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Ponad 200 kobiet w Europie skorzystało z
BADGE
Projekt BADGE powoli dobiega końca, ale
możemy być zadowoleni z tego, że wzięło w nim
udział ponad 200 kobiet z całej Europy. Kobiety w
trudnej sytuacji życiowej mogły skorzystać z
warsztatów rozwijających umiejętności, które
pomogą im rozwinąć skrzydła gdy zdecydują się
na założenie własnej firmy.

BADGE

www.badge-project.eu

„Różnorodność w biznesie”, których
odpowiadała poniższym tematom:

treść

1. Jak założyć i prowadzić firmę z domu.
2. Jak zrozumieć czy potrafię pracować dla
siebie.
3. Jak pogodzić prowadzenie domu z
prowadzeniem firmy.
4. Jak poradzić sobie z zamianą zatrudnienia
na samozatrudnienie.
5. Jak rozpocząć i prowadzić firmę zajmującą
się handlem detalicznym.
6. Jak zwiększyć pewność siebie, zyskać
wiarę w siebie aby móc założyć własną
firmę.
7. Jak założyć firmę po utracie pracy.
8. Jak założyć i prowadzić rodzinną firmę.
9. Jak założyć i prowadzić firmę w nowym
kraju.
10. Jak założyć i prowadzić firmę po długim
okresie przebywania poza rynkiem pracy.

W każdym z krajów uczestniczących w projekcie
przeprowadzono cztery z dziesięciu warsztatów

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie
stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Warsztaty spotkały się z pozytywnym przyjęciem
we wszystkich ośmiu krajach partnerskich
(Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Grecja, Litwa, Polska,
Rumunia i Wielka Brytania)

E-learning BADGE
Jeśli znasz kobiety, którym uczestnictwo w
warsztatach mogłoby pomóc wyjść na prostą, a
nie miały okazji uczestniczyć w warsztatach – nic
straconego. Wszystkie dziesięć warsztatów
„Różnorodność w Biznesie” znalazło się na
platformie e-learningowej. Są dostępne w siedmiu
językach w tym po polsku. Kursy Rejestracja i
korzystanie z warsztatów jest darmowe. Można
uczestniczyć w nich w wolnym czasie i we
własnym tempie.
http://lms.badge-project.eu/
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Święto sukcesu na konferencji
zamykającej projekt BADGE
W każdym projekcie przychodzi czas na
podsumowania. Mimo, że ostatnie prace jeszcze
trwają, partnerzy pracujący nad projektem
BADGE mieli ostatnią okazję, żeby się spotkać i
zaprezentować
osiągnięcia
projektu
na
konferencji kończącej dwuletnią pracę nad
BADGE.
Konferencja miała miejsce 30 września 2015r. w
hotelu President, w stolicy Grecji, w Atenach.
Zarejestrowano ponad 50 uczestników, wśród
których były m. in. kobiety-przedsiębiorcy,
przedstawiciele
instytucji
i
organizacji
szkoleniowych i oferujących wsparcie dla kobiet
próbujących odnaleźć się na rynku pracy.
Konferencję otworzyła dr Antonia Torrens, prezes
Centrum
Pomocy
Rodzinie
–
partnera
koordynującego projekt. Dr Torrens przywitała
gości i przedstawiła najważniejsze osiągnięcia
konsorcjum BADGE.
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Następnie partnerzy prezentowali poszczególne
etapy i kroki podejmowane w ramach projektu
takie jak platforma e-learningowa, sytuacja
samozatrudnionych kobiet w Europie oraz rozwój
umiejętności miękkich dzięki metodologii
kształcenia wykorzystanej w warsztatach BADGE.
Uczestnicy
mogli
również
wysłuchać
zaproszonych gości, przedstawicieli centrum
usług dla kobiet, izby greckich kobietprzedsiębiorców oraz państwowego instytutu
zatrudnienia i zasobów ludzkich.

Chcesz wiedzieć więcej lub poprowadzić
własne warsztaty?
Jeśli chcesz poprowadzić własne warsztaty,
skorzystać z platformy e-learningowej lub zapytać
o projekt BADGE, skontaktuj się z nami, a chętnie
udzielimy wskazówek i wsparcia.
szkolenia@danmar-computers.com.pl

Znajdziesz nas również na
Facebook: https://www.facebook.com/BadgeProject
Twitter: https://twitter.com/ProjectBADGE

