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Едукација жена у писању пројеката

Након овог дела пројекта, биће одржана обука везана за промоцију

на друштвеним мрежама где жене могу, осим кроз Етно мрежу и Град

Сремску Митровицу, да пласирају своје производе и путем интернета

Протекле недеље, на иницијативу

Етно мреже и Агенције за рурални

развој Града Сремска Митровица, одр-

жан је састанак у циљу едукације жена
у писању пројеката. Деловањем Етно

мреже, бројни стари занати и традици-

оналне технике сачувани су од забора-

ва, а рукотворине уврштене на Нацио-
налну листу нематеријалног наслеђа.

- Обука жена везана за писање
пројеката и о конкурсима који се тичу

жена и женског предузетништва, орга-

низована је у сарадњи са Етно мрежом

и прва је у низу која ће се одржати.
Ради се о пројектима који постоје на
различитим нивоима власти, на репу-

бличком или покрајинском нивоу. Уко-

лико је женско предузетништво тема

тих пројеката, жене могу да аплици-

рају. Врло често проблем буде управо

писање пројеката, зато што се оно као

такво вреднује - рекла је Душица Пав-

ловић, директорка Агенције за рурал-
ни развој Града Сремска Митровица.

Етно мрежа окупља произвођа-

че рукотворина, занатска удружења

и задруге које израђују аутентичне

рукотворине применом традицио-

налних техника. Састанку везаном за
афирмацију женског предузетништва,

поред иницијатора и организатора,

присуствовале су жене предузетнице

са подручја града. Етно мрежа је ос-
нована у мају 2005. године, уз подрш-

ку УСАИД-а, израсла је у водећу стру-

ковну организацију која пружа обуку,

стручну подршку и поставља стандар-

де у производњи рукотворина за своје

чланове.

- Пројекат се одржава као наставак

успешне сарадње са Градом Срем-

ска Митровица. Пре неколико година
одржали смо обуку за самосталног
произвођача рукотворина и научили
одређен број жена да производи ру-

котворине у техници пустовања. Данас
су те жене водеће у производњи ру-

котворина у тој техници. Већ дуго вре-

мена протокол Владе Србије, ресорна

министарства и сви партнери Етно

мреже користе њихове рукотворине.
Пројекат који смо одржали овде јесте

обука на тему писања и реализације

пројеката и подржана је од стране"Уои

аге \А/отеп" Србија. Планирамо да на-
ставимо са обукама где ћемо научити
жене финансијском управљању, како
да те пројекте оправдају код донатора,

да своја удружења успешно воде и да

финансијски немају никаквих пробле-

ма - каже Ива Радић, координаторка
Етно мреже.

Након овог дела пројекта, биће

одржана обука везана за промоцију на
друштвеним мрежама где жене могу,

осим кроз Етно мрежу и Град Сремску

Митровицу, да пласирају своје произ-

воде и путем интернета.

Ст.Б.
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