Komunitní společenství cesta ke vzdělání,
sebevědomí a práci
Projekt "Komunitní společenství cesta ke vzdělání, sebevědomí a práci", má za
cíl aktivizovat ženy žijící na venkově. Pomoci jim prostřednictví aktivit v projektu
získat nové dovednosti a znalosti.
Projekt vychází z praxe Polských partnerů, kde s aktivními skupinami žen na
venkově mají dlouholeté zkušenosti.
Co je cílem projektu:
- Setkávání žen v obci - jde především o ženy, které nemají práci, nebo jsou
doma s dětmi, ale nejen !!!
- Vytvoření 5 skupin žen, v 5 obcích našeho regionu
- Každé setkání má mít cíl, vizi…
Chceme vycházet z tradic, kterou jsou, nebo byly ve vaší obci:
V projektu půjde především o:
- Hledání kořenů v obci. Využít toho co umíme a co nás spojuje (tradiční
pokrmy)
- Hledání tradičních receptur z obce, regionu.
- Praktická výroba podle nalezených receptur.
- Prezentace výsledků na dnech obce, obecní pouti nebo jiné události v obci.
- Certifikace receptury, zařazení do seznamu regionálních výrobků, receptů.
Společně pak vytvoříme:
- Tradiční kuchařku, případně články do obecního zpravodaje.
- Vytvoření prezentačního portálu účastnic - role v týmu, dovednosti,
možnost uplatnění – chceme ukázat schopnosti účastnic projektu
Budou připraveny workshopy na témata, která mají pomoci zdokonalit se. Workshopy proběhnou
v místě (ve vaší obci):
- Projektové řízení, Komunitní plánování - jak pracovat ve skupině, vzájemná interakce.
- Práce s IT zaměření na projektovou práci cílená výuka zpracování článků, kuchařky, hledání zdrojů infor
mací, certifikace, výroba pozvánek, aj.
- Prezentační dovednosti s ohledem na přípravu prezenčního stánku, výzdoba. Cíl dobře propagovat výslede
k práce Akčních žen venkova, tradiční pokrmy a jejich znovuobjevení.
- Sebeprezentace - schopnost prezentovat se na trhu práce, své znalosti schopnosti.
- Zpracování regionálního produktu a regionální značky - jde o cestu jak na praktickém příkladu využít vše
Chcete vědět více:
Místní akční skupina Opavsko
Projektový manažer Vladislav Kos
tel: 736 484 636
kos@improacademy.cz

