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WSPOMAGANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET 
MINDSET 

Witamy w trzecim biuletynie naszego projektu. Bez względu na to 
czy towarzyszycie nam od początku czy też dopiero dołączyliście, 

dziękujemy za Wasze zainteresowanie i wsparcie! 

Materiały szkoleniowe są prawie gotowe! 

Pandemia COVID nadal wpływa na współpracę międzynarodową, jednak 
przyniosła również więcej możliwości dalszego inwestowania i rozwijania narzędzi 
internetowych, które pozwalają nam kontynuować współpracę z naszymi partnerami 
niezależnie od miejsca zamieszkania. Narzędzia online są ostatnio naszymi najlepszymi 
przyjaciółmi! 

Od 9 do 11 grudnia 2020 partnerstwo przeprowadziło działanie FFEM C1, 
podczas którego wszystkie opracowane materiały zostały przetestowane z przyszłymi 
trenerami z każdego kraju partnerskiego. Grupa uczestniczyła w 5-godzinnym szkoleniu 
każdego dnia, a na koniec wypełniła test ewaluacyjny, aby przekazać swoją opinię, która 
pomoże nam poprawić wyniki projektu! 

 Po szkoleniu wszyscy partnerzy kontynuują pracę nad opracowanymi 
materiałami, a także nad tłumaczeniami, aby wszystko było gotowe do następnego 
etapu: pilotażu. Podczas pilotażu, grupa nauczycieli i grupa nowych przedsiębiorczyń z 
każdego kraju będzie uczestniczyć w testowaniu platformy, opracowanych materiałów i 
jej metodologii. Po tym okresie szkolenia wszyscy podzielą się swoimi opiniami, 
sugestiami i ogólną oceną za pomocą ankiet i bezpośredniej komunikacji z partnerami.  

Możesz teraz sprawdzić naszą stronę internetową i odwiedzić platformę. 
Będziemy również wdzięczni za Twoją opinię, aby ulepszyć materiały szkoleniowe! 
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https://ffem.eu/en/training/  

4-te MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE (ONLINE) 

  W maju 2021 r. partnerzy zorganizowali czwarte międzynarodowe spotkanie online, 
aby sprawdzić postępy zadań. Partnerzy omówili status pilotażu w każdym kraju, 
postępy w zebranych historiach kobiet przedsiębiorczyń, status dokumentu 
strategicznego oraz sposób sfinalizowania wszystkich naszych działań przed 
wydarzeniami upowszechniającymi, podczas których zostaną zaprezentowane wyniki 
projektu. 

 

 

PILOTAŻ 

Portugalia: 

W Portugalii pilotaż odbył się w formacie hybrydowym. Specjaliści pracujący z 
kobietami zagrożonymi wykluczeniem społecznym testowali wyniki projektu FFEM 
zdalnie, podczas gdy nowe kobiety-przedsiębiorczynie miały szansę wypróbować kilka 
działań edukacyjnych podczas sesji w klasie, a następnie zaangażować się w 
samodzielne uczenie się przez okres dwóch tygodni na dogłębne poznanie treści 
nauczania, we własnym tempie i zgodnie z własnymi zainteresowaniami. Obie grupy 
były wspierane przez cały proces przez trenerów z Mindshift, którzy odpowiadali na ich 
pytania i zbierali cenne informacje zwrotne od uczestników. 

Hiszpania:  

W Hiszpanii ze względu na ograniczenia COVID przeprowadzono pilotaż dla ekspertów, 
jak i dla grupy nowych kobiet-przedsiębiorców w wersji online. Na pierwszym spotkaniu 
przystąpiliśmy do prezentacji materiałów i platformy. W trakcie całego procesu byliśmy 
w kontakcie z uczestnikami, aby rozwiązywać wszelkie możliwe problemy lub 
wątpliwości, a także pomagać uczestniczkom gdyby potrzebowały wsparcia. 
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Pod koniec pilotażu omówiliśmy możliwe napotkane trudności, a także wszelkie 
ulepszenia lub osobiste opinie dotyczące zarówno materiałów, jak i platformy. Ostatnim 
krokiem w procesie było wypełnienie przez uczestników ankiety w celu oceny materiałów 
i szkolenia, a także podzielenia się swoimi opiniami i sugestiami, o których należy 
pamiętać, gdy całe konsorcjum będzie omawiać możliwe ulepszenia materiałów 
szkoleniowych.   

               

Polska: 

Pierwszy etap pilotażu przeprowadzono z 5 profesjonalistami z Viva Femina. Drugi 
etap pilotażu przeprowadzono z udziałem 10 nowych kobiet-przedsiębiorczyń. Na tym 
etapie skontaktowaliśmy się z naszymi lokalnymi partnerami pracującymi z osobami 
niepełnosprawnymi i innymi grupami defaworyzowanymi: Stowarzyszeniem Pitagoras 
oraz Centrum Edukacji i Wsparcia RES GEST. Wspólnie wybraliśmy 10 kobiet 
pragnących zostać przedsiębiorczyniami, które chciały wziąć udział w naszym 
szkoleniu i miały motywację do podnoszenia swoich umiejętności. Kobiety bardzo 
zainteresowały się szkoleniem, ponieważ porusza tematy, które je interesują, a 
szkolenie było zaprojektowane specjalnie dla tej grupy docelowej. Pilotaż został 
zorganizowany podczas dwóch sesji prowadzonych przez naszych trenerów: 
Magdalenę Malinowską i dr Renatę Pomarańską. Następnie wszystkie 10 kobiet 
wypełniło ankietę ewaluacyjną. 

Francja: 

Ta sesja pilotażowa odbyła się między 27 lipca a 3 sierpnia 2021 r. na konferencji 
Visio. Ponieważ uczestnicy pochodzili z Gwadelupy, Gujany Francuskiej i Korsyki, 
zdecydowaliśmy się organizować treningowe sesje testowe w godzinach 
popołudniowych, aby zapewnić jak największą liczbę uczestników tej sesji pilotażowej. 
Głównym wyzwaniem dla francuskiej sesji pilotażowej było zorganizowanie się na 
trzech różnych francuskich terytoriach z trzema różnymi strefami czasowymi. 
Zdecydowaliśmy się rozwinąć tę opcję, ponieważ byliśmy pewni, że nowe 
przedsiębiorczynie mogą być zainteresowane, aby spotkać się razem. Ponadto 
bezrobocie, zwłaszcza wśród kobiet, jest wyższe na terytoriach zamorskich, co może w 
ten sposób zgromadzić dużą liczbę potencjalnych beneficjentów produkcji FFEM. Cała 
dziesiątka uczestniczek była zainteresowana kursami, zwłaszcza tymi związanymi z 
zarządzaniem stresem oraz z rachunkowością. Oceny są na ogół bardzo pozytywne i 
mają tendencję do potwierdzania propozycji partnerów. 
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Grecja:  

W greckim pilotażu odbył się w lipcu 2021 r., w którym uczestniczyło i przeszkolono 5 
trenerów i 10 kobiet-przedsiębiorczyń z materiałów przygotowanych przez ekspertów i 
partnerów projektu. Dwa programy pilotażowe z różnymi grupami uczestników zostały 
przeprowadzone online z powodu ograniczeń COVID przy użyciu platformy Zoom. Na 
początku obie grupy uczestników zostały wprowadzone w zakres projektu FFEM i jego 
ogólny cel. Następnie eksperci UTH z Lokalnej Grupy Roboczej zaprezentowali 
platformę, na której wszyscy wspólnie przejrzeli opracowane materiały, moduły i quizy. 
Na koniec wyrazili swoje zdanie i przekazali swoje rekomendacje i informacje zwrotne 
podczas wnikliwej dyskusji. 

NASTEPNE KROKI 

Koniec projektu jest bardzo blisko! Partnerzy pracują nad ukończeniem wszystkich 
oczekujących zadań i organizują zarówno końcowe spotkanie międzynarodowe, które 
odbędzie się w październiku w Paryżu, jak i końcowe wydarzenia upowszechniające, 
podczas których każdy partner zaprezentuje wyniki projektu i jego plan zrównoważonego 
rozwoju!  

  

 

ODWIEDŹ NAS: 

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

 Facebook: FFEM 

 

 


