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Презентација на проектот 
 

Со големо задоволство ви го преставуваме нашиот нов проект: Млади жени во зелено 

претприемништво - YOU WEEN!, кој е со времетраење од 2 години и е финансиран од Еразмус+ 

програмата на Европската Унија. Проектот се фокусира на иновативност и има за цел да постави 

ефективни алатки за младите жени кои живеат во рурални средини и зелени урбани 

средини, кои ќе ги зголемат шансите и можностите за вработување и социо-образовниот и 

личниот развој на младите жени.  

 

Проектот YOU WEEN!, промовира 

едукација за претприемништво и 

активности меѓу „зелените“ млади жени, 

преку обука за зелено размислување, 

подигање на свеста за одржливост и 

родова рамноправност, промовирање на 

„зелен“ развој во рурални/изолирани 

средини или „зелени“ урбани средини, 

размена на добри практики и 

обезбедување експертиза и знаење за 

унапредување на младите жени. 

 



Проектот е со Европска димензија и во проектот учествуваат партнери од Велика Британија, 

Полска, Литванија, Шпанија, Италија, Грција и Северна Македонија. Од почетокот во јануари 2021 

година, партнерите работат на развој на три „интелектуални резултати“, односно, збир на 

едукативни видеа, виртуелна интерактивна мрежа и платформа, и патоказ за 

експлоатација, со упатства за влијание врз политиките. 

 

Од почетокот на проектот, досега се реализирани меѓународни состаноци помеѓу сите 

партнери, мапирање и собирање на најдобри практики низ Европа за одржливо и зелено 

претприемништво со млади жени, и од минатата недела, беше спроведен првиот официјален 

ден од обуката за младински работници - што веруваме дека е нешто што треба да се прослави! 

ПРВА СЕСИЈА ОД „ОБУКАТА НА ОБУЧУВАЧИ“ 

 

★ Кои проблеми влијаат на младите жени во руралните области? 

★ Кои ограничувања ги среќаваат жените при започнување бизнис? 

★ Како методологијата на т.н. коучинг кругови (Coaching Circles) може да се користи како 

техника за обука во зелено претприемништво? 

 
Овие прашања беа почетна точка за 
нашата прва сесија од „обуката на 
обучувачи“. Сесијата се одржа на 28-ми 
Мај 2021 година на платформата Zoom, со 
+35 учесници од седум земји партнери во 
проектот. Обуката е првиот ден од 
петте дена за обука на младински 
работници предвидени во проектот 
(следните четири дена на обука треба да 
се одржат во Полска во Септември 2021 
година). Обуката има за цел да ги 
припреми младинските работници 
методи за зелено претприемништво 
за работа со младите жени кои живеат во руралните средини преку локални основни 
иницијативи. 

 
По загревањето со овие прашања, на обуката беше претставена методологијата на тренерски 
кругови. Главната цел на тренерските кругови во оваа обука е презентирање на примери и 
практики во областа на зеленото претприемништво, и поттикнување на емоционални разговори 
помеѓу учесниците и интерактивни рефлексии врз основа на презентираните примери. 

 
По претставувањето на методологијата, учесниците во обуката беа поделени во помали работни 
групи, имајќи ја шансата директно да ги искусат т.н. коучинг кругови (Coaching Circles). 
Младинските работници одговорија многу позитивно на т.н. коучинг кругови (Coaching Circles), 
изјавувајќи дека се чувствуваат поголема надеж и поголема мотивација за ангажираност и 
сметаат дека оваа методологија е пренослива за обука на млади жени во зелено претприемништво. 
Обуката се покажа како многу ефикасна во идентификувањето на потребите, искуствата и 
очекувањата на сите оние кои учествуваа, означувајќи успешен почеток на проектот YOU WEEN!. 

 
За повеќе информации за проектот YOU WEEN!: 

Контактирајте го проектниот тим на YOU WEEN!, на е-маил адресата:  youween.eu@gmail.com 

Следете нè и бидете во тек со новостите во проектот на: 

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/

