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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 3.srečanju partnerjev predstavljeni prvi rezultati pilotnega dela projekta
Na 3.srečanju partnerjev v projektu 13. In 14. novembra v Amsterdamu, ki so ga
gostili nizozemski kolegi v projektu, so bili predstavljeni začasni, a že prvi koraki dela
žena v pilotnem delu. Delo na pripravi kompetenčnih map in beleženju kompetenc z
zbirnim vprašalnikom je steklo, o čemer so se partnerji zelo podrobno seznanili, prav
tako pripravili podrobna sprotna poročila in ugotovitve za švicarske kolege, ki bde
nad celotnim projjektom. Predstavili so še krajša usposablanja za dopolnitev znanj, ki
jih zaradi hitri sprememb v poslovnem okolju žene pri vseh partnerjih potrebujejo; v
Sloveniji še toliko bolj saj se zakonodaja zelo hitro dopolnjuje in spreminja. Partnerji
so preverili tudi druge naloge v pilotnem delu, predvsem svetovanje ženam,
uporabnost švicarskih razvitih orodij in dokumentov v podporo, ki jih narekuje projekt.
Preverili in načrtovali smo obveščanje in potek promocijskih aktivnosti, pripravo
naslednjega srečanja junija v Ljubljani in prve obrise zaključne konference jeseni
2015.
Več srečanj obeh delovnih skupin za pripravo obsežnih kompetenčnih map

Obe delovni skupini žena, v Mariboru in v Sežani, sta nadaljevali maja začeto delo
na pilotu.: 29. In 30. septembra 2014 sta srečanje v celoti namenili beleženju
komptenc v vprašalniku, ki v 6 modulih zajema nekaj manj kot 400 vprašanj.z
obrazložitvami in dokazioli. 16. In 20. oktobra 2014 sta se delovni skupini srečali z
uveljavljeno svetovalko na davčnem področju, ga.Boženo Macarol, ki jima je
predstavila še področje vodenja, financ in sodelovanja z računovodskimi servisi ter
prenesla praktične izkušnje svoje podjetniške poti. Srečanje je bilo dobro sprejeto.
Obe delovni skupini sta nadaljevali z zahtevnim in zamudnim delom, ob pomoči
svetovalk v projektu še 18.novembra in 16. decembra 2014 (Sežana) ter 10. in 24.
februarja 2015 ( Maribor), Potrebno je dodati, da so bila potrebna tudi individualno
organizirana srečanja svetovalk z ženami, saj je delo obsežno, časa pa ženam v
podjetništvu običajno primanjkuje. Sodelujoči z Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije
v projektu pa že ugotavljamo, da imajo žene izjemne delovne izkušnje in
kompetence, da pa so premalo vidne in prepoznavne. Obenem se veliko
usposabljajo, a bi bilo potrebno kompetence žena zaradi hitrih sprememb v
(globalnem) poslovnem okolju še nadgrajevati.

.
Predstavitve projekta
Predstavniki Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in obeh zbornic, Sežane in
Maribora so nadaljevali s predstavitvami projekta znotraj svojega obrtnopodjetniškega sistema, različnim ciljnim skupinam in javnosti. Omenjamo le
predstavitev na 2.nacionalnem srečanju Podjetnost je ženskega spola, novembra
2014 v Mariboru..
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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

