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WSPOMAGANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET 

MINDSET 

Witamy w drugim biuletynie naszego projektu. Bez względu na to czy 

towarzyszycie nam od początku czy też dopiero dołączyliście, 

dziękujemy za Wasze zainteresowanie i wsparcie! 

 

CZASY PANDEMII 

Pandemia mocno zmieniła realizację projektów europejskich, ponieważ wiele 

działań zostało anulowanych lub przełożonych, podczas gdy inne z powodzeniem 

przeprowadzane są online. 

W ciągu ostatnich miesięcy partnerzy FFEM pracowali nad trzema programami 

nauczania, które będą tworzyć szkolenie z przedsiębiorczości. Szkolenie jest 

dedykowane kobietom z grup ryzyka i składa się z trzech części: 1. Umiejętności 

przedsiębiorcze, 2. Umiejętności miękkie i 3. Równowaga pomiędzy życiem zawodowym 

a prywatnym. Viva Femina jest odpowiedzialna za część trzecią, szczególnie istotną dla 

kobiet. 

Treść szkolenia stacjonarnego i online jest już oceniana przez nasze Lokalne 

Grupy Robocze (ekspertów) w celu uzyskania zewnętrznej walidacji. Podczas szkolenia 

trzech trenerów z każdej organizacji partnerskiej weźmie udział w 3-dniowych 

warsztatach, podczas których przetestują zarówno szkolenie stacjonarne, jak i szkolenie 

online. 

W związku z tym staramy się uzyskać informacje zwrotne, aby ulepszyć nie tylko 

zawartość, ale także doświadczenie szkoleniowe, aspekty wizualne i platformę online. 
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PRACA ONLINE 

W celu realizacji wszystkich działań w projekcie przez cały obecny rok odbyło się 

kilka spotkań online. UCE jako koordynator projektu jest partnerem odpowiedzialnym za 

organizację każdego z tych nich. Partnerzy są również odpowiedzialni za wykonywanie 

powierzonych im zadań i ocenę rezultatów poprzez Lokalne Grupy Robocze i ankiety. 

 

SPOTKANIA NA SKYPE   

   

  

 

 

SZKOLENIE 

Petra Corsica jest odpowiedzialna za organizację trzydniowego szkolenia, oczywiście 

przy wsparciu pozostałych partnerów. 

Zgodnie z wnioskiem, szkolenie miało odbyć się na Korsyce na początku września 

2020 r. Niestety, biorąc pod uwagę różne ograniczenia i zalecenia w krajach 

partnerskich, uzgodniono, że odbędzie się ono online w grudniu tego roku.  

Partnerzy dołożą wszelkich starań, aby szkolenie było jak najbardziej opłacalne i 

aby można było z niego wyciągnąć odpowiednie wnioski, które pomogą w osiągnięciu 

jakościowych wyników projektu. 
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ODWIEDŹ NAS: 

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

 Facebook: FFEM 
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