Kam skirtas BADGE?
Europoje net ir prieš dabartinę krizę nepalankioje
socialinėje padėtyje esančioms moterims, siekiančioms
pradėti verslą, buvo sudėtinga surasti novatorišką
verslą palaikančią aplinką. Krizei apėmus didžiąją dalį
žemyno dar labiau sumažėjo galimybės gauti paramą
ar
mokymus,
atveriančius
geresnes
verslo
perspektyvas.
Projektas BADGE siekia perkelti ir adaptuoti
Didžiojoje Britanijoje sukurtą novatorišką programą
„Seminarai apie įvairovę versle“, kuri padės
pradedančioms verslininkėms, esančioms ypatingai
nepalankioje socialinėje padėtyje, įgyti vertingų
asmeninių įgūdžių ir kompetencijų, būtinų savo verslo
įkūrimui bei plėtojimui.

kad jie pirmenybę teikia darbui pagal sutartį, nes
baiminasi teisinių ir socialinių padarinių verslo
nesėkmės
atveju.
Tarptautinė
Ekonominio
bendradarbiavimo ir plėtros organizacija savo
rekomendacijose (2012) siūlo „skatinti inovacijas,
kuriant ir teikiant mokymo programas moterims“, tuo
pačiu metu nurodydama, jog verslo konsultavimas ir
mokymai turi būti naujoviškesni ir lengviau prieinami
moterims. Rekomendacijose taip pat nurodoma, jog
būtina „suteikti daugiau informacijos apie verslą, kaip
vieną iš karjeros galimybių, o taip pat sustiprinti
pradedančių ar potencialių verslininkių pasitikėjimą
savimi bei padidinti jų lūkesčius savo verslo augimui.“

Pagrindimas
Dabartinės ekonominės krizės metu ypač svarbu
atkreipti dėmesį į moterų ir vyrų lygybės ekonominę
naudą bei į tai, kaip pokyčiai darbo rinkoje galėtų
suteikti geresnes galimybes moterims imtis savo
verslo.
Didelės bedarbystės laikais moterų įkurti ir valdomi
verslai reikšmingai prisidėjo prie namų ūkio pajamų ir
šalies ekonominio augimo. Eurobarometras (2011)
parodė, kad moterys rečiau renkasi savarankišką
verslą, nes mano, jog tokia karjera joms būtų per daug
rizikinga: 7% europiečių moterų (ir 5,4% vyrų) teigė,

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.
Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame
pateikiamos informacijos naudojimą

BADGE projektas siekia sustiprinti edukacines verslo
paramos veiklas, skirtas nepalankioje socialinėje
padėtyje esančioms moterims, siekiant paskatinti jas
pradėti savo verslą. Projekto tikslas yra išplėsti verslo
pradmenų seminarų tematiką bei jų prieinamumą, taip
siekiant patenkinti kuo įvairesnių besimokančiųjų
moterų poreikius ir lūkesčius. BADGE siekia paskatinti
edukacinę paramą verslui, užtikrinant jos patikimumą,
aktualumą ir prieinamumą nepalankiose situacijose
esančioms moterims.
BADGE projekte dalyvaujančios šalys-partnerės yra
itin susirūpinusios moterų užimtumu. Nors rodikliai
kiekvienoje šalyje yra skirtingi, visose šalyse moterų
verslininkių yra ženkliai mažiau negu vyrų verslininkų.
Esant nepalankioms ekonominėms sąlygoms, kai
mažinamas
užimtumą
skatinančių
priemonių
finansavimas, mažėja ir ištekliai, skirti augantiems
edukacinės paramos poreikiams patenkinti.

Išankstinis tyrimas:
Diskusija su ypatingai nepalankioje
socialinėje padėtyje esančiomis
moterimis
2014 m. vasario mėnesį Socialinių inovacijų fondas
Kaune surengė susitikimą diskusiją su 6 bedarbėmis
moterimis,
esančiomis
ypatingai
nepalankioje
socialinėje padėtyje: vienišomis motinomis, vyresnio
amžiaus moterimis ir moterims, gaunančiomis
socialinę paramą dėl itin mažų pajamų.
Diskusijos dalyvės akcentavo, jog moterims, esančioms
ypatingai nepalankioje socialinėje padėtyje, sunku
ryžtis pradėti dirbti savarankiškai ar įkurti savo verslą
dėl patirties įveikiant kliūtis stokos. Moterys taip pat
baiminosi atsakomybės, kuri atsiranda vykdant savo
verslą, tačiau ta baimė nebuvo susijusi su verslo
įregistravimo procedūromis. Moterys nurodė teisines
kliūtis bei įstatymus, kuriuos, joms sunku skaityti ir
suprasti. Taip pat, jų nuomone, verslas yra susijęs su
didele rizika ir sunkumais, su kuriais susiduriama
siekiant laikytis įstatymų keliamų reikalavimų.
Dauguma moterų pagrindine kliūtimi savo verslo
kūrimui išskyrė problemas, susijusias su įsipareigojimų
šeimai vykdymu. Jos teigė, jog yra labai sudėtinga
derinti verslą su vaiko priežiūra.
Moterys teigė, kad finansinės paskatos, nemokama
edukacinė bei konsultacinė pagalba tvarkant verslą yra

svarbus motyvuojantis faktorius pradedant savo verslą.
Jos taip pat paminėjo vyro, kaip daugiau įgudusio
specifinėse verslo srityse, stereotipą, tačiau nuomonės
šiuo klausimu išsiskyrė. Viena iš moterų pažymėjo, kad
tokiais atvejais patartina atsiriboti nuo tokio
stereotipinio požiūrio ir daugiau dėmesio skirti
partnerystei versle.

Diskusija su profesinio rengimo ir
mokymo konsultantais
2014 m. vasario mėnesį Kaune, Socialinių inovacijų
fonde buvos surengtas susitikimas su profesinio
mokymo dėstytojais, konsultantais ir verslo patarėjais.
Susitikimo dalyviai atkreipė dėmesį, jog siekiant
paskatinti ypatingai nepalankioje situacijoje esančias
moteris imtis savo verslo, būtina ne tik tobulinti verslo
paramos priemonių sistemą, bet ir plačiai informuoti
apie galimą paramą: subsidijas nuosavo verslo
pradžiai, mokesčių lengvatų taikymą pirmaisiais verslo
metais, nemokamas konsultacijos ir kursus.
Susitikimo dalyviai taip pat nurodė, kad viena iš
svarbiausių pradedančių verslininkių mokymo ir
konsultavimo paslaugų tobulinimo krypčių yra
praktinių verslo pradžios įgūdžių suteikimas bei
seminarų apie verslo įvaizdžio kūrimą moterims
organizavimas.

Dalyviai pažymėjo, kad pradedančios savo verslą
moterys turėtų žinoti verslo registracijos procedūras ir
turėti įgūdžių, reikalingų sėkmingam verslo vykdymui.
Moterims būtų naudingi praktiniai mokymai, paremti
pratimais,
patraukliais
strateginiais
žaidimais,
skatinančiais verslumą bei lavinančiais įgūdžius
reikalingus priimant sprendimus. Kita svarbi sritis,
kurią nurodė dalyviai, tai problemos, susijusios su
moterų, siekiančių įkurti savo verslą, įvaizdžiu.
Dalyviai akcentavo, kad pradedančioms verslininkėms
būtų naudingas verslo srities padėjėjas-mentorius,
kuris padėtų suprasti ir įvertinti verslo idėjas bei duotų
praktinių patarimų. Dalyviai atkreipė dėmesį į tai, kad
nors ir yra įvairių kursų, suteikiančių verslo pradmenų
specifinių žinių bei įgūdžių, tačiau jie yra pakankamai
brangūs ir moterys esančios ypatingai nepalankioje
socialinėje padėtyje neturi galimybės juose dalyvauti.

