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EU projekt Leonardo da Vinci, Prenos inovacij
Women in SMEs: Validating non-formal and informal learning of family SME
managers/, Ženske v malih in srednjih podjetjih-vrednotenje neformalnih
in priložnostnih znanj žena lastnikov MSP

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije kot partner sodeluje v
tem projektu, ki ga vodi Švicarska zveza obrti in malih
podjetij, sodelujejo pa še partnerji iz Nizozemske in Francije.
Cilj projekta (od 1.10.2013 do 30.9.2015) je vrednotenje
neformalno in priložnostno pridobljenih znanj vodij malih
družinskih podjetij, s poudarkom na ženah, ki so običajno ključen
sestavni del delovanja družinskih podjetij. Znanje in kompetence
žena lastnikov in njihova vloga so, po izkušnjah tujih partnerjev in
naših seveda, pomemben element uspešnosti malih in srednjih
podjetij, prav zato bi bilo znanje in kompetence smiselno
nadgraditi z možnostjo certificiranja in jih narediti bolj vidne ter
prispevati k priznavanju njihovih znanj v nacionalnih sistemih
partnerjev. Partnerji v Švici so razvili sistem formalnega
priznavanja neformalno pridobljenih znanj in kompetenc žena,
pilotno pa žele primer dobre prakse ponuditi še partnerjem v
projektu.

Več o projektu na spletni strani Obrtno-podjetniške zbornice
Slovenije:
http://www.ozs.si/Ozbornici/Projekti/LeonardodaVinciTOIWome
ninSME.aspx

Na 2.srečanju partnerjev v projektu priprava na izvajanje pilotnega dela
projekta in usposabljanje svetovk/svetovalcev žena v projektu
Na 2. srečanju partnerjev v projektu, potekalo je 11.in 12.junija 2014 v Lyonu, so se
partnerji pripravili na izvajanje pilotnega dela projekta. Zato je v tem sklopu potekalo
tudi usposabljanje svetovalcev/ svetovalk ženam, ki so spoznali švicarski pristop do
priznavanja kompetenc ženam, njihove razvite vprašalnike in osnovo za zbirne mape

komptenc ter metodologijo. Usposabljanja sta se za pomoč našim ženam v obeh
delovnih skupinah udeležili ga.Jasmina Vučajnk, strokovna sodelavka na Obrtnopodjetniški zbornici Slovenije in ga.Doris Požar, strokovna sodelavka na Območni
obrtno-podjetniški zbornici Sežana.
Na 1.srečanju partnerjev, ki so ga 20.in 21. januarja 2014 gostili švicarski partnerji v
Ženevi, pa so bili predstavljeni izobraževalni sistemi partnerjev, sistemi priznavanja
neformalnih in priložnostnih znan, prvi rezultati spletne ankete med ženami ter
ključne okoliščine , ki na nacionalnih nivojih krojijo usodo malih gospodarskih
subjektov/ družinskih podjetij ter vlogo žena v njih.

Prvo in drugo srečanje Svetovalne skupine nacionalnih socialnih partnerjev
Predstavitvi projekta, načrtovanih aktivnosti in vlogi svetovalne skupine socialnih partnerjev
je bilo 7. januarja 2014 na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije namenjeno prvo srečanje.
Svetovalno skupino sestavljajo predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za gospodarski
razvoj in tehnologijo, Centra RS za poklicno izobraževanje ter Andragoškega centra
Slovenije. Na drugem srečanju članov nacionalne svetovalne skupine, 28. avgusta 2014,
prav tako na zbornici, pa so po predstavitvi nekaterih ugotovitev, poročil v projektu in analize
nacionalnih možnosti in sistema nacionalnih poklicnih kvalifikacij v Sloveniji, ob dejstvu dobre
formalne izobraženosti žena pri nas, prevladala stališča o ustreznosti, ki jo lahko pomeni
Nacionalna poklicna kvalifikacija. Možnost se bo še dodatno preverila tudi skozi izvajanje
pilota in s tesnim sodelovanjem s partnerji, a sistem že sedaj omogoča priznavanje
kompetenc žena, ki smo jih pričeli ugotavljati v projektu. Skupina se je dotaknila še
oblikovanja priporočil in predlogov za ukrepe podpore ženam.

Obe delovni skupini žena pričeli z delom
Obe delovni skupini žena v projektu, v Sežani 18.decembra 2013 in 8.maja 2014 v Mariboru
pa 13.decembra 2013 in 14.maja 20148., sta pričeli s svojim delom v projektu. Žene v obe
delovni skupini sta predlagali obe omenjeni zbornici; tako se tesneje povezujejo, sodelovanje
na vseh nivojih zborničnega sistema s članstvom pa se še krepi. Informiranju o projektu,
vlogi žena in ciljem, ki ga bo projekt z njihovim sodelovanjem zasledoval v Sloveniji, je bil
namenjen prvi sestanek, na drugem sestanku pa je po vseh sprotnih informacija, ki jih
potrebujejo, steklo delo pri izpolnjevanja samoevalacijskega vprašalnika za osnovno analizo
njihovih kompetenc.

Seznanjanje obrtno-zborničnega sistema in ciljne javnosti s projektom
Z namenom in potekom projekta Obrtno-podjetniška zbornica sproti seznanja ciljne
javnosti s članki v reviji Obrtnik in glasilih obeh območnih zbornic, na svoji spletni
strani, na različnih primernih srečanjih ki jih organizira sama ali drugi partnerji. Tako
je bil projekt predstavljen Strokovnemu svetu RS za poklicno in strokovno
izobraževanje, 15.9.2014 bo predstavljen v okviru spremljajočih prireditev 47.
Mednarodnega obrtnega sejma v Celju, 17.9. 2014 pa v Nazarjih na regijskem
srečanju o vlogi žensk in enakih možnostih, ki ga pripravlja Ministrstvo za delo,
družino , socialne zadeve in enake možnosti.
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Partnerji v projektu

Projekt je finančno podprla Evropska komisija. Stališča in informacije v tej publikaciji so
avtorska in ni nujno, da izražajo stališča Evropske komisije

