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 Cum să … administrezi trecerea de la statutul de

BADGE promovează și susține
antreprenoriatul feminin

angajat la cel de propriu angajat?

În perioada martie-octombrie 2014 s-a continuat
promovarea proiectului BADGE cu sprijinul presei
locale și regionale și prin intermediul site-ului
organizației. De asemenea, proiectul a fost prezentat la
toate evenimentele CNIPMMR Arad cu scopul de a

 Cum să … îți sporești încrederea și credința în tine
însăți pentru a demara o afacere?
 Cum să … înființezi o afacere după disponibilizare?
 Cum să … înființezi și să conduci o afacere de
familie?

atrage cât mai multe persoane din grupul țintă.
Ulterior

promovării

s-au

încheiat

și pe site-ul proiectului: www.badge-project.eu, alături

parteneriate

de poveștile de succes ale femeilor din alte state

instituționale cu Agenția Județeană pentru Ocuparea

europene.

Forței de Muncă Arad, Direcția Generală de Asistență
Socială

și

Protecția

Copilului

Arad,

Fundația

A fi antreprenoare

Dezvoltarea Popoarelor Filiala Arad și Asociația

Motivele care au stat la baza deschiderii propriei

Consilier Vest pentru recrutarea femeilor care vor

afaceri în rândul femeilor participante la studiu, diferă

participa la workshop-urile din proiect:
 Cum să … înființezi și conduci o afacere de acasă?

Au fost cooptate în proiect femei antreprenoare de

 Cum să … înțeleg, dacă sunt potrivită să lucrez

succes din regiune pentru a oferi un exemplu de bună

pentru mine însămi?
 Cum să ... echilibrezi o viaţă de familie intensă cu
conducerea unei afaceri

practică pentru femeile din mediul rural, mamele
singure, femeile peste 45 de ani, în motivarea lor de ași deschide propria afacere. S-au realizat studii de caz a
4 afaceri conduse de femei care vor fi ulterior publicate

de la o persoană la alta în funcție de situația existentă
în momentul luării deciziei de a fi antreprenoare.
Printre acestea se poate enumera realizarea faptului că
pot fi capabile să conducă o afacere și că pot realiza
mult mai multe lucruri decât ca și angajate, viziunea
avută asupra pieței economice și oferirea unor servicii
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care nu erau cuprinse în piața economică, dar și nevoia

asemenea se pot crea conexiuni și parteneriate

de a prelua conducerea afacerii a fost unul din

viitoare.

motivele care au stat la baza motivației de a fi
antreprenoare.

În opinia femeilor participante la studiu ambiția,
perseverența și încrederea au fost cheile succesului

Încrederea în sine a fost considerată un aspect foarte

care au contribuit la menținerea afacerii și la depășirea

important în rândul antreprenoarelor fiind un factor

obstacolelor întâlnite în activitatea desfășurată.

care contribuie la succesul afacerii și care se răsfrânge
și asupra angajaților, colaboratorilor și clienților.

Când vine vorba de împărțirea timpului între carieră și
familie, femeile participante au recunoscut că este o



reușita nu este un eveniment singular ci un

Pentru a putea fi și rămâne antreprenoare, pe parcurs

provocare și pentru ele, dar trebuie amintit faptul că

trebuie dezvoltate anumite abilități în funcție de

înainte au fost angajate și de asemenea, acest lucru le-



se poate reușii și face față tuturor situațiilor,

activitatea desfășurată și de persoanele cu care intri în

a ocupat timpul. Stabilirea unui program de împărțire



este nevoie de multă răbdare

contact. Printre abilitățile dezvoltate de femeile

a vieții profesionale cu cea personala poate fi de ajutor



trebuie să fim corecți cu noi înșine și în

antreprenoare care au participat la studiu se numără:

pentru a nu neglija familia în detrimentul carierei.

abilitățile de negociere, abilitățile de vorbire în public,
abilități de planificarea strategică, abilități de motivare
și construire a echipelor, abilitatea de a lua decizii
rapid, răbdarea, controlarea atitudinii. De asemenea,
nu trebuie omise participările la diverse cursuri,
seminarii, evenimente unde se pot dezvolta anumite
abilități necesare activității antreprenoriale și de

Cele mai importante lucruri pe care le-au deprins și
învățat

din

activitatea

antreprenorială

femeile

antreprenoare participante la studiu sunt:


efort constant

aceeași măsură cu cei din jurul nostru


nimic nu este gratuit și ușor în lumea
afacerilor.

În continuare

afacerea nu este un sprint ci o probă de

În următoare perioadă a proiectului vor demara 2

anduranță asemănătoare unui ultramaraton

workshop-uri și va continua activitatea de recrutare a
femeilor.

