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Namen projekta FEM4FOREST je razviti in 
nadgraditi inovativne metode in orodja za 
boljše vključevanje žensk na delovna 
mesta in v procese odločanja v 
gozdarskem sektorju Podonavja, uvesti 
dobre prakse, povečati zmogljivosti 
lokalnega in regionalnega gozdarskega 
sektorja z aktivnejšimi vlogami lastnicam 
gozdov ter podpreti lastnice gozdov pri 
povečevanju zaposlitvenih možnosti in 
dohodka iz njihovih gozdov ter pri vstopu 
na nove trge.



VKLJUČENOST DELEŽNIKOV

Splošni koncept Fem4Forest temelji na interaktivnem 
inovacijskem modelu, pri katerem je inovacija posledica 
sodelovanja različnih deležnikov, ki jih vodijo potrebe 
družbe in trga, najsodobnejše znanje in tehnologija ter 
organizacijske sposobnosti.
Načrtovane so aktivnosti, ki bodo sledile potrebam 
deležnic in so usmerjene na tri  ključne komponente: 
socialna vključenost, enake možnosti spolov in 
ekonomska neodvisnost.
S pristopom vključevanja z vsemi deležniki projekt 
Fem4Forest sodeluje s ciljnimi skupinami. Te bodo 
vključene v različne dejavnosti, ker bodo lahko izrazile 
svoje potrebe in sodelovale pri ustvarjanju rešitev zanje.

Ob začetku projekta bo glavnina aktivnosti usmerjena v raziskavo 
trenutnega statusa žensk v gozdarskem sektorju na osnovi 
obstoječega znanja, mednarodnih in nacionalnih pobud ter 
primerov dobrih praks. Informacije o potrebah žensk v gozdarstvu 
ter aktivno sodelovanje vseh deležnikov v celotni verigi bodo 
osnova za vse nadaljnje dejavnosti. Potrebni bodo inovativni 
pristopi za naslovitev ženskih deležnic, pridobitev novih znanj ter 
uveljavitev principa enakosti. Poleg tega bo potrebno zagotoviti 
ustrezen politični okvir. Jedro projekta predstavlja razvoj 
transnacionalnega modela kampanje za ozaveščanje, program 
usposabljanja in mentorstva za podporo uspešnim spremembam v 
gozdarskem sektorju v Podonavju. V okviru načrtovanih pilotnih 
aktivnosti bomo preizkusili in po potrebi prilagodili različna orodja. 
Pripravili bomo ustrezna priporočila in jih razširili med 
zainteresirano javnost. Partnerji bodo izbrali najprimernejša orodja 
in jih uvedli v svojih državah. 

METODOLOGIJA

CILJI

1. Vključevanje inovativnih metod in orodij za boljše 

vključevanje žensk na delovna mesta in procese 

odločanja v gozdarskem sektorju na območju Podonavja;

2. Izmenjava in prenos dobrih praks ter povečanje 

zmogljivosti lokalnega in regionalnega gozdarskega 

sektorja z aktivnejšimi vlogami žensk; 

3. Podpora lastnicam gozdov pri povečanju zaposlitvenih 

možnosti in dohodka iz njihovega gozda ter pri vstopu 

na nove trge. 

1. Čas je, da spodbudimo sposobnosti žensk, njihovo 
uveljavitev in zaposlenost v gozdarskem sektorju. 
Ženske v sektor vnašajo izboljšave, ki bodo povečale 
njegovo konkurenčnost na evropskem in širšem trgu.

2. Delež žensk, zlasti zasebnih lastnic gozdov, je v 
gozdarstvu visok, vendar so pogosto spregledane. 
Potrebujejo podporo za povečanje zaposlitvenih 
možnosti in dohodka ter nove načine za vstop v 
poslovni svet.

3. Ključnega pomena je enakost spolov. Z aktivnejšo 
vlogo žensk se odpirajo vrata boljšim praksam in 
večjim zmogljivostim gozdarskega sektorja na 
lokalnem in regionalnem nivoju. 
 

GLAVNO SPOROČILO

NAŠE POSLANSTVO

Namen projekta Fem4Forest je okrepiti zmogljivosti 
gozdarskega sektorja na lokalnem, regionalnem in 
medregionalni ravni preko večjega vključevanja žensk 
in povečevanjem njihove usposobljenosti ter 
spodbujanjem njihove enakopravne zastopanosti in 
kompetentnosti na trgu dela in trgu z lesom.


