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Dalszy przebieg projektu 
 

 

Obecnie partnerzy 

projektu skupiają się 

na szkoleniu kobiet, w 

szczególności grup 

doświadczających 

problemów 

społecznych (np. 

bezrobocia, 

niepełnosprawności, 

czy samotnie 

wychowujących dzieci) 

w dziedzinie koncepcji 

przedsiębiorczości 

społecznej oraz 

motywowania do 

podejmowania i 

rozwijania inicjatyw 

społecznych w 

interesujących je 

dziedzinach.  

 

W ten sposób projekt 

SEWAC przyczynia się 

do realizacji trzeciego 

filaru 

„Entrepreneurship 

2020 Action Plan”, 

opracowanego przez 

Komisję Europejską, 

to znaczy wspiera 

promocję 

przedsiębiorczości 

kobiet w Europie, m. in. 

w formie wymiany 

dobrych praktyk 

pomiędzy krajami UE. 

 

4te spotkanie partnerów w Palermo / 

Carini 
 

 

Spotkanie w Palermo / 

Carini (Włochy) 

poświęcone było 

przede wszystkich 

rozpowszechnianiu 

lokalnych dobrych 

praktyk.  
 

Partnerzy uczestni-

czący w spotkaniu 

mieli okazję odwiedzić 

lokalne stowarzysze-

nie “Le Onde”, które 

działa od 1992 roku w 

dziedzinie wsparcia 

dla kobiet i dzieci 

doświadczających 

przemocy.   
 

Uczestnicy mogli 

zauważyć, że względy 

ekonomiczne są 

najczęstszą przyczyną 

przemocy w określonej 

grupie społecznej, jak 

również niemożności  

wyrwania się spod 

wpływu głowy rodziny 

będącego sprawcą 

przemocy domowej. 
 

“Le Onde” prowadzi 

konsultacje dla kobiet 

doświadczających 

przemocy oraz wspiera 

ich zatrudnianie. 

Zespół “Le Onde” 

składa się z 

konsultantów, praw-

ników i pracowników 

społecznych. 
 

Kolejną odwiedzoną 

organizacją było 

“Come Una Marea”. 

Opiera się ona na 

pracy wolontariuszy, a 

jej głównymi celami jest 

promowanie soli-

darności społecznej z 

imigrantami i u-

chodźcami. 

“Come Una Marea” jest 

członkiem Fundacji  

«Anna Lindh», 

organizacji wspierającej 

dialog międzykulturowy 

w krajach basenu 

Morza Śródziemnego.   
 

Dodatkowo, “Come 

Una Marea" ma na celu 

promocję równości 

praw i szans dla kobiet 

I mężczyzn oraz 

organizację treningów 

nakierowanych na 

włączenie społeczne 

róznych grup – od 

dzieci po starsze 

osoby, w dziedzinie 

rękodzieła i zajęć 

kulinarnych.  
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5te spotkanie partnerów w Bukareszcie 
 
 

Praca podczas piątego 

spotkania międzynarodowego w 

projekcie “Social entre- 

preneurship as a women way to 

the active citizenship 

(SEWAC)", które odbyło się w 

lutym tego roku w Bukareszcie, 

w Rumunii, zakończyła się 

sukcesem. 
 

Spotkanie przebiegło w 

atmosferze żywej dyskusji nad 

szansami i problemami we 

 

wdrażaniu przedsiębiorczości 

społecznej kobiet w różnych 

krajach. 
 

Przy tej okazji zaprezentowano 

edukacyjne i społeczne projekty 

podejmowane przez kobiety na 

rzecz lokalnej społeczności, a 

także projekty międzynarodowe 

dotyczące przedsiębiorczości 

społecznej.  

 

W spotkaniu wzięli udział 

przedstawiciele partnerów: 

Fundacji Inncrea z Polski, Fun- 

datia Ronald S. Lauder z 

Rumunii, Associazione “Promo- 

zione DONNA” z Włoch, 

KEKPAP Pilea-Hortiatis 

Municipality z Grecji i VPI- 

Visuomenes Pazangos Institutas 

z Litwy oraz słuchaczki projektu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Social entrepreneurship as a women 

way to the active citizenship 
(S.E.W.A.C.) 

http://women-social-economy.eu/ 
 

 

Zdjęcia: 

Prawe górne: mapa Europy z zaznaczonymi 

krajami partnerskimi SEWAC. 

Lewe górne: spotkanie SEWAC, luty 2015, 

instytucja goszcząca - «Fundatia Ronald S. 

Lauder", Bukareszt, Rumunia. 

Lewe dolne: wizyta w NGO «Le Onde» podczas 

spotkania SEWAC w październiku 2014,  

Palermo, Italy. 

 
 
Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji 

Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. 
Projekt i jego treść odzwierciedlają jedynie stanowisko ich 

autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za 

umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. 

http://women-social-economy.eu/

