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Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от
Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Общи идеи и цели на проекта

Дейности и продукти

Цел на проекта
В определени райони в Европейските държави стандартът на живот остава
сравнително нисък и ръстът на безработица всред по-възрастното население и особено жените е доста висок. Възможностите за работа за жени
над 50-годишна възраст в тези райони са ограничени до продукцията на
местни, традиционни продукти, и предлагането им на посетителите на съответните райони.
Тяхната продукция се базира на традиционни рецепти, предавани от майка
на дъщеря, като се използват почти изцяло местни продукти.
Целта на проекта е да подкрепи жените над 50 да вземат участие в обучителни дейности, за да могат да продължат да произвеждат продукцията си
по същия начин, но в съответствие с Европейското законодателство, и да
промотират продуктите си чрез електронна търговия.

Задачи
В задачите на „Е-търговия за традиционни продукти, жени 50+” се включват
подкрепа на развитието и адаптацията на иновативно ИКТ-базирано съдържание, услуги, обучение и практики за учене през целия живот, чрез
промотиране на обучителни материали, и предоставяне на обучение с цел
повишаване на нивото на компетенциите на жените над 50 годишна възраст (целевата група).

Обучителни модули
Обучаемите (жени на 50+) ще имат възможността да се включат в обучителни дейности, включващи следните модули:
• Организиране на продукция на местни, традиционни продукти в съответствие с условията и ограниченията, поставени от ЕС по отношение на
продукцията, консервацията и пакетирането.
• Организиране на процедури за разпространение чрез електронна
търговия, така че пазарът да се разрастне от местно към национално и
Европейско ниво.
• Подаване на информация на жените относно процедурите и изискванията за характеризирането на продуктите като биологични.
Продължителността на проекта е 01/10/2009 – 30/09/2011.

Международни срещи
•

Декември 2009

1-ва Международна среща в Гърция

•

Юни 2010

2-ра Международна среща в България

•

Ноември 2010

3-та Международна среща в Германия

•

Май 2011

4-та Международна среща в Италия

•

Септември 2011

5-та Международна среща в Гърция

A. С цел ефективно приложение и разпространение на информация за проекта, са планирани следните дейности:
a. За приложение
•

обучителни курсове за обучители, насочени към правилния подход
към целевата група и най-добрият начин за преподаване на конкретното учебно съдържание

• обучителни курсове за обучаемите
b. За разпространение на информация
•

информационни дни във всяка държава относно проекта и неговото
развитие

•

изложба на продукти и представяне на услугите, които ще бъдат
предлагани на участниците по проекта
B. По време на проекта ще бъдат разработени следните продукти:
•

брошури и плакати с информация относно проекта, неговите дейности и продукти

•

ръководство за обучителите с указания за това как да се преподава
на целевата група жени на възраст 50+

•

ръководство за обучаемите с основни теоретични и практически
насочени материали за използването на компютри и електронна
търговия.
Всички гореспоменати продукти ще бъдат преведени на партньорските
езици, както и на английски език и ще бъдат качени на страницата на проекта.

Очаквани резултати
• Намаляване на безработицата сред рисковата целева група от жени
50+, живеещи в неразвити региони и/или от малцинствен произход, в поголямата си част с ниско ниво на образование
• Ограничаване на вътрешната миграция на хора, идващи от слабо развити региони
• Повишаване на възможността за заетост на по-млади членове на
местните общности чрез дейностите по проекта
•

Повишаване на техния икономически и социален статус

•

Запазване на традиционното производство на местни продукти

• Представяне на местните традиции на жители от други части на страната или Европа
• Производство на продукти съобразно законодателството на ЕС и това
за биологично чисти продукти

