
"ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКА АФИРМАЦНЈА ЖЕНА У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ '

РУЧНИ РАД СВЕ ВЕЋИ БРОЈ ЖЕНА
ПРЕТВАРА У ПРИЛИКУ ЗА БИЗНИС

Потпредседница Владе и председница
Координационог тела за родну равноправност
проф. др Зорана Михајловић присуствовала је
завршнои догађају пројекта "Друштвено економска
афирмација жена у условима пандемије" и зфедно
са замеником амбасадора Канаде Брајаном Ебелом
том приликом уручила сертификате за 25 жена које
су прошле обуке за радно оспособљавање и израду
рукотворина

Израда мотива Стапар-
ске руже, Банатске шаре и
Соломоновог чвора тради-

ционалним техникама
ткања и пустовања, краси

наше културно наслеђе и
чува га од заборава, а до-
нела је женама из Сомбора,
Панчева и Сремске Митро-
вице и прилику да своје
умеће претворе у бизнис.

На завршном догађају
пројекта ‘Друштвено-
економска афирмација жена
у условима пандемије",

потпредседница Владе Ср-
бије и председница Коорди-
национог тела за родну рав-
ноправност проф. др Зорана
Михајловић, заједно са заме-
ником амбасадора Канаде
Брајаном Ебелом, уручилаје
сертификате за 25 жена,
које су прошле обуке за

радно оспособљавање и из-
радурукотворина.- Обуке које су ове сна-
жне жене прошле у циљу да-

љег економског оснажи-
вања представљају наста-
вак добрих резултата наше
иницијативе "1.000 жена' у

оквиру које смо досад за-

једно обезбедили радно ан-
гажовање за 766 мајстора

старих вештина. Оснажи-
вање је једини пут за добро-
бит жена и један од кључних
фактора у смањењу насиља.
Као Координационо тело ра-

димо заједно са свим пред-
ставницима и удружењима

да донесемо законе који ће
створити једнаке успове за
укључивање свих жена у
друштвени и политички жи-
вот рекла је МихаЈповић.

Међу лолазницама је 18
незапослених, док остале
раде у просвети као учи-
тељице и васпитачице где
ће своје знање наставити да
преносе на млађе генераци-
је, Највећи број њих је у доби
између 40 и 50 година, али
ручном раду нису одолеле
ни даме у пензији ни студент-
киње, наводи се у саопш-
тењуНАЛЕД-а.

- Желимо да помогнемо

женама да усаврше технику,

а њихови производи до-
стигну високи квалитет и
буду спремни за пласман на
тржишту. Добра вест је да је

Министарству спољних по-

слова почело опремање
једне просторије по угледу

на Српски салон у Немањи-
ној 1 1 и надамо се да ће то до-
принети да рукотворине по-
стану све присутнији по-
словни и дипломатски по-
клон амбасадорима и дру-

гим високим званичницима
који долазе у Србију рекла је
председница удружења
"Етно мрежа" Виолета Јова-

нови која је од амбасадора

Израела Јахела Вилана при-

мила донацију за набавку

вуне за израду рукотворина.
Током прошле године,

Етно мрежа је у сарадњи с
амбасадама Канаде, САД,
Израела и Белгије пружила
директну подршку више од

100 жена да се изборе са по-
следицама пандемије, током
колонија у Сомбору, Пироту
и Лозници а по први пут учес-
ницама је пружена и социо-
психолошка подршка
стручњака, чији савети су их
подстакли да се оснаже и

буду предузимљиве и своје.

ОСНАЖИВАЊЕ ЖЕНА СИГУРАН ПУТ КА ЊИХОВОМ ОСАМОСТАЉИВАЊУ:

догађају присуствовала министарка Зорана Михајповић
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