Ženy, nebojte sa podnikať, pomôžeme vám!

Žilinský kraj ako prvý podal pomocnú ruku nežnejšiemu pohlaviu v podnikaní
V celoslovenskom meradle
sa dlhodobo prejavuje nižšie
zastúpenie žien v oblasti
podnikania, a ani Žilinský
samosprávny kraj nie je
výnimkou.
Zo všetkých súčasne evidovaných živnostníkov v kraji je len
približne 20 percent podnikateliek. Zámerom Žilinskej župy
je riešiť túto nelichotivú situáciu a podporiť podnikaniachtivé ženy. Prvým z krokov
bol podpis memoranda s ambasádorkou Európskej siete
ambasádoriek podnikania žien
Zlaticou Máriou Stubbs. Jednou z aktivít, na ktorých sa obe
strany v memorande dohodli,
je projekt Intenzívnej akadémie pre ženy, ktoré potrebujú
naštartovať či znovu oživiť svoje podnikanie. Župa poskytla
nielen svoje priestory pre výučbu, zároveň bude týmto
iniciatívnym dámam pomáhať
prostredníctvom odborných
seminárov a konferencií v spolupráci s Klubom podnikateliek Žiliny.
Rady poradíme
všetkým ženám
„Ženy v podnikateľskom prostredí a na manažérskych pozíciách stále nie sú dostatočne
docenené a uznávané, v Žilinskom kraji je evidovaných len
približne 20 % živnostníčok, čo
predstavuje jedno z najnižších
čísel na Slovensku,“ konštatoval žilinský župan Juraj Blanár.
Ako ďalej uviedol, dôležité je
informovať ženy, ako si nájsť
zamestnanie a mať pravidelný príjem. Vzdelávací projekt
napomôže k šíreniu povedomia o pôsobení podnikateliek,
zdôrazní dobré príklady z praxe a výraznou mierou prispeje
k uplatneniu žien v biznis sfére
Žilinského kraja, kde by aj ony
mali mať svoje významné miesto.

Podpis memoranda. Bol prvým impulzom ako podporiť
ženy podnikateľky v Žilinskom kraji .
„Obsahovo
zameriavame
stretnutia na štyri základné piliere, a to víziu a ciele podnikania, marketing a podnikateľský
biznis model, financie, networking a budovanie kontaktov,“
doplnila ambasádorka Zlatica
Mária Stubbs. Skúsení lektori
bez nároku na honorár prevedú
účastníčky akadémie svetom
reálneho podnikania a poskytnú im svoje profesionálne skúsenosti. Projekt prinesie rozvoj a možnosť vzdelávania pre
podnikateľky Žilinského kraja,
ktoré budú schopné zdokonaliť
a rozšíriť svoj biznis.
Ženy a podnikanie?
Dá sa to!
Na Slovensku, ale i celkovo

v Európe, je podpora podnikania žien v poslednom období
veľmi populárna. Ženy majú
dobrý cit aj intuíciu pre podnikanie, prinášajú do biznisu
viac empatie a porozumenia
a chuť viac spolupracovať ako
súťažiť. Spoločne s mužmi to
tvorí vyvážený mix, kde jedna
strana obohacuje druhú. Podnikanie špeciálne na Slovensku nie je ideálne, pre vysoké
odvodové zaťaženie, veľkú
byrokraciu a často pokrivené trhové podmienky. Ženy
to majú o to náročnejšie, že
musia skĺbiť svoj biznis a prácu s druhým úväzkom, prácou
doma a v rodine.
„Ženy podnikajú skutočne
v rôznych odvetviach. Naša

Úspešná podnikateľka z Kysúc Zuzana Cechová sa môže hrdiť titulom
Podnikateľka Slovenska v kategórii Začínajúca podnikateľka 2014. I ona
minulý rok absolvovala Akadémiu pre začínajúce podnikateľky pod
vedením Zlatice Stubbs. V súčasnosti je majiteľkou firmy, ktorej hlavnou
činnosťou je poskytovanie zasielateľských služieb v cestnej nákladnej
doprave.

”

bývalá členka z Top Centra
podnikateliek si dokonca založila stavebnú firmu. Zameriava sa na výrobu betónových
skruží a zámkovej dlažby. Spoločnosť vybudovala od základov, pričom jej predošlá kariéra bola z úplne iného súdka – bola učiteľkou ruštiny,“
uviedla Silvia Milová z Klubu
podnikateliek. Ako doplnila,
najčastejšie si ženy otvárajú
živnosť v oblasti výroby šperkov, kozmetiky a v prekladateľských službách.
„Žilinská župa nám poskytla bezplatný prenájom
priestorov a vďaka tomu sme
mohli na záverečnom stretnutí žilinskej akadémie odovzdať minigrant vo výške 300
eur z príspevkov účastníčok.
Minigrant bol určený pre ženu
zo Žilinského kraja na podporu jej podnikania. Prihlásili sa
viaceré ženy prostredníctvom
svojich príbehov a spoločne
sme vybrali víťazku. Vyhrala to pani Antónia Bučíková
z Martina. Nepočujúca podnikateľka otvára v apríli chránenú dielňu pre nepočujúcich,“
doplnila Silvia Milová.

Rozhodla som sa zobrat´ veci do vlastných
rúk a začat´ podnikat´. Vidím, že toto
rozhodnutie bolo správne ,
môžem si postupne budovat´
svoje sny a rozvíjat´ seba
a svoje podnikanie . V neposlednom rade ma baví
tvorit´ a stretávat´ sa s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi .
Po získaní titulu sa na mňa
veľa žien obracia s tým, že
som ich inšpirovala a dala im
príklad , že ak sa chce , všetko je
možné . A to je pre mňa hnací
motor a najväčšia výzva na
pokračovanie v Akadémii pre
začínajúce podnikateľky, ktorá je úžasným prostriedkom
pre ženy každého veku, ktoré ešte len rozmýšľajú nad
podnikaním alebo už podnikajú.”

Už túto jeseň sa chystá historicky prvý ročník
Akadémie i na Kysuciach .

Anketa
Zlatica Mária Stubbs

V Žiline pôsobí Klub podnikateliek, kde majú všetky záujemkyne
o podnikanie možnosť rozprávať sa so ženami, ktoré  mali odvahu a rozbehli vlastný biznis. I vďaka nim zistia, že za úspechom
stojí veľká drina. Ciele žilinskej akadémie sa naplnili a tešíme sa
na ďalšie kurzy v oravskom, kysuckom, liptovskom i v turčianskom
regióne.

Eliška Gašpieriková

Vždy máme v živote možnosť niečo zlepšiť, niekde napredovať
a akadémia pre začínajúce podnikateľky je skvelá príležitosť posunúť sa ďalej. Vďaka týmto kurzom sa mi podarilo nabrať odvahu
a získať nové skúsenosti.

Katarína Hodoňová

Pre mňa je táto akadémia pomôckou do budúcna. Rada by som
začala s podnikaním a myslím, že je to výborná príležitosť na rozbeh, pretože v dnešnej dobe nie je jednoduché začať podnikať
a zvlášť pre ľudí, ktorí neboli nikdy živnostníci.

Stranu pripravila Soňa Paprskárová. Foto: archív ŽSK.

