Савет за женско предузетништво

Родна равноправност и економско оснаживање жена представљају неке од
кључних предуслова стабилног економског развоја. Проблеми с којима се суочава женско предузетништво у Србији идентични су проблемима с којима се генерално суочавају мала и средња
предузећа, не само у Србији већ и шире у региону, али
и у Европи – административне препреке у пословању,
несигурност привредно-системског оквира и висока
јавна потрошња, тешкоће у финансирању пословања.
Све досадашње активности подршке женском предузетништву, како владиног тако и невладиног сектора,
нису показале значајније резултате. Наиме, подршка је у највећој мери била стихијска, изостала
је синергија и координација носилаца активности, а одрживост многих акција нестала је
са окончањем донаторских програма.
Управо из тих разлога, у оквиру коморског
система Србије покренута је иницијатива за оснивање Савета за женско предузетништво Привредне коморе Србије, као
стручног консултативног тела Управног
одбора Привредне коморе Србије. Савет је
састављен од представница предузећа делегираних од стране коморског система Србије.

Мисија и циљ

Зашто Савет за женско предузетништво?
Изворна идеја оснивања Савета за женско предузетништво је умрежавање и повезивање, у циљу стварања синергије квалитета и снаге утицаја којима ће интереси женског предузетништва бити заступљени код свих кључних актера законодавне и извршне власти.
Формирање Савета за женско предузетништво има за циљ покретање одговарајућих иницијатива у вези са свим питањима одрживог развоја женског предузетништва, у функцији решавања проблема незапослености, јачања конкурентности српске привреде и достизања европских стандарда друштвено-економског
развоја. Такође, овај Савет има за циљ да афирмише предузетништво жена, промовише примере добрих пракси, обезбеди бољу координацију активности у вези
с проблематиком женског предузетништва, омогући умрежавање женских предузећа, како на националном тако и на међународном нивоу.
У координацији са осталим невладиним организацијама у Србији које се баве
питањима женског предузетништва, родне равноправности и једнаких могућности, Савет иницира и промовише активности економског оснаживања жена.
Будући да је једна од најозбиљнијих препрека за развој женског предузетништва
немогућност приступа капиталу, приоритетан циљ Савета је успостављање Гаранцијског фонда за женско предузетништво, а тиме и охрабривање комерцијалног банкарског сектора за финансирање женских предузећа.

Активности Савета

Улога Савета је да обезбеди бољу координацију и подршку реализацији следећих активности:
• представљање и заступање интереса женског предузетништва;
• пружање стручне помоћи и подршке женама предузетницама и њиховим
удружењима;
• разматрање питања од значаја за женско предузетништво и сагледавање
утицаја мера економске политике и законске регулативе;
• иницирање решавања питања од значаја за женско предузетништво;
• предлагање активности које доприносе развоју и унапређењу женског предузетништва и организовање њиховог реализовања;
• подстицање развоја женског предузетништва кроз различите облике међусобног повезивања;

• промовисање предузетничке културе и вредности код жена, у циљу оснивања већег броја привредних друштава и радњи у њиховом власништву,
као и развоја постојећих;
• организовање едукација (семинара, презентација, обука, радионица) које
доприносе развоју и унапређењу женског предузетништва;
• организовање заједничког рада и учешћа на програмима и пројектима по
позивима међународних и домаћих институција и фондова;
• организовање заједничких наступа на сајамским и другим манифестацијама у земљи и иностранству;
• промовисање женског предузетништва.

Портал Савета за женско предузетништво

Портал Савета за женско предузетништво пружа корисне информације о
активностима самог Савета, затим информације у вези са започињањем
привредне активности, расположивим изворима финансирања, информације о корисним адресама, поседује и базу жена предузетница, базу пројеката, корисне брошуре, као и податке контакт особа.
Такође, отворена је и имејл адреса Савета zensko.preduzetnistvo@pks.rs,
преко које нам се можетe обратити у вези са свим нејасноћама, саветима,
предлозима и сугестијама.
Уколико желите да сазнате више о нашим активностима, на нашем порталу
www.pks.rs/zenskopreduzetnistvo можете пронаћи детаљније информације.
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