Ce este BADGE?
Chiar și anterior crize economice din Europa, nu exista
un climat favorabil pentru antreprenoriatul inovativ
destinat femeilor antreprenoare provenind dintr-un
mediu dezavantajat . În contextul actualei crize
economice ce afectează cea mai mare parte a Europei
oportunitățile de sprijin și de instruire, care să
îmbunătățească perspectivele, sunt tot mai puține și
tot mai îndepărtate.
Proiectul BADGE are scopul de a transfera și adapta un
program de suport inovativ – Workshop-uri cu tema
Diversitatea în afaceri– dezvoltat în Marea Britanie, și
care va permite femeilor din categorii defavorizate să
obțină abilități și competențe valoroase care să le
ajute șă își înceapă propria afacere.

deoarece ele continuă să perceapă o asemenea carieră
ca fiind prea riscantă: 7% dintre femeile europene (și
5,4% dintre bărbați) au declarat că preferă să lucreze
ca și angajați deoarece le este frică de consecințele
legale și sociale în cazul unui eșec. Politicile
recomandate de
CEDO în anul 2012 includ:
„promovarea inovațiilor în proiectarea și furnizarea de
programe de formare pentru femei”; subliniind
necesitatea ca ghidarea și consultanța în afaceri să fie
mai inovativă și mai cuprinzătoare în abordarea de
lucru cu femeile. Recomandările adiționale includ
necesitatea de „creșterea gradului de conștientizare cu
privire la antreprenoriat ca o opțiune de carieră pentru
femei și creșterea încrederii în propriile forțe de a
deveni întreprinzătoare.

Context
În contextul actualei crize economice este necesară o
focalizare urgentă asupra cazurilor economice privind
egalitatea de gen și asupra schimbărilor de pe piața
forței de muncă care pot oferi oportunități economice
mai bune pentru femei într-un domeniu tradițional
slab reprezentat , și anume - antreprenoriatul.
În perioadele cu un nivel al șomajului ridicat, afacerile
deținute de femei sunt o contribuție esențială la
veniturile gospodăriei, cât și la creșterea economică.
Eurobarometrul pe 2011 a arătat că femeile pot avea
preferințe mai mici în cea ce privește antreprenoriatul

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.
Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala
utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

BADGE se angajează să includă activități de sprijinire
a gândirii individuale în vederea deschideri unei
afaceri, pentru a se asigura că nimeni nu este exclus de
la posibilitatea de a deveni întreprinzător. Proiectul își
propune să se extindă și în afara workshop-urilor și să
furnizeze informații conform cerințelor și nevoilor
pentru o gamă cât mai diversificată de clienți pe cât
posibil. BADGE schimbă abordarea pentru că
demonstrează că deschiderea unei afaceri este
accesibilă pentru femeile din toate categoriile socioprofesionale.
Șomajul în rândul femeilor este o preocupare
deosebită pentru toate țările partenere implicate în
BADGE. Deși rata șomajului variază de la țară la țară,
numărul femeilor șomere este constant mai mare
decât cel al bărbaților. Într-un climat economic dur,
acolo unde s-au făcut tăieri în fondurile destinate
activităților creșterii locurilor de muncă, puține
resurse sunt disponibile pentru a sprijini nevoile în
dezvoltare. Acest fapt este mai evident în Europa de
Est, unde se înregistrează cel mai scăzut număr al
femeilor care fac afaceri.

Cercetări preliminare
Femeile dublu-dezavantajate
Întâlniri cu membrii din grupul țintă:
1) mame singure, 2) femei peste 45 de ani și 3) femei
din zonă rurală (reședința în mediul rural), au avut loc
în luna februarie 2014. În total au participat 6 femei.
Pe durata discuțiilor, femeile participante au indicat că
cea mai importantă barieră pentru femeile dubludezavantajate care le împiedică să ia în considerare
antreprenoriatul și să-și înființeze propria afacere este
lipsa de experiență în depășirea obstacolelor, dar nu a
fost cea mai semnificată barieră pentru ele. Femeile au
arătat de asemenea frică față de responsabilitățile
pentru funcționarea propriei afaceri, deși acestea nu
erau îngrijotare cu privire la cunoștințele teoretice
referitoare la procedura de înregistrare a firmei. Multe
dintre ele au subliniat că o barieră importantă sunt
problemele de familie și obligațiile care decurg din
acest lucru. Femeile au au indicat faptul că este dificil
să armonizeze viața de părinte cu afacerea. Totodată,
femeile au arătat că barierele juridice și multitudinea
de legi sunt din punctul lor de vedere dificile. În mod
similar, conducerea afacerii este împovărată de un
nivel ridicat de risc pentru ele și de dificultatea în
îndeplinirea cerințelor legale.
Femeile au indicat stimulentele finaciare și asistența în
derularea unei afaceri (ex. memento-uri ale diferitelor
date și obligații prevăzute de legislația în vigoare) ca și

factori importanți care le motivează să înceapă
propria afacere.

Traineri vocaț ionali
În 27 februarie 2014 a avut loc o întâlnire cu trainerii
pentru învățământul profesional (vocațional) și
consultanții în afaceri.
Participanții
la întâlnire au indicat principalele
domenii care necesită suport pentru femeile
defavorizate, și anume:
 grant-uri pentru începerea propriei afaceri
 finanțarea start-up-urilor
 programe de creditare pentru femei
 cursuri de antreprenoriat
Ca și un important element de îmbunătățire a
actualelor training-uri și a suportului existent la ora
actuală în România pentru femeile care doresc să
înceapă propria afacere, participanții au indicat
abordarea practică, atât în ceea ce privește înființarea
propriei afaceri, cât și a unor workshop-uri cu scopul
înțelegerii modului de funcționare a unei afaceri.
Participanții au subliniat faptul că persoanele care își
încep propria afacere ar trebui să cunoască procedura
de înregistrare a firmei și să aibă unele abilități
necesare pentru a derula o afacere cu succes. Prin
urmare, este nevoie de educație și training-uri în
domeniul afacerilor bazate pe programe realistice:
programe financiare, jocuri strategice care să
contribuie la dezvoltarea abilităților necesare pentru

conducerea unei afaceri, luarea de decizii strategice
etc. La întâlnire a fost indicată și importanța
problemelor legate de crearea unei imagini adecvate
femeilor care desfășoară o activitate economică.
Participanții au punctat rolul important pe care îl
poate juca un asistent-mentor în domeniul afacerilor
pentru ca persoanele să își înceapă propria afacere,
care poate indica nevoile pentru implementarea
afacerii, evalua ideile și oferii suport. Participanții au
atras atenția că training-urile specifice care oferă
cunoștințe vaste și contribuie la dezvoltarea unor
abilități specifice costă, iar prețul acestora este de
regulă foarte ridicat.

