ale studiului comparativ din fiecare țară parteneră, pentru a stabili baza comună de
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termeni și concepte care să permit continuarea cu succes a proiectului.
După această a doua întâlnire, partenerii vor continua să dezvolte IO2, un modul despre ce
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sunt întreprinderile sociale și rolul lor, cum ajută femeile să acceseze piața muncii.Pe termen
lung, WISE își propune să contribuie la îmbunătățirea calității vieții participantelor creând
astfel un real impact asupra societății în ansamblu.

Mai multe informații
Dacă doriți să aflați mai multe despre proiect:
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Facebook: https://www.facebook.com/WISE.projectEU/
Website: http://wise-project.webnode.es/

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.

