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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
Predstavitev projekta na Forumu Premikajmo skupaj,
8.9.2015 v Celju

Udeleženci Foruma Premikajmo skupaj, 8.9.205 v Celju

Zaključevanje aktivnosti v projektu
Priprava video izjav sodelujočih žena

Dvoletni projekt se je uspešno zaključil. Zadnje dni avgusta in prve septembra so
partnerji pripravili video izjave žena v projektu, ki so dostopne na posebni povezavi

na naši spletni strani projekta, navedeni v zgornjem, uvodnem delu teh novic. V videu
smo na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije dodali še kratke izjave svetovalk,
predsednika in direktorja OZS ter nekaj utrinkov s skupnega dela v projektu. Ključne
ugotovitve udeleženk so, da je bilo potrebno vložiti kar nekaj truda v pripravo
kompetenčnih map; a skozi vprašalnike, ki so jih razvili švicarski partnerji in delu po
njihovi metodologiji, so dobile potrditev o tem, da imajo veliko znanja in izkušenj, ki bi
jih bilo smiselno priznavati v sistemu na nacionalni ravni. Obenem pa žele svoje
znanje sproti nadgrajevati in ga aktualizirati. Spremembe v poslovnem svetu to
narekujejo, v Sloveniji pa to narekuje še hitro spreminjajoča se zakonodaja. Podpirajo
več povezovanja in izmenjav izkušenj ter krajših oblik usposabljanj, cenile pa so
tesno sodelovanje s svojo območno-obrtno podjetniško zbornico..Menijo, da mora
njihova vloga v družinskih podjetjih postati bolj vidna in prepoznavna. V video izjavah
je moč zaslediti še zanimive osebne poudarke, ki jih ne gre spregledati.
Zaključna konferenca projekta
Na zaključni konferenci 11.9.2015 v Zurich-u so partnerji predstavili svoje delo in
povzeli skupne ključne ugotovitve. Kljub razlikam v sistemih izobraževanja med
partnerji in rešitvami, ki jih narekujejo nacionalne posebnosti, je potrebno
kompetence žena certificirati ali priznati na formalnih nivojih izobraževanja. Vloga
žena naj bo bolj vidna, potrebujejo več medsebojnega povezovanja in sodelovanja
pri premagovanju ovir, ki so v družbenem in poslovnem okolju še vedno prisotne. V
ustreznem podpornem okolju bi lahko družinska in majhna podjetja ter obrt svojo
konkurenčnost še krepila. Švicarski partnerji so za žene iz partnerskih držav pripravili
srečanje z njihovimi ženami, ki je prineslo nove sinergije in potrdilo ugotovitve o
podobnih okoliščinah, ki krojijo njihovo vlogo. Zaključne konference sta se udeležili
ga.Cvetka Babšek, predstavnica delovne skupine OOZ Maribor in ga.Suzana Bele
Požar iz delovne skupine OOZ Sežana.
Predstavitve projekta
Forum Premikajmo Skupaj
V okviru spremljajočih aktivnosti na MOS-u v Celju, je bil projekt, 8.9.2015,
predstavljen mreži MEMA, v katero so projektno (ob pomoči Norveškega
mehanizma) povezane podjetnice. Predstavitve različnih področij njihovega
delovanja in motivacijski prijemi ter uporabni analitični napotki so pokazali kar nekaj
skupnih potreb podjetnic-povezovanje in krepitev sodelovanja, krepitev njihove vloge,
izobraževanje, in stimulativno okolje. Predstavitev projekta Women in SME na
forumu mreže MEMA (ki skuša podjetnice tudi regijsko neformalno povezovati) je
pokazala, da so interesi in potrebe žena, ne glede na status (zaposlena v družinskem
podjetju, solastnica ali lastnica, podjetnica) podobne.
Upravni odbor Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije
Z rezultati projekta Women in SME in z izzivi, ki jih obrtno-podjetniškemu sistemu
lahko prinaša potreba po formalnejšemu povezovanju žena v družinskih/ manjših
podjetjih in obrti in želja po stalnem dopolnjevanju znanj, se je 29.9.2015 na kratko
seznanil UO OZS. Prva, že leto dni delujoča sekcija podjetnic na OOZ Celje je lahko
primer dobre prakse in podlaga za razmislek o nadaljnjih korakih sistema na področju

iskanja odgovorov za interese podjetnic. Tudi v delu v projektu smo se srečali s
pobudami za formalno povezovanje podjetnic, čeprav je bil cilj projekta beležiti
kompetence žena in jih certificirati. Prihodnost bo dala ustrezen odgovor.
Naslednji koraki
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije pričakuje, da se bo kar najhitreje steklo pri
pregledu Poklicnega standarda Organizator/ organizatorka poslovanja in pripravi
Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti za nacionalno poklicno
kvalifikacijo; 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 bomo nadaljevali s
predstavitvami projekta znotraj svojega obrtno-podjetniškega sistema in različnim
ciljnim skupinam in javnostim.
Zahvala sodelujočim v projektu
Sodelujočim ženam, obema svetovalkama, obema zbornicama, Svetovalni
skupini nacionalnih partnerjev, vodstvu OZS in drugim, ki so vnesli svoj pečat
in prispevali k uspešnosti projekta ter nam pomagali k predlaganim in
pričakovanim rešitvam, se iskreno zahvaljujem.
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