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GAEA: 
Celotna zgodba

Cilji projekta GAEA so:  

GAEA je v prihodnost usmerjen projekt, ki želi Navdihniti - Mentorirati - Spodbuditi - Opolnomočiti ženske (še posebej 
tiste, ki trenutno niso zaposlene, se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET) in / ali imajo migrantsko ozadje), da bi 
dojemale podjetništvo kot dobro poklicno izbiro in da uspejo kot uspešne, samozavestne in iznajdljive podjetnice z 
digitalno miselnostjo, zmožne inovacij, ščititi okolje in ustvarjati trajnostno rast in zaposlitve na podeželju v različnih 
državah EU.

Krepiti spretnosti, znanja, vrednote in stališča žensk s podeželja za iskanje priložnosti v podjetništvu, inoviranju, 
ustvarjanju trajnostne rasti in zaposlitve v kmetijstvu, kmetijsko-živilski industriji in kmečkem turizmu. 

Izboljšati okvirne pogoje in osebno ter družbeno miselnost in tako okrepiti odpornost ter spodbuditi inovacije 
in digitalno preobrazbo in tako ustvariti bolj odzivne in stabilne podeželske skupnosti, ki bodo odporne na 
prihodnost. 

Spodbujati nove poklicne poti in prilagojena poklicna svetovanja in mentoriranje za ženske s podeželja s 
povezovanjem izobraževalnih vsebin in usposabljanja s spretnostmi, ki jih trg dela lažje razume in tako vzpostaviti 
procese nadgradnje in prekvalifikacije spretnosti kot pomembno orodje za zmanjšanje vrzeli v spretnostih in 
za naslavljanje neusklajenosti spretnosti. 

Zgraditi dolgotrajno multidisciplinarno zvezo več zainteresiranih strani, ki lahko so-ustvarja in prenaša znanja 
ter izmenjuje prakse za reševanje družbenih problemov in potreb trga dela in se zavzema za bolj utemeljene 
politike glede vloge žensk v kmetijskem podjetništvu, kmetijsko-živilski industriji in kmečkem turizmu. 

Izboljšati sodelovanje med izobrazbo in usposabljanjem, raziskavami, trgom dela, javim sektorjem in gospodarskim 
sektorjem in tako spodbujati uvajanje skupnega evropskega okvirja kompetenc (s posebnim poudarkom na 
EntreComp in DigComp) in instrumenti (kot je ESCO), ki povečujejo transparentnost in prepoznavo spretnosti.

1

2

3

4

5



GAEA »Kick-off« sestanek  
Partnerji projekta GAEA so se prvič srečali v živo na prvem »KoM« (Kick-off Meeting) v Patrasu, Grčija, 30. junija in 
1. julija 2022.
 
Na prvem dnevu sestanka so partnerji razpravljali o vodenju projekta in o pregledu nalog in ciljev projekta.  Projektni 
koordinator je predstavil informacije glede ključnih finančnih točk projekta, prav tako je bil partnerjem predstavljen 
Načrt za zagotavljanje kakovosti (Quality Assurance Planning). Partnerji so prav tako razpravljali o koristnikih projekta 
in načrtih delovnih paketov ter vzpostavili delovni načrt projekta. 

Na drugem dneve sestanka so partnerji razpravljali o naslednjih korakih za zagotovljanje in upoštevanje navedenih 
rokov za oddajo za vsak delovni paket.  Partnerji so tudi razpravljali o načrtu za komunikacije, se strinjali glede rabe 
komunikacijskih kanalov in izglasovali logotip in transparente projekta.  



Identificiranje potreb in zasnova strukture 
usposabljanja GAEA 
Delovni paket 2, »Identificiranje potreb in zasnova strukture usposabljanja GAEA«, je namenjen razvoju osnove 
za opolnomočenje žensk na podeželju za iskanje priložnosti v podjetništvu, inoviranju, ustvarjanju trajnostne rasti in 
zaposlitve v kmetijskem podjetništvu. 

WP2 (delovni paket 2) bo oblikoval holistični model usposabljanja na podlagi potreb ciljne publike, ki bo ustvaril poti 
usposabljanja za NEET ženske in/ali ženske z migrantskim ozadjem in študentke višjih in visokih šol in jim omogočil, 
da ustvarijo lastno podjetje (podjetništvo) ali iskanje kariere v kmetijstvu ali različnih podpodročjih, kot sta recimo 
kmetijsko-živilska industrija, kmetijsko podjetništvo in kmečki turizem. Prav tako bo z zasnovo procesov nadgradnje 
in prekvalifikacije spretnosti vključenih akterjev ustvaril temelje za razvoj učinkovitega podpornega ekosistema 
za usposabljanje. Specifične naloge WP2 so: a) vzpostavitev Odbora za znanje GAEA, identificiranje potreb za 
usposabljanje, značilnosti ciljnih skupin in identifikacija učnih izidov, c) primerjava obstoječih referenčnih modelov, kot 
so EQF, EQAVET, Europass, ESG, EntreComp in DigComp, v procesu zasnove, d) identifikacija potreb in zasnova 
sheme za usposabljanje za prekvalifikacije spretnosti strokovnjakov, ki so vključeni v usposabljanje in podporo ženskam, 
e) zasnova strukture učnega načrta GAEA, metodologije in ocenjevanja usposabljanja.

Na tej točki je zaključena vzpostavitev vseh Odborov za znanje GAEA v vseh državah, kjer poteka projekt, isto velja 
za pregled literature in celovit pregled obstoječih in nastajajočih možnostih za izobraževanje in usposabljanje na 
nivoju višjega in visokega šolstva ter ponudnikov poklicnega izobraževanja in usposabljanja na področju kmetijskega 
podjetništva (kmetijsko-živilska industrija, kmetijsko podjetništvo, kmečki turizem itd.) Trenutno poteka raziskava za 
bolj podrobno analizo ponudb usposabljanja, kot tudi implementacija ankete za identifikacijo obstoječih kvalifikacij in 
kompetenc in identifikacijo potreb za usposabljanje na tem področju, tj. značilnosti in učne preference ciljne skupine. 



Aktivacijski dogodek na Cipru

Projekt GAEA na TEDx Patras in na dogodku 
»Odprta izobraževalna platforma za socialne 
podjetnike kot gonilo razvoja«

IMH je skupaj z GrantXperts Consulting predstavil inovativni evropski projekt »GAEA, Omogočanje dostopa do zaposlitve 
in podjetništva v kmetijstvu za ženske« lokalnim deležnikom na Cipru, 25. oktobra, v Gardens of Future, Nikozija.

Osredotočali so se predvsem na misijo projekta GAEA, ki želi navdihniti, mentorirati, spodbuditi in opolnomočiti ženske 
(še posebej tiste, ki trenutno niso zaposlene, se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET)) in / ali imajo migrantsko 
ozadje), da razumejo podjetništvo kot dobro poklicno izbiro in da uspejo kot uspešne, samozavestne in iznajdljive 
podjetnice z digitalno miselnostjo, ki so zmožne inovirati, ščititi okolje in ustvariti trajnostno rast in zaposlitve na 
podeželju v različnih državah EU, specifično na Cipru.

Predstavniki različnih lokalnih deležnikov so se udeležili predstavitve projekta in razpravljali o potrebah in težavah 
mladih žensk v kmetijskem podjetništvu na podeželju Cipra.

Projekt GAEA, cilji projekta, partnerji in projektni rezultati so bili predstavljeni 
na TEDx dogodku Patras, 8. oktobra 2022. Namen predstavitve je bil informirati 
sodelujoče na dogodku o ciljih in namenu projekta. Dogodek je potekal v mestu 
Patras, kjer je sodelovalo 47 ljudi, med njimi tudi študenti, mladi podjetniki, 
profesorji in izvajalci usposabljanj. 

Projekt GAEA je bil prav tako predstavljen na dogodku »Odprta izobraževalna 
platforma za socialne podjetnike kot gonilo razvoja«, ki je potekal 23. novembra. 
Projekt GAEA, cilji projekta in rezultati projekta so bili predstavljeni 30 sodelujočim 
iz socialnih podjetij, javnih organov in predstavnikom višjega in visokega šolstva 
ter ponudnikom poklicnega izobraževanja in usposabljanja. 
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