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WE RUN bude poskytovat...

Co je WE RUN?
Původ nápadu
Poskytnout školení a vzdělávání na podporu podnikání žen žijících ve venkovských oblastech:
●
aby se zamezilo územním a sociálním problémům týkajících se masové migrace do
větších měst
●
za účelem zjednodušení vstupu na trh práce a zlepšení ekonomické situace

Význam školení a vzdělávání
Ženy žijící ve venkovských oblastech Evropy si jsou vědomi nedostatku požadovaného vzdělání s
cílem podpořit jejich podnikání v těchto oblastech. Díky projektu WE RUN bude ženám
poskytnuto vzdělávání vedoucí k novým pracovním příležitostem, aby došlo k podpoře
podnikatelek a podniků vedených ženami.

Zpravodaje:
budete dostávat
všechny zprávy o projektu.
Regionální studie: informace o
ženách z venkova, nových pracovních
příležitostech a rozvíjejících se
odvětvích v každé zemi.
Obsah vzdělávání:
podpoření
venkovských
žen
k
zahájení
podnikání v nových pracovních
příležitostech a rozvíjejících se
sektorech.
Europská virtuální společenství
(ICT platforma)

Cíl projektu
WE RUN pracuje na vývoji inovativních nástrojů, které budou nabízeny dospělým ženám žijícím
ve venkovských oblastech, sdílet osvědčené postupy a zkušenosti s cílem zlepšit školení a
vzdělávání potřebné pro jejich zaměstnanost a seberealizaci.

Navštivte naše
webové stránky:

Fáze 1

Fáze 2

Analýza
nových
pracovních příležitostí a
rozvíjejících
se
odvětví
vedoucích k ekonomické
aktivitě venkovských žen.

Školící kurz pro ženy z venkova o
podnikání
v nových pracovních
příležitostech
a
rozvíjejících
se
odvětvích.

Identifikace a výměna
osvědčených přístupů.

Evropská virtuální společenství na
podporu vytváření sítí k výměně
zkušeností mezi ženami z venkova.

CELKOVÁ DÉLKA

www.we-run.eu
Co budeme dělat?
WE RUN aktivity
Fáze 3
Piloting: zahájení.

2 roky, od září 2015 do srpna 2017

Naše setkání
Prosinec 2015 Zahajovací schůzka Caen, Francie
Květen 2016 Seminář v Dobrichu, Bulharsko

Listopad 2016 Seminář v Innsbrucku, Rakousko
Červen 2017 Závěrečná konference v Burgos, Španělsko

Tato publikace odráží pohled autora, komise není zodpovědná za jakékoli zneužití informací obsažených v publikaci.

