Не ги гледате сликите? Кликнете
тука...

Формиран е прв Национален совет за
женско претприемништво
На 11-ти мај 2018 (петок), во просториите на Фондација за менаџмент и индустриско
истражување, се одржа првиот состанок на Национален совет за женско
претприемништво. Националниот совет за женско претприемништво (НСЖП) е прв
и единствен совет за женско претприемништво кој делува на национално ниво,
формиран преку проектот „Јакнење на придонесот и ефикасноста на граѓанските
организации од женското претприемништво кон ЕУ интегративните реформи во областа
на економската политика“ - WE Contribute финансиран од Европската Унија. Проектот е
имплементиран од страна на Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување во
партнерство со Здружението на бизнис жени и ГТФ Иницијативата за одржлив раст од
Хрватска.
НСЖП е доброволно, неформално обединување на активни актери од граѓанскиот сектор,
креатори на политики и релевантни институции кои дејствуваат во областите на женско
претприемништво.

Советот има за цел да обезбеди неопходна основа за влијание врз севкупниот
развој на женското претприемништво во земјата, вклучувајќи ги и процесите на ЕУ
интеграција преку воведување на ефикасен механизам за консултации,
застапување и влијание.
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страни на законодавната и
извршната власт. Исто така,
Советот има за цел да промовира
примери на добри практики, да
обезбеди подобра координација
на активностите поврзани со
прашањата за женско
претприемништво,

На состанокот присуствуваа
претставници од граѓански
организации и коморски
организации кои ги разгледаа и
усвоија документите потребни
за работа на овој Совет. Беа
избрани и раководните органи на
Советот.

Улогата на Советот во женско
претприемништво

Женското претприемништво претставува огромен неискористен извор
на иновации, создавање работни места и економски раст во земјите во
развој. Бариерите за женско претприемништвото се различни: жените
се соочуваат со поголеми пречки во пристапот до кредити, обуки,
мрежи и информации, како и правни и политички ограничувања.
Иновативните иницијативи за промовирање на женското
претприемништво - управувано од двата сектори и приватниот и
јавниот сектор - се во пораст.
Преку справување со предизвиците со кои се соочуваат жените во
пристапот до финансии, предизвици во однос на градење на
капацитетите, управување со програми насочени кон жени
претприемачи работата на Советот ќе се фокусира на потенцијалните
решенија овозможувајќи им практичните искуства од јавниот и од
приватниот сектор во двата нови и развиени пазари. Иновативните
партнерства се со потенцијал за големо влијание врз женското
претприемништво.
Многу работи мора да се променат за поддршка на женските
претприемачи, со оглед на тоа дека постои недостаток од соодветни
програми за обука и едукација за претприемништво, за поддршка при
основање и раст на бизнисот, како и за олеснување на пристапот до
финансии. На жените претприемачи им треба поголема поддршка,
координација на веќе воспоставените структури и олеснување на
мерките со кои се промовира нивното економско зајакнување. Во таа
насока, преку формирањето на НСЖП се овозможува воспоставување
на централна координативна структура која ќе служи како
консултативна, политичка и застапувачка платформа за подобрени
политики, инструменти и програми за женско претприемништво.

Одјави се

