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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 srečanju partnerjev v Sloveniji predstavljeni prvi rezultati pilotnega dela projekta

Na zadnjem delovnem srečanju partnerjev v projektu, ki ga je 4.in 5.junija 2015
gostila Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, je bila pozornost namenjena izvedbi in
prvi oceni pilotnega dela projekta. Partnerji so podrobneje predstavili potek in
opravljeno delo, ključne ugotovitve o kompetencah žena ter možnosti za priznavanje
njihovih kompetenc na nacionalnih nivojih. Na OZS smo predstavili opravljeno delo
sodelujočih žena v obeh delovnih skupinah, na OOZ Maribor in OOZ Sežana ter

pomoč, ki so jim jo nudile obe svetovalki ženam in sodelavke na obeh omenjenih
zbornicah. Direktor OZS, g.Danijel Lampreger pa je povdaril pomen kompetenc in
vloge, ki jo imajo žene lastnikov v družinskih podjetjih in vpliv, skupaj z njimi, na dvig
njihove konkurenčnosti. Partnerji v projektu smo še podrobneje analizirali izvajanje
pilotnega dela in strnili prednosti in pomanjkljivosti švicarskega modela ter možnosti
adaptacije v nacionalne okvire partnerjev, tudi v našega. Po izkušnjah vseh
partnerjev v projektu pa so znanje in kompetence žena lastnikov ter njihova vloga,
nesporno pomemben element uspešnosti malih in srednjih oz. družinskih podjetij.
Poročanje Svetovalni skupini nacionalnih socialnih partnerjev
Predstavitvi izvedenih aktivnosti v pilotnem delu ter procesa priprave kompetenčnih map z
ženami je bil namenjen 3. sestanek nacionalne svetovalne skupine, 29.5.2015 na Obrtnopodjetniški zbornici Slovenije.
Skupina se je dotaknila še oblikovanja priporočil in predlogov za ukrepe podpore ženam pri
vrednotenju neformalnih znanj in nadgradnjo njihovih kompetenc.
Večina kompetenc žena je po mnenju skupine že vključena v prenovljeni Poklicni standard
(PS) Organizator/ organizatorka poslovanja, ki je bil v slovenskem partnerskem delu
projekta opredeljen kot realna možnost za NPK za žene pri nas. Skupina pozitivno ocenjuje
opravljeno pilotno delo v projektu, ki hkrati dokazuje, da Slovenija ima sistem, ki mogoča
priznavanje teh kompetenc in da so bile usmeritve nacionalne skupine v projektu ustrezne.

Pomembno: mnenje žena
Navajamo naključno izbrani mnenji dveh članic delovnih skupin v projektu ob vprašalniku o
svetovalnem procesu za oceno kompetenc in pripravo kompetenčnih map.
Prva udeleženka: Skozi leta poslovanja in v življenju se srečujemo z najrazličnejšimi problemi,
pridobivamo razne izkušnje, vedno nova spoznanja. Pri izpolnjevanju pilotnega vprašalnika z vsemi
sklopi, lahko dobiš vpogled v lastno znanje, ki te tudi preseneti, saj se skozi vsak dan, ko rešuješ
poslovne situacije, ne sprašuješ o njem, o vseh priučenih in pridobljenih znanjih, veščinah, izkušnjah
v stroki in poslovnem svetu. Vidiš pa tudi še kakšne pomanjkljivosti v znanju.
2.udeleženka . Ob izpolnjevanju sicer zelo podrobnega pilotnega vprašalnika o kompetencah sem se
šele zavedala, česa vsega sem zares sposobna!

Naslednji koraki
Po dogovoru s svetovalno skupino socialnih partnerjev, na predlog Obrtno
podjetniške zbornice Slovenije, jeseni steče delo pri pregledu Poklicnega standarda
Organizator/ organizatorka poslovanja in pripravi Kataloga standardov strokovnih
znanj in spretnosti za nacionalno poklicno kvalifikacijo za čas po koncu projekta.
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije si je takšen cilj zadala tudi zato, ker sodi, da je
kljub dobri izobraženosti žena, njihovo strokovno delo in pogosto ključno vlogo v
manjših/ družinskih podjetjih in v obrti, potrebno napraviti bolj vidno in prepoznavno.
In v tem procesu pričakuje sodelovanje dveh strokovnih zavodov in organov socialnih
partnerjev.
Sodelujoči z Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije v projektu ugotavljamo, da bi bilo
potrebno kompetence žena zaradi hitrih sprememb v (globalnem) poslovnem okolju
nadgrajevati, osvežiti in pripraviti ponudbo ciljnih, krajših, aktualnih usposabljanj in
družinska podjetja tako napraviti še bolj konkurenčna.
Predstavitve projekta

Predstavniki Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije smo nadaljevali s predstavitvami
projekta znotraj svojega obrtno-podjetniškega sistema, različnim ciljnim skupinam in
javnosti. Omenjamo le nekatere: .3.3.2015 smo ga predstavili sekretarjem območnih
obrtno-podjetniških zbornic na rednem srečanju, 19.3.2015 pa smo ga predstavili na
delavnici v sklopu enega od projektov- Enakost spolov oz položaj žensk pri vodenju
malih in srednjih podjetij, na Fakulteti za management in pravo v Ljubljani.
Strokovnemu Svetu RS za izobraževanje odraslih smo cilje projekta in nekatere
ugotovitve predstavili 11.6.2015.
Povezovanje s partnerstvom mreže MEMA-priložnost tudi na 48. MOS-u 2015

V sklopu Foruma Premikajmo skupaj, ki ga pripravlja mreža MEMA v sklopu
spremljajočih prireditev na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju, 8.9.2015,
načrtujemo predstavitev projekta v delu, ki ga omenjena mreža namenja različnim
projektom in iniciativam,
Kontakt
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Celovška 71 p.p. 2350
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Mag. Janja Meglič, janja.meglic@ozs.si
+386 (0) 1 58 30 527, www.ozs.si

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

