
Gyermekfelügyelet aktív nők számára  

Teljes költség: 216 640 EUR 
EU hozzájárulás: 154 356 EUR

„ Észtország a teljes munkaidőben foglalkoztatott nők magas 
arányáról híres. De míg a nők 80%-a össze kívánja egyez-
tetni szakmai és magánéletét, az egy és négy év közötti 
gyermekeknek kevesebb, mint a fele kap bölcsődei vagy 
óvodai elhelyezést. Az önkormányzatok 48%-a volt kénytelen 
elhelyezési várakozólistát készíteni. Az „Ellátott gyerme-
kek, dolgozó anyák” nevű pilot projekt, melyet 30 lelkes 
gyermekgondozó kezdeményezett, országos szintű nappali 
gyermekfelügyeleti rendszer megszervezésével igyekezett 
megoldást kínálni a problémára. A mára már bevált képletet 
ettől az évtől kezdve a Társadalombiztosítás is elismeri. A 
projektindítókon kívül több, mint 200, ma már diplomás, 
gyermekgondozó áll a kisgyermekes szülők rendelkezésére 
lehetővé téve munkaerőpiacra történő visszatérésüket.”

Erika Vahtmäe, projekt felelős, Népesség és Etnikai Ügyek 
Ministérium, Észtország  
erika.vahtmae@riigikantselei.ee

Az idegenforgalmi ágazatban dolgozók 
igényeihez alkalmazkodó bölcsődei ellátás

Teljes költség: 10 000 EUR 
EU hozzájárulás: 2 500 EUR

„A belga tengerpart vendéglátó és szállodaipara munka-
erőhiánnyal küzd, ami abból fakad, hogy hiányzanak a 
kisgyermekek felügyeletét biztosító intézmények. Gyakran 
nagy nehézséget jelent az ágazatban dolgozók - különösen a 
nők - számára az atipikus (esti, hétvégi, szezonális…) mun-
kaidejükhöz alkalmazkodó gyermekfelügyeleti szolgálta-
tást találni. A ’De Trampoline’ a vendéglátó és szállodaipar 
igényeit figyelembe vevő gyermekfelügyeleti hálózat pilot 
projektje. Több bölcsőde nyílt Blankenberge különböző 
részein, negyven gyermek számára biztosítva rugalmas 
időbeosztással felügyeletet. Az idegenforgalmi ágazat dol-
gozói és munkaadói nagy örömére a pilot projektből eredő 
tapasztalat több, ehhez hasonló hálózat beindítását teszi 
lehetővé a belga tengerpart más részein.”

Nele Zwaenepoel, 2. célkitűzés, Nyugat-Flandria tartomány
Nele.Zwaenepoel@west-vlaanderen.be

„HAFEN”, női vállalkozási inkubátor 

Teljes költség: 466 624 EUR 
EU hozzájárulás: 340 912 EUR  

„A ’Women can do it’ (A nők meg tudják csinálni) projekt női 
vállalkozókat támogatott a ’HAFEN’ központ segítségével, 
mely egy Berlin-Marzahn-ban létesült női vállalkói inkubá-
tor. A projekt az alábbi pontokra összpontosított: a HAFEN 
központ megalapítása; a vállalkozójelöltek rábeszélése arra, 
hogy működésük székhelye a központban legyen; alacsony 
áron irodahelység biztosítása, felszerelés valamint tanácsadási 
és mentorálási szolgáltatások felkínálása; nehézségekkel küzdő 
vállalkozások működőképessé tétéle; kilépési stratégia és elhe-
lyezkedési lehetőségek feltárása azok számára, akik a negatív 
kiértékelés hatására lemondtak üzlet tervük megvalósításá-
ról; üzletvitelre, közfinanszírozások felkutatására valamint 
szakmai és magánélet összeegyeztetésére irányuló (összesen 
nyolc) szakfórum megszervezése. A projekt végrehajtásához 
szükséges tudományos támaszt és nyomonkövetést a berlini 
FHTW Alkalmazott Tudományok Egyeteme biztosította.”

Carmen Giese, Az európai projektek vezetője, Gemeinnützige 
Gesellschaft TÜV Rheinland Bildungswerk mbH (Berlin)  
Carmen.giese@de.tuv.com

Női vállalkozók hálózata  

Teljes költség: 61 200 EUR 
EU hozzájárulás: 61 200 EUR 

„A hátrányos helyzetű nők szakmai beilleszkedése nehezen 
megoldható feladat. A Magyar Internetező Nők Egyesülete 
Közhasznú Szervezet uniós támogatásban részesült annak 
érdekében, hogy az ország öt városában számítástechni-
kai, üzletviteli és könyvelési képzést nyújtson 120 - nagy 
számban kezdő - női vállalkozó részére. Az „e-NIVÓ - 
Együttműködő női vállalkozók hálózata a valóságban és 
virtuálisan” címmel meghirdetett projektnek célja az volt, 
hogy támogatást nyújtson a nőknek azon hátrányok és 
előítéletek lekűzdésében, melyeknek áldozatai, legyőzve 
ezzel a munkaerőpiaci beilleszkedésük során jelentkező 
akadályokat. Konkrétabban: a projekt személyre szabott 
szolgáltatásokat és átfogó kommunikációs tevékenységet 
nyújtott a női vállalkozók részére.”

Ida Csapó, projekt felelős, Magyar Internetező Nők Egye-
sülete Közhasznú Szervezet   
http://www.minok.hu/taxonomy/term/108
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