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За оснаживање удружења жена

Оснажена удружења жена као

носиоци локалног развоја на-

зив је округлог стола који је протекле

седмице Етно мрежа у сарадњи са Гра-

дом Сремска Митровица, а уз подршку

Агенције Уједињених нација за родну

равноправност и оснаживање жена

организовала у Градској кући.

Како је истакла Душица Павло-

вић, директорка Агенције за рурални

развој Града Сремска Митровица, циљ
оваквих округлих столова је окупљање

свих жена са територије Града које су

пољопривреднице и носиоци сеос-

ких туристичких домаћинстава, пре-

дузетнице и жене које израђују старе

рукотворине

- Ово је прилика да видимо са којим

проблемима се оне суочавају како би

им помогли у њиховом раду и омо-
гућили што успешнији наступ у јав-

ности. Овај округли сто се организује у

сарадњи са Етно мрежом, Агенцијом за

родну равноправност при Уједињеним

нацијама, а под покровитељством Гра-

да Сремска Митровица и Агенцијом за
рурални развој Града Сремска Митро-

вица. На овом округлом столу женама
ће се понудити прилика да приступе

програмима подршке који подразуме-

вају наступ на друштвеним мрежама,

подршку за дизајн производа и изра-

ду интернет презентације како би се

допринело њиховом што успешнијем

раду - рекла је Душица Павловић, ди-
ректорка Агенције за рурални развој

Града Сремска Митровица.

Милица Терзић из Етно мреже ис-
таклаједа је одржавање оваквих ок-

руглих столова веома важно јер се
на тај начин отвара дијалог између
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Душица Павловић

удружења и цивилног друштва са јед-

не стране и власти са друге стране.
- Подршка локалне власти је веома

важна како би се удружења даље ос-
наживала и унапредила свој рад. Ово

је трећи по реду округли сто који се
организује. Пре Сремске Митровице,

одржан је окргули сто у Белој Паланци

и у Сомбору. То су три општине у који-

ма спроводимо пројекат уз подршку

Уједињених нација. У оквиру округлог

стола ми организујемо и радионице

које ће помоћи удружењима, јер ће

на тај научити да пишу пројекте и да

се представе на друштвеним мрежа-

ма, што је јако важно за њих, јер су те
вештине заиста потребне у овом пе-
риоду након короне. У сарадњи са ин-
ституцијама и учесницима пројекта из
Сомбора, Сремске Митровице и Беле

Паланке, биће дефинисане конкретне

мере и програми које институције на
локалу могу да понуде као подршку

за даљи развој овог сектора, као што
је подршка у набавци опреме, заштите

порекла, дизајна и паковања - рекла је

Милица Терзић из Етно мреже и дода-
ла да је на округлом столу у Сремс-

кој Митровици било око двадесетак
учесника.

Уз представнике партнера на про-

јекту, на округлом столу су говорили и
представници локалних институција,

туристичке организације, установа

културе и стручњаци из области зашти-

те наслеђа, дизајна и маркетинга. Дис-
кусија је била усмерена на аутентичне

производе и подршку која је потребна

организацијама произвођача, преду-

зетницима и занатлијама како би били

успешни у даљем раду.
Овом округлом столу присуствова-

ле су чланице митровачких удружења

жена које се баве очувањем традици-

оналног наслеђа кроз оспособљавање
и економско оснаживање жена за тр-

жишну производњу рукотворина.

Душанка Сувајџић председница

Удружења жена „Бешеновке" једна од
учесница округлог стола рекла је да
је дошла како 6и чула да ли има не-
ких новина које 6и помогле у наставку

рада овог Удружења.

- Наше Удружење се бави хеклањем,

везом, прављењем старинских тради-

ционалних колача и где год идемо, на

неку манифестацију, ми то излажемо

оно што смо у међувремену направи-

ле. Уружење је основано 2009. године
има 19 активних жена, али кад је нека
манифестација или сусрети удружења

жена буде нас тридесетак из села -

рекла је Душанка Сувајџић, председ-

ница„Бешеновки". С. М. -Сл. Н.
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