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Вестите  и
известувањата  од

овој  месец!

WECAN!

На Европа и требаат и сака повеќе
претприемачи, повеќе иновација, повеќе
раст, повеќе дигитализација, повеќе жени
во улоги на основачи и лидери. Помеѓу
разните иницијативи насочени кон
одговор на овие побарувања, се наоѓа
ЕРАЗМУС+ проектот, кој е финансиран од
ЕУ, наречен „Обука на тренери на жени
претприемачи“. WECAN се имплементира
транснационално во 6 европски држави
(ФР, МК, ГР, ШП, ИТ, КИ) и ќе трае 24
месеци (04/11/2019 до 03/11/2021).

www.wecanpro ject .eu

http://www.wecanproject.eu/


ЛОКАЛНИ АКТИВНОСТИ
Во текот на изминатиот месец, WECAN проектот се впушти во ново патување
кое е изградено на многу-месечна работа и напредок. Навистина,
националното пилотирање е започнато! Горди сме да објавиме дека нашите
WEОбучувачи, кои беа сосема подготвени за оваа авантура, сега ги
пренесуваат своите вештини и искуства на други жени, користејќи ги сите
алатки развиени во текот на овој проект. Додека некои жени сега се
подготвени да почнат ново поглавје во нивните животи, други сеуште ги
откриваат своите желби, аспирации и цели. За среќа, тие сега ќе имаат
WEОбучувач до нив за да им помогне. Но, тоа не е се! Во текот на изминатиот
период, WECAN партнерите беа инволвирани во организација на локални
настани кои вклучуваа надворешни експерти и засегнати страни со цел да се
интегрираат нивните ставови за материјалите развиени во склоп на WECAN
методолошкиот водич и програма за настава. 

ГРЦИЈА
Во Грција, SEGE започна со спроведување на националната пилот програма во
текот на летото. Нашите 2 посветени WEОбучувачи наместо да лежат на
плажа, ги споделија WECAN материјалите и нивните лични искуства и знаење
со 5 возбудени жени претприемачи! Обучувачите беа охрабрени слободно да
ги изразуваат своите стравови околу станување претприемач и ја имаа
можноста да ги подобрат своите вештини и способности користејќи ја WECAN
програмата. 
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Грчките WEОбучувачи



КИПАР
Во Кипар, CSI организираше настан за
споделување на програмата со јавноста и
пилот-сесија за обучувачи. . Во текот на
локалната пилот-фаза, 5 сесии, секоја по 4
часа, беа организирани со 5 жени идни
претприемачи од Мај до Јуни 2021. Исто
така, секоја жена ја имаше можноста да
има еден-на-еден сесија со обучувачот Др.
Мемниа Теодору. 

Благодарејќи на WECAN материјалот и собраните резултати, се чини дека сите
жени ги подобрија своите претприемачки вештини и се чувствуаат посигурно да
влезат во светот на бизнисот. Една жена конкретно рече „Оваа програма би ја
препорачала на секоја жена која е заинтересирана за женско преприемаштво!
Оваа програма ни даде шанса да веруваме дека можеме (WeCan) и да ги
поставиме темелите на нашиот бизнис! Патувањето продолжува...“ 

Настанот за споделување на програмата со јавноста се одржа на 10ти Јули 2021 во
Традиционалните Куќи Олимпија во Никосиа, со 27 жени претприемачи. За време на
настанот, учесниците беа запознаени со предизвиците со кои се соочуваат жените во
претприемачкиот свет, им беше презентиран проектот, неговите цели и резултати, и им
беше објаснето како обучувањето може да биде алатка за поддршка на жените
претприемачи. Конечно, жените кои учесвуваа во кипарската национална пилот-
програма имаа шанса да го презентираат напредокот на нивното претпријатие и да
зборуваат за нивното искуство со  WECAN проектот. На крајот на настанот жените
имаа можност да се запознаат и поврзат со други жени претприемачи и да
воспостават соработка. Добивме одлични повратни информации од сите учесници за
квалитетот како и за влијанието на проектот и настанот! 



ШПАНИЈА

АКТИВНОСТ 1: Моја инспирација,
АКТИВНОСТ 2: Мотиваторите
Активност за поврзување

Настанот за споделување на програмата во Шпанија се одржа во Валенсија
на 5ти Јули, 2021, а 22 учесници беа присутни. Прептриемачи, Обучувачи,
Вокацисцки обучувачи, Едукатори за возрасни, како и Претставници од
здруженија на жени претприемачи и претставници на шриватни компании
присуствуаа. 
Настанот беше организиран како работилница и учесниците беа активно
вклучени во презентацијата на проектот. Успеавме да се поврземе, да ги
слушнеме нивните искуства и повратни информации за материјалот кој го
развивме. Публиката беше вклучена во 3 активности кои се дел од вториот
резултат на проектот:

Понатаму, искуствата на две од претприемачките кои учествуваа како гости
на онлајн обуката беа споделени со публиката. Сите алатки развиени во
опсег на проектот беа илустрирани и гостите беа повикани да ги навигираат
платформата и веб-страната. 
Добри повратни информации беа собрани на крајот на настанот, особено
зошто женските учесници ги ценеа интервенциите на машките учесници.
Беше одлично да се открие дека она што ги покренува женските и машките
претприемачи се истите потреби: потребата од флексибилна работа која ќе
им даде чувство на сопственост и само-истрајност. 
Учесниците имаа време да размислат за своите искуства, и потоа да ги
споделат и да се поврзат. Многу идеи беа родени, особено од аспект на идна
соработка. Ние успеавме да собереме различни професионалци со различни
позадини па затоа размената на идеи беше многу моќна и збогатувачка. 



СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Во склоп на WECAN проектот за едукација на обучувачи за жени претприемачи,
Центарот за Управување со Знаење како еден од проектните партнери одржа настан
на отворено на 10.06.2021 (Четврток) во живописната Попова Кула во Демир Капија.
24 жени учествуваа на настанот, сите од различни позадини, професии и возрасти. 
Учесничките ја имаа можноста да присуствуваат и активно учествуваат во
работилницата, да ги научат активностите и алатките кои WeCan проектот ги
овозможува, а имаа шанса да го искусат тоа во атмосферата која посебната локација
ја пружи.
Работилницата започна со обраќање до учесничките од страна на проектниот
менаџер Д-р. Андријана Богдановска Ѓуровиќ, а потоа сите жени обучувачи имаа
можност да се престават себе. 
По краткото претставување и запознавање, WECAN проектот и неговите цели беа
презентирани на учесничките, со примарен фокус на WECAN прирачникот за
корисници. Во склоп на презентацијата тие беа запознаени со EntreComp рамката за
знаење и вештини. Како што течеше презентацијата, учесниците беа информирани за
прирачникот за стажирање и неговата суштинска важност. Како дел од прирачникот,
учесниците ја имаа можноста да го осознаат еден од клучните водичи достапни во
прирачникот, познат како јапонскиот концепт на ИКИГАИ.
Во втората половина на денот, Д-р Богдановска ги презентираше WECAN модулите за
обука и платформата за е-учење исклучително детално.
По сеопфатната презентација на проектот, сите учеснички се вклучија во остроумна
дискусија, анализирајќи ги претстојните предизвици и бариери што само ја потврди
огромната важност на проектот. 
Сите си заминаа со една цел на ум: да ги зајакнат своите и туѓите претприемачки
вештини за да создадат инклузивен свет за жени кои се учат и подобруваат една со
друга.



ЛОКАЛНИ
АКТИВНОСТИ

Со задоволство и малку тага можеме да објавиме дека
последниот настан ќе се одржи на 29ти Октомври во Франција.
Ќе ја имаме можноста да ги презентираме сите неверојатни
моменти што ги искусивме во текот на овој проект: помеѓу
партнерите, WEОбучувачите како и обучените. Време е да се
заврши овој проект, да се отворат нови можности за жените во
светот кои сакаат да бидат претприемачи! 

Националните пилот-програми за обука и локалните
настани ќе продолжат за одржуваат во партнер-земјите.
За повеќе информации, обратете се на вашиот локален
контакт. 

КОНЕЧЕН НАСТАН
ФРАНЦИЈА

 

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ ЗА НАСДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ ЗА НАС
WOMEN COACHING WOMEN (WECANPROJECT.EU)

ПОГЛЕДНЕТЕ ЈА НАШАТА ПЛАТФОРМА ЗА Е-УЧЕЊЕ
HTTP://WCLMS.WECANPROJECT.EU/

https://www.wecanproject.eu/index.php/en/
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