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FLYie
Female Role Models in Entrepreneurship 

O projekcie
Chociaż wiele wybitnych kobiet przyczyniło się do rozwoju

biznesu i przedsiębiorczości, niewiele z nich jest znanych i popularnych

wśród młodych dziewcząt i kobiet a także trenerów i nauczycieli.

 

Projekt “FLYie” ma na celu podkreślenie roli kobiet w przedsiębiorczości

poprzez zastosowanie innowacyjnego podejścia, takiego jak edukacja oparta

na wzorach do naśladowania oraz umożliwienie dziewczętom dostępu

do tych wzorców.

 

Podczas etapu badań partnerzy będą poszukiwać kobiet, które wyróżniają

się w obszarach przedsiębiorczości, zarówno swoimi sukcesami,

jak i porażkami. Wierzymy, że wszędzie są kobiety, które inspirują swoją

siłą, odwagą i wytrwałością w budowaniu inicjatyw i inspirowaniu młodych

pokoleń.

Za każdą odnoszącą
sukcesy kobietą stoi
grupa innych kobiet
sukcesu, które ją
wspierają.



CELE

Promowanie edukacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz
przedsiębiorczości społecznej wśród młodych dziewcząt i kobiet (w
wieku 16-24) 
Podkreślenie znaczącej roli kobiet w przedsiębiorczości i wspieranie
ich w określaniu umiejętności i kompetencji, aby mogły z
powodzeniem rozwijać własne przedsiębiorstwa
Zwalczanie stereotypów wobec kobiet jako przedsiębiorców 
Inspirowanie młodych dziewcząt i kobiet poprzez edukację w oparciu
o wzór do naśladowania, do podążania za karierą biznesową i
podejmowania ryzyka założenia własnego przedsiębiorstwa 
Zwiększanie poziomu nabywania kluczowych umiejętności i
kompetencji przez młode dziewczęta i kobiety 
Zwiększanie umiejętności edukatorów, trenerów młodzieżowych,
doradców zawodowych i odpowiednich specjalistów w zakresie
integracji społecznej.

CELE projektu “FLYie”:
 

REZULTATY
Przewodnik dotyczący metodologii projektu FLYie
Przewodnik szkoleniowy dotyczący edukacji na podstawie wzorców w
zakresie promowania równości płci w biznesie i przedsiębiorczości
Przewodnik szkoleniowy na temat edukacji opartej na grach i działań
na rzecz wspierania równości płci
FLYie GAME: Zespołowa gra karciana z przykładami
kobiet jako przedsiębiorców

Wsparcie Komisji

Europejskiej dla produkcji tej publikacji

nie stanowi poparcia dla treści, które

odzwierciedlają jedynie poglądy

autorów, a Komisja nie może zostać

pociągnięta do odpowiedzialności za

jakiekolwiek wykorzystanie informacji

w niej zawartych. 

 

Numer projektu: 2019-2-CY02-

KA205-001601

L I S T O P A D  2 0 1 9  |  B I U L E T Y N  1

www.femalelegends.eu



CHALLEDU - są pionierami wprowadzania
nowych modeli uczenia się, integracji i
zaangażowania.  Ich  zespół składa się z
edukatorów, animatorów młodzieży, ekspertów,
projektantów gier i zabaw.

Logopsycom  jest ośrodkiem innowacji
edukacyjnej, który tworzy i wykorzystuje
alternatywne metody lub narzędzia
aby  wspierać  szkoły, ośrodki  kształcenia i
szkolenia zawodowe, organizacje  edukacyjne,
młodzież i rodziców.

Centrum Wspierania Edukacji i
Przedsiębiorczości (CWEP) jest pozarządową
organizacją non-profit z Rzeszowa.  Misją
stowarzyszenia jest wzrost jakości szkoleń i
kształcenia na każdym poziomie i w każdej formie

PARTNERZY

Citizens  In Power (CIP)  jest niezależną,
pozarządową organizacją non-profit.  CIP ma
na celu rozwój różnych gałęzi
przedsiębiorczości, edukacji oraz dialogu
demokratycznego na Cyprze i za granicą.

PIERWSZE SPOTKANIE FLYIE

Pierwsze spotkanie partnerów w ramach projektu
Flyie odbyło się w dniach 14 i 16 października 2019 r.
w Nikozji na Cyprze. Podczas spotkania partnerzy
przedstawili główne założenia, cele i rezultaty.
Partnerzy omówili ważne punkty agendy. Uczestnicy
zapoznali się z planem pracy prowadzącym do
uzyskania rezultatów oraz uzgodnili zakres zadań i
obowiązków/
 
Kolejne spotkanie odbędzie się w czerwcu 2020 r.
w Rzeszowie.
 


