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ПАРТНЕР В УКРАЇНі

Тривалість проєкту: 1.07.2020 - 31.12.2022
Загальний бюджет: 1.622.544,45 €
Партнерство: 14 партнерів з 10 країн
Країни-партнери: Австрія, Болгарія,

Агентство сприяння сталому
розвитку Карпатського регіону «ФОРЗА»
Вул.Швабська, 51а, Ужгород, Україна

Боснія та Герцеговина, Німеччина,

+380312671450

Румунія, Словенія, Сербія, Хорватія,

admin@forza.org.ua

Чехія, Україна

http://www.forza.org.ua

14 ПАРТНЕРІВ З 10 КРАЇН
Проєкт Ліси в жіночих руках спрямований на:

• застосування інноваційних методів та
інструментів для кращого залучення жінок у
робочі процеси та до прийняття рішень у
лісовому секторі Дунайського регіону

• обмін кращими практиками та розбудову
потенціалу лісового сектору на місцевому та
регіональному рівнях шляхом активізації
ролей жінок

• підтримку жінок-власниць лісів у питаннях
підвищення можливостей зайнятості та
отримання доходу від використання ресурсів
лісів у їхній власності та входження на нові
ринки

ЛІСИ В ЖІНОЧИХ РУКАХ
FEM4FOREST

Проєкт співфінансований Європейським Союзом

ОСНОВНІ ІДЕЇ

БАГАТОВЕКТОРНИЙ ПІДХІД

1. Настав час допомогти жінкам посісти гідне місце на
ринку праці у лісовій галузі. Участь жінок у лісовому
бізнесі підвищить конкурентоздатність сфери на
європейському ринку та за його межами.
2. Жінок-лісівників (включно з власницями лісів) у цій
галузі багато, проте їхній потенціал не
використовується повною мірою. Вони потребують
підтримки на шляху до свого професійного зростання,
підвищення рівня доходів, а також при пошуку нових
виходів на бізнес-ринки.
3. Ключем, який відкриє двері до кращих практик та
нарощення потенціалу у лісовому секторі на
місцевому й регіональному рівнях, є активна
позиція жінок та однакові умови для всіх учасників.

При формуванні загальної концепції проєкту ми
керувалися інтерактивною інноваційною моделлю,
для якої інновація – це результат багатосторонньої
співпраці. Мова йде про взаємодію, яка відповідає
потребам суспільства й ринку, сучасному рівню науки
та технологій, кадровим ресурсам і організаційним
здібностям.
Заплановані заходи спрямовані на три найважливіші
складові: cоціальну інклюзію, гендерну рівність та
економічну незалежність. Завдяки комплексному
підходу «Ліси в жіночих руках» забезпечать справжню
та потужну участь жінок, які не лише озвучать свої
потреби, але й залучатимуться до різноманітних
заходів заради досягнення важливих змін.

ЗАВДАННЯ
1. Інтеграція інноваційних методів та інструментів для
ефективнішої участі жінок у обійманні посад та
прийнятті рішень у лісовій галузі Дунайського регіону;
2. Обмін кращими практиками та розбудова
потенціалу лісового сектору на місцевому та
регіональному рівнях шляхом активізації жінок;
3. Підтримка власниць лісів у підвищенні
можливостей зайнятості та отримання доходу від
використання їхніх лісів і виходу на нові ринки.

МЕТОДИКА

НАША МІСІЯ
Місією проєкту «Ліси в жіночих руках» є зміцнення
потенціалу лісового сектору на місцевому,
регіональному та міжнародному рівнях шляхом
підвищення ступеня залученості та кваліфікації
жінок, а також підтримки рівноцінних можливостей
на ринках праці та деревини.

На
початку
реалізації
проєкту
основні
зусилля
спрямовуватимуться на збір інформації про поточне
становище жінок-лісівників у лісовому секторі, а також на
створення міцного
фундаменту з існуючих знань,
національних і міжнародних ініціатив та успішних прикладів.
Розуміння потреб жінок у веденні лісового господарства та
активна взаємодія зацікавлених сторін стане основою для
усіх подальших заходів проєкту. Щоб впровадити зміни
потрібні перш за все політичне сприяння та інновації в
налагоджені комунікації з жінками, набутті нових навичок,
формуванні професійного іміджу та визнанні в галузі. Ядром
проєкту є розробка Міжнародної кампанії з підвищення
обізнаності, а також навчальної та менторської програм для
підтримки успішних змін у лісовому секторі Дунайського
регіону.
В ході запланованих пілотних заходів
буде апробовано та
за потреби, покращено інноваційні інструменти, а також буде
розроблено та розповсюджено рекомендації.
Країни-партнери матимуть змогу використати найвдаліші
напрацювання для запровадження на національному рівні.

