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WSPOMAGANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET MINDSET 

Witamy w biuletynie projektu FFEM, tutaj znajdziesz informacje o projekcie i 

rezultatach, nad którymi pracują partnerzy. 

Jak zapewne wiesz celem projektu jest promowanie i rozwijanie przedsiębiorczości i 

samozatrudnienia poprzez opracowanie programu szkoleniowego dla kobiet 

zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekonomicznym. 

Nie tylko możesz śledzić nasze działania w otrzymywanych biuletynach, ale także 

obserwować nas na Facebooku, gdzie jesteśmy bardzo aktywni, oraz na naszej stronie 

internetowej https://ffem.eu/en/home/ 

 

 

Pierwsze spotkanie partnerów  

Pierwsze spotkanie partnerów odbyło się 9-10 

grudnia 2019 w Lizbonie, Portugalii. 

Gospodarzem spotkania był nasz partner 

Mindshift Talent Advisory. W spotkaniu 

uczestniczyli przedstawiciele wszystkich 

organizacji partnerskich.  

Podczas pierwszego spotkania konsorcjum 

dyskutowało o tym, jak współpracować planując działania i wspólne metody pracy. 

Ponadto określono potencjalne grupy docelowe objęte działaniami projektu, a także 

kolejne kroki w celu rozpoczęcia opracowywania rezultatów intelektualnych i narzędzi 

rozpowszechniania. 
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Praca partnerów  

Wszyscy partnerzy pracują od początku projektu, aby zrealizować wszystkie 

zadania, które zostały przypisane każdemu z nich. Ponadto pierwsze kontakty i 

działania informacyjne zostały przeprowadzone poprzez spotkania ze 

stowarzyszeniami, posty na Facebooku i na naszej stronie. 

UCE 

Jako koordynator projektu, UCE jest odpowiedzialny za ułatwianie komunikacji między 

partnerami a agencją narodową, zarządzanie harmonogramem projektu, finanse i 

monitorowanie realizacji zadań. Poza tym UCE była moderatorem pierwszego i 

drugiego spotkania partnerów oraz zapewniła wsparcie techniczne i logistyczne, takie 

jak organizowanie dyskusji na SKYPE, proponowanie harmonogramu spotkań, 

opracowywanie protokołów spotkań itp. w celu zapewnienia właściwej realizacji 

projektu. 

Ponadto UCE uczestniczył w analizie potrzeb przeprowadzonej przez Mindshift, która 

przyczyni się do opracowania trzech programów szkoleniowych.    

Mindshift Talent Advisory 

Mindshift, we współpracy ze wszystkimi partnerami, przeprowadził ankietę online, aby 

lepiej zrozumieć potrzeby szkoleniowe we wszystkich krajach uczestniczących. W 

sumie 36 członków lokalnych grup eksperckich (specjaliści pracujący z kobietami 

zagrożonymi wykluczeniem; pracownicy społeczni i edukacyjni, trenerzy) przekazali 

informacje zwrotne i wskazali kluczowe elementy, które należy uwzględnić w ramach 

trzech programów szkoleniowych FFEM: i) Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości 

; ii) Miękkie umiejętności dla przedsiębiorców; iii) Godzenie życia zawodowego i 

rodzinnego. 

Gdoce 

Gdoce, jako partner odpowiedzialny za upowszechnianie i komunikację, opracował 

pakiet promocyjny projektu we współpracy z partnerami. Pakiet ten obejmuje oficjalną 

stronę internetową i stronę na Facebooku, logo projektu i inne materiały 

upowszechniające, które będą wykorzystywane podczas całego projektu.   

Viva Femina 

Viva Femina, fundacja kobieca, jest odpowiedzialna za opracowanie programu 

szkolenia „Godzenie życia zawodowego i rodzinnego”. W celu opracowania 

innowacyjnego i nowoczesnego szkolenia dla kobiet stojących w obliczu wykluczenia 

społecznego i ekonomicznego zebraliśmy w Polsce specjalistów, którzy będą z nami 

współpracować: ekspertów ds. gender, rynku pracy i niepełnosprawności.   
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Uniwersytet w Tesalii 

Uniwersytet w Tesalii, jako dumny partner projektu FFEM, uczestniczył w spotkaniu 

inauguracyjnym, które odbyło się w Lizbonie w Portugalii. Między innymi UTH 

przedstawił szczegółowy plan wykorzystania wyników projektu wraz z krótką 

prezentacją, strukturą i wytycznymi dotyczącymi wyników intelektualnych. Utworzono 

5-osobową Lokalną Grupę Roboczą, która znacząco przyczyniła się do przedstawienia 

swoich opinii na temat kluczowych elementów, które mają zostać uwzględnione w 

ankiecie.  

 

Drugie spotkanie  

 

Pod przewodnictwem UCE drugie spotkanie ponadnarodowe odbyło się online 

31 marca 2020 r. z udziałem 5 organizacji partnerskich.  

W odpowiedzi na obecną pandemię Covid 19, UCE opracował alternatywne 

plany pracy w celu zapewnienia sprawnej realizacji wszystkich wydarzeń związanych z 

projektem. Częste spotkania online za pośrednictwem Skype były przeprowadzane 

przed drugim spotkaniem międzynarodowym, aby wszyscy partnerzy mogli się 

przygotować. Podczas spotkania partnerzy omówili i zatwierdzili moduły szkoleniowe i 

internetową platformę edukacyjną. Omówiono wskaźniki kontroli jakości, strategie 

komunikacji i szkolenie trenerów na Korsyce.  

Następne kroki  

W nadchodzących dniach UCE będzie nadal zapewniać wsparcie logistyczne i 

ogólne wytyczne w celu sprawnego opracowania wszystkich nadchodzących zadań i 

działań. Partnerzy będą pracować nad rozwojem programu szkoleniowego.    

 

ODWIEDŹ NAS: 

https://ffem.eu/en/home/  

 Facebook: FFEM 
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