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RAPORT PROJEKTU 
 

Z przyjemnością przedstawiamy nasz nowy projekt: Zielona Przedsiębiorczość Młodych Kobiet 

(Young Woman Green Entrepreneurs), w skrócie YOU_WEEN!  

YOU_WEEN to dwuletni, finansowany przez Program Erasmas, skoncentrowany na innowacjach 

projekt, którego celem jest dostarczenie skutecznych narzędzi młodym kobietom mieszkającym na 

obszarach wiejskich i zielonych obszarach miejskich, aby zwiększyć szanse i możliwości zatrudnienia 

oraz wspierać rozwój społeczno-edukacyjny i osobisty. 

 
YOU_WEEN promuje edukację i działania 

w zakresie przedsiębiorczości wśród 

„zielonych“ młodych kobiet. Dokonuje się 

to poprzez szkolenia w zakresie 

ekologicznego myślenia, podnoszenie 

świadomości na temat zrównoważonego 

rozwoju i równości płci, promowanie 

„zielonego“ rozwoju na obszarach 

wiejskich/izolowanych lub zielonych 

obszarach miejskich, wymianę dobrych 

praktyk oraz zapewnienie ekspertyz  

i wiedzy młodym kobietom. 



 
 

Projekt ma charakter ponadeuropejski, a partnerzy z Wielkiej Brytanii, Polski, Litwy, Hiszpanii, 

Włoch, Grecji i Macedonii Północnej współpracują w celu uzyskania holistycznych wyników. Od 

początku, już w styczniu 2021 r., partnerzy pracowali nad opracowaniem trzech „wyników 

intelektualnych“, w tym zestawu filmów edukacyjnych, wirtualnej interaktywnej sieci i platformy 

oraz mapy „drogowej“ eksploatacji i wytycznych dotyczacych wpływu na politykę.  

 

„YOU_WEEN“ rozpoczęło się od międzynarodowych spotkań online wszystkich partnerów, 

mapowania i gromadzenia najlepszych praktyk w całej Europie w zakresie zrównoważonej i zielonej 

przedsiebiorczości dla młodych kobiet. Pod koniec maja 2021 r. przeprowadziliśmy pierwszy 

oficjalny dzień szkolenia dla pracowników młodzieżowych, co naszym zdaniem jest okazją do 

świętowania!  

PIERWSZA SEJSA „SZKOLENIE TRENERÓW“ 
 

 

★ Jakie problemy dotykają młode kobiety na wsi?  

★ Jakie ograniczenia napotykają kobiety, rozpoczynające działalność gospodarczą? 

★ Jak można wykorzystać koła coachingowe, jako technikę szkoleniową w zakresie zielonej 
przedsiębiorczości?  
 

Te pytania były punktem wyjścia 

naszej pierwszej sesji „Szkolenie 

trenerów“. Sesja odbyła się w 

piątek, 28 maja 2021 r. za 

pośrednictwem platformy Zoom. 

Uczestniczyło w niej 35 

uczestników z siedmiu krajów UE. 

Był to pierwszy z 5 dni 

szkoleniowych dla pracowników 

młodzieżowych (kolejne cztery 

odbędą się w Polsce we wrześniu 

2021 r.). Jego zakres objął zieloną 

przedsiębiorczość, w ramach której 

młode kobiety żyjace na obszarach 

wiejskich miałyby być wspierane 

poprzez lokalne inicjatywy 

oddolne.  

 

Po rozgrzewce z powyższymi pytaniami przyszedł czas na praktykę Metodologii Kręgów 

Coachingowych, jako głównego celu szkolenia. Celem Kręgów Coachingowych jest zaangażowanie 

równieśników do rozmów i interaktywnych refleksji opartych na przedstawionych „przypadkach“ 

równości płci w zielonej przedsiębiorczości.   

 
 

 



W ramach szkolenia uczestnicy zostali podzieleni na mniejsze grupy robocze, dzięki czemu mieli 

możliwość bezpośredniego doświadczenia Metodologii Koła Coachingowego. Pracownicy 

młodzieżowi zareagowali bardzo pozytywnie na kręgi, stwierdzając, że czują się bardziej 

zaangażowani i pełni nadziei niż przed szkoleniem. Uznali, że tę metodologię można przenieść na 

szkolenie młodych kobiet w zakresie zielonej przedsiębiorczości.  

 

Podsumowując, technika szkoleniowa okazała się bardzo skuteczna w identyfikowaniu potrzeb, 

doświadczeń i oczekiwań wszystkich uczestników, co oznacza pomyślny początek projektu 

YOU_WEEN. 

 

 
Więcej informacji o projekcie „YOU_WEEN“:  

Wyślij e-mail do zespołu projektowego „YOU_WEEN“ na adres: youween.eu@gmail.com 

 

Śledź nas i nasze aktualności:  

Facebook, LinkedIn, Instagram 

 

*** 

mailto:youween.eu@gmail.com
https://www.facebook.com/youweenproject
https://www.linkedin.com/in/you-ween-469a3a210/
https://www.instagram.com/you_ween_project/

