
“Изградете 
своя бизнес успех около
нещо, което обичате -

нещо, което е и безкрайно
интересно за вас.” 

Марта Стюарт,
бизнесдама

КООРДИНАТОР

Партньори

Този проект е финансиран с подкрепата на
Европейската комисия. Настоящото съобщение
отразява единствено възгледите на автора и
Комисията не носи отговорност за използването на
съдържащата се в него информация. 

No на проекта: 2020-1-UK01-KA227-ADU-094516

ERASMUS+ KA2 СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОРСТВА В
ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ 

 

Активиране на
предприемаческите

нагласи и социалната
промяна при жените чрез
творчество и култура в

ерата на Ковид-19



Карта за представяне на постиженията
на жените предприемачи на местно,
регионално, национално и европейско
равнище

Мултимедиен образователен пакет
за жени предприемачи за
придобиване на бизнес, цифрови,
комуникационни и лидерски умения.

AR (Разширена реалност)
Инструмент за обучение/игра ще
помогне на жените да разберат
основните стъпки, които трябва да
следват при създаването на социално
предприятие

Приобщаваща интерактина
платформа 

Виртуален център за подкрепа на
развитието на уменията на жените и за
популяризиране на техните продукти 

ACT4WOMEN - основни продукти:

ОЧАКВАНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Очаква се проектът да окаже пряко
въздействие върху жените, живеещи в
селските райони, като им предостави
ключови компетенции, умения и
инструменти, позволяващи им да
превърнат предприемаческите си идеи в
стартъпи, с оглед преодоляване на
дискриминацията, основана на пола. 

Жени, живеещи
в селски,
отдалечени,
изолирани или
маргинализира
ни райони
Преподаватели
за възрастни

 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Целта е да се помогне на жените да
придобият предприемачески, цифрови,
комуникационни и лидерски умения, за да
се научат как да промотират,
разпространяват и продават продуктите,
като създават стартъпи или социални
предприятия.

КРАТКО ОПИСАНИЕ

ПРОДУКТИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИОБОСНОВКА
Жените в селските райони са движещата
сила за развитието на селските и
маргинализираните райони в културно и
финансово отношение. Въпреки че се
сблъскват с непълна заетост, бедност и
липса на достъп до основни услуги, тези
жени допринасят за запазването на
традициите, културата и развитието на
селските райони в периоди на
обезлюдяване.

Проектът ACT4WOMEN по програма
"Еразъм+" е насочен към овластяване на
жени, живеещи в отдалечени райони и
занимаващи се със занаяти и домашно
приготвени продукти, чрез създаване на
целенасочена програма за обучение с
крайна цел придобиване на бизнес,
цифрови, комуникационни и лидерски
умения за създаване на малък стартъп или
социално предприятие.


