Sporočilo za javnost

PiNA nosilni partner projekta Podporno okolje za socialno podjetništvo in turizem za ženske v
BiH
Koper, 11. julij 2017 - Kulturno izobraževalno društvo PiNA Koper kot nosilni partner mednarodnega
projekta pričenja z zbiranjem prijav za izvedbo Izobraževalnega mentorskega programa socialnega
podjetništva za ženske na področju ohranjanja kulturne dediščine in turizma za 24 udeleženk iz Bosne
in Hercegovine. V celoletnem projektu, ki ga financira slovensko Ministrstvo za zunanje zadeve iz
sredstev programa Mednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenije, poleg PiNE sodeluje še 7
bosanskih projektnih partnerjev s področja pravic žensk, razvoja turizma in podjetništva.
Vse od gospodarske krize dalje BiH beleži porast neenakosti žensk, ki je med drugim tudi posledica težje
dostopnega trga dela. Čeprav je področje socialnega podjetništva in turizma del nacionalnih in lokalnih
strategij trajnostnega razvoja države ter ustvarjanja delovnih mest, BiH nima dovolj razvitega podpornega
okolja in kapacitet za izpeljavo strategije. PiNA je s partnerji prepoznala vrzel in projekt zastavila
večplastno.
Od danes dalje so na spletni strani projekta www.poduzetnice.org odprte prijave, prek katerih bodo izbrali
24 udeleženk praktičnega usposabljanja za krepitev menedžerskih in osebnostnih kompetenc ter jih prek
različnih vsebinskih modulov pripravili na vstop v svet podjetništva in turizma.
A to je le osrednji del projekta, ki ga sestavljajo tudi izobraževalni mentorski program za NVO za krepitev
podpornega okolja za socialno podjetništvo za ženske na področju kulturne dediščine in turizma,
ustanovitev ženskega inkubatorja socialnega podjetništva in turizma, vzpostavitev mreže za spodbujanje
socialnega podjetništva za ženske in enakosti spolov v turizmu ter ozaveščanje o pomenu enakosti spolov
in vključenosti žensk v socialno podjetništvo na področju kulturne dediščine in turizma.

“Projekt smo zasnovali tako, da bo kar se da učinkovito pripomogel k reševanju problema ekonomske
neenakosti žensk prek podpiranja socialnega podjetništva v kulturnem turizmu v Srednjebosanskem
kantonu. Partnerji verjamemo, da predstavljata vključevanje žensk in razvoj kulturnega turizma velik
razvojni potencial za omenjeno območje,” pravi vodja projekta Mirna Buić iz PiNE.
Poleg PiNE pri projektu sodelujejo še Zavičajni muzej Travnik (BiH), Centar za edukaciju mladih Travnik
(BiH), Udruženje za promociju i razvoj kreativnog izražavanja “Kreativni svijet!” Travnik (BiH), Udruženje
žena “Viktorija 99” Jajce (BiH), Asocijacija mladih Vinac Jajce (BiH), JU Agencija za kulturno povijesnu i
prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca (BiH) in Uduženje poslovnih žena u Bosni i
Hercegovini (BiH).
Za več informacij o projektu obiščite spletno stran www.poduzetnice.org, na voljo pa smo vam tudi na
mirna.buic@pina.si.

