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V rámci nového
programování na období
2021-2027 byl projekt
MOMentum schválen
programem ERASMUS+ a
zahájil svou činnost v
prosinci 2021 online kick-off-
meetingem.

Partnerství vede Institut pro
regionální rozvoj (IRR) z
České republiky a doplňují
ho Challedu z Řecka, Inpla z
Estonska, CIP-Citizens in
Power z Kypru a ASSO-
Agenzia per lo Sviluppo
Sostenibile z Itálie.

Projekt 
Erasmus+ 

Podle současné situace
podnikatelek v EU, ačkoli ženy
tvoří 52 % z celkové evropské
populace, pouze 34,4 % z nich
je samostatně výdělečně
činných a 30 % jsou začínající
podnikatelky. Kromě toho,
ačkoli Women's Financial
Network uvádí, že ženy začínají
podnikat dvakrát častěji než
muži, je pro ně zpočátku
obtížnější rozvíjet své podnikání
a získat přístup k startovnímu
kapitálu. Různé důvody vedou
mnoho novopečených matek,
zejména těch
znevýhodněných, k tomu, že se
po narození dítěte buď na
určitou dobu, nebo zcela
stáhnou z trhu práce. Míra
zaměstnanosti žen s dětmi do
6 let je o více než 20 % nižší než
míra zaměstnanosti
bezdětných žen (tematický
informační přehled Evropského
semestru o účasti žen na trhu
práce, 2016). 
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SITUACE V OBLASTI 
ZAMĚSTNANOSTI 
SOUČASNÝCH 
PODNIKATELŮ V EU

Ačkoli mnoho významných žen
a matek přispělo do všech
oblastí byznysu a podnikání,
jen velmi málo z nich, pokud
vůbec nějaké, je známých a
populárních pro širokou
veřejnost, zejména pro ženy,
nebo dokonce pro jejich
školitele, trenéry či pedagogy.
V důsledku toho vede
přesvědčení, že ženy/matky
nejsou v podnikání dostatečně
kompetentní, ke zklamání žen s
dětmi.
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I když je zřejmé, že COVID zasáhl všechny, je ještě
zřejmější, že pracující matky byly zasaženy ještě
více. Ty, které měly během lockdownu možnost
pracovat z domova, musely vyvinout další
kapacitu, aby zvládly současně pracovní úkoly,
domácí vzdělávání, pomoc dětem a každodenní
domácí práce. Přestože je dnes zapojení mužů do
domácích prací výrazně vyšší, lockdown jasně
ukázal, že genderové nerovnosti v jednotlivých
domácnostech stále přetrvávají.

ODOLNOST PRACUJÍCÍCH 
MATEK, KTERÁ SE VYVINULA 
BĚHEM LOCKDOWNU.
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Hlavní prioritou projektu "MOMentum" je sociální
začlenění matek, zejména znevýhodněných matek
samoživitelek, migrantek a matek se sociálními
potřebami do světa podnikání.

"MOMentum" má upozornit na významnou roli žen,
zejména matek, v podnikání. Bojuje tak proti
stereotypům a poskytuje jim vzory, které jim
pomohou stát se začínajícími podnikatelkami.
Využitím inovativního přístupu vzdělávání formou
herních modelů k posílení podnikatelských
dovedností matek dojde k nastolení rovnosti. Tímto
způsobem podpoříme základní cíl strategického
rámce evropské spolupráce ve vzdělávání a
odborné přípravě ("ET 2020"), kterým je "rovnost a
sociální soudržnost, aby všichni občané mohli po
celý život rozvíjet dovednosti specifické pro danou
profesi", a splníme důležitou prioritu "inkluzivní
vzdělávání, rovnost žen a mužů, nediskriminace".

PŘÍSPĚVEK PROJEKTU 
"MOMENTUMV souvislosti s pandemií se také ukázalo, jak

nemožné je najít rovnováhu, kterou společnost
od pracujících matek vyžaduje, a jak neslučitelné
jsou ideály "dobré matky" a "kariéristky". Zatímco
údaje jasně ukazují, že pandemie vyhnala matky
z pracovního procesu, méně jasné je, jak se vrátí
na trh práce po éře COVIDU. Přesto je pozitivní, že
v důsledku schopnosti matek sladit svou domácí
roli s prací během lockdownu mnoho z těchto žen
uvažuje o založení vlastního podniku.

To se odráží v průzkumu, který vypracovala
platforma pro elektronické obchodování
(Shopify) a kterého se zúčastnilo 1 532 rodičů v
USA. 62 % matek uvedlo, že mají zájem o
přivýdělek, přičemž více než polovina z nich
uvedla alespoň určitý zájem o založení vlastního
podniku. Z dotázaných matek, které ještě
nepodnikají, 44 % uvedlo, že mají buď mírný, nebo
střední zájem začít podnikat, a každá šestá
matka uvedla, že má velký zájem začít podnikat.
Matky, které si během locdownu vypěstovaly
velkou odolnost a schopnosti zkloubit vice sfér, je
tedy nyní hodlají vložit i do vlastních
podnikatelských služeb. V konečném důsledku
usilují o profesní růst v rovnováze s mateřstvím.    
   

 VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA ADRESE:
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https://www.facebook.com/E-MOMentum-project-101732589144370
https://www.instagram.com/momentumerasmusproject/

