Ženske v samem jedru družinskih podjetij

Družinska podjetja predstavljajo več kot 50 % evropske gospodarske uspešnosti. Večino teh podjetij ustanovijo pari,
zagotavljajo pa 60 % delovnih mest. Ženske imajo v njih zahtevno vlogo in opravljajo pomembne naloge. Prav tako
so dejavno vključene v strateške poslovne odločitve, vendar pa te veščine pogosto pridobijo s poklicnimi in osebnimi
izkušnjami in jih ne morejo dokazovati z diplomo. Obenem se pogosto znajdejo v kočljivih poklicnih in osebnih
okoliščinah, zlasti v primeru osebnih ali poslovnih težav.

Priznavanje in potrjevanje upravljavskih kompetenc

Ta dvoletni projekt (oktober 2013 – september 2015), ki temelji na izkušnjah iz Švice, skuša prenesti metodologijo,
postopke svetovanja in inovativna orodja v Evropo ter izboljšati priznavanje in potrjevanje strokovnega znanja in
kompetenc, ki jih ženske pridobijo pri (so)upravljanju mikro, malih in srednjih podjetij (MSP).

Poklicni profil

Strokovnjakinje za vodenje mikro, malih in srednjih podjetij (MSP) so kompetentne:
- samostojno (so)upravljati družinsko ali svoje podjetje;

- z orodji za upravljanje podjetij oceniti poslovno okolje, interesne skupine in samo
poslovanje;
- opredeliti perspektive/težave v poslovnem okolju, zaznati splošna gibanja na trgu
in glede na to sprejeti konkretne ukrepe, ki imajo pozitiven vpliv na poslovanje;
- upravljati osebje in prevzemati vodenje osebja: zaposlovanje, razporejanje in
motiviranje osebja s pomočjo poslovno odgovornih orodij za upravljanje in
učinkovitih načinov komunikacije;
- interesnim skupinam brez težav predstaviti sebe in svoje podjetje ter kar
najučinkoviteje promovirati in tržiti svoje izdelke in/ali storitve;

- odločati o organizaciji podjetja in organizacijskih postopkih ter jih uspešno izvajati;

- spremljati finančni položaj podjetja in ovrednotiti računovodske izkaze
(konte poslovnih dejavnosti, bilance stanja in stroškovno računovodstvo).

Prenos postopka priznavanja in potrjevanja vključuje:
- profil kompetenc strokovnjakinj za upravljanje MSP;
- preizkus samoocenjevanja strokovnih znanj;
- metodologijo za svetovanje pri pripravi evidence dokazil za pridobljene izkušnje;
- postopek vključevanja vseh, ki sodelujejo pri izvajanju metodologije in orodij.

Sklopi kompetenc:
- upravljanje podjetij;

- vodenje, komunikacija in upravljanje osebja;
- organizacija;

Glavni pričakovani rezultati projekta:

- 6 svetovalcev, usposobljenih za metodologijo, v 3 državah (Francija, Nizozemska, Slovenija);
- 20 žensk z evidenco dokazil o svojih upravljavskih sposobnostih (4 države: Švica, Francija, Nizozemska in Slovenija).

- računovodstvo in finance;

- trženje, odnosi z javnostmi ter odnosi med dobavitelji in kupci;

- poznavanje predpisov na področju poslovodenja mikro, malih in
srednjih podjetij (MSP).

