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Název projektu: Lesy v rukou žen  
Zkratka: Fem4Forest
Zahájení projektu: 01.07.2020.
Ukončení projektu: 31.12.2022.
Doba řešení: 30 měsíců
Celkový rozpočet: 1,622.544.45 € 
Partnerství: 14 partnerů z 10 zemí  
Zapojené země: Rakousko, Bosna a 
Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, 
Chorvatsko, Německo, Rumunsko, Srbsko, 
Slovinsko, Ukrajina

Cílem projektu FEM4FOREST je zapojení 
inovativních metod a nástrojů pro lepší 
integraci žen na pracoviště a do 
rozhodovacích procesů v lesnickém sektoru 
v Podunajském regionu, vzájemná výměna 
osvědčených postupů a navyšování kapacit 
lokálního a regionálního lesnického sektoru 
prostřednictvím aktivnějšího zapojení žen, 
stejně jako podpora žen jakožto vlastníků 
lesů při tvorbě pracovních příležitostí, 
příjmu ze svých lesů a při vstupech na nové 
trhy.



PŘÍSTUP VÍCE AKTÉRŮ

Celkový koncept Fem4Forest vychází z interaktivního 
inovativního modelu, kdy dochází k inovacím v důsledku 
zapojení více aktérů, jež jsou vedeni potřebami 
společnosti a trhu, nejmodernějšími technickými a 
vědeckými technologiemi a organizačními schopnostmi. 
Plánované činnosti projektu jsou řízeny poptávkou a 
zaměřují se na tři nejdůležitější aspekty: sociální 
začlenění, rovnost žen a mužů a ekonomická nezávislost. 
Díky přístupu více aktérů má Fem4Forest opravdové a 
silné zapojení cílových skupin, jež budou zahrnuty při 
různorodých aktivitách, aby vyjádřily své potřeby. 

Na začátku projektu bude usilováno o prozkoumání aktuálního 
stavu pozice žen napříč lesnickým sektorem a vytvoření pevného 
základu ze stávajících znalostí, mezinárodních a národních iniciativ 
a příkladů dobré praxe. Soubor potřeb žen v lesnictví a aktivní 
zapojení různých zájmových skupin v celém dodavatelském řetězci 
vytvoří základ pro všechny další aktivity. K provedení změn budou 
zapotřebí inovativní přístupy (oslovit ženy, změnit vnímání, 
budovat nové dovednosti a získat souhlas) a také musí dojít k 
přijetí rámcových podmínek politiky. Jádrem projektu je tvorba 
nadnárodní modelu kampaně za účelem zvýšení povědomí, 
školení a odborné vedení na podporu úspěšné změny v lesnickém 
sektoru Podunajského regionu. Prostřednictvím plánovaných 
pilotních aktivit budou nástroje testovány a v případě potřeby 
zdokonalovány. Následně budou připravována a šířena doporučení. 
Partneři si vyberou nejrelevantnější nástroje a implementují je v 
příslušných zemích.. 

METODOLOGIE

CÍLE

1. Integrace inovativních metod a nástrojů pro lepší

zapojení žen na pracovní pozice a do rozhodovacích 

procesů lesnického sektoru oblasti Podunají; 

2. Sdílení osvědčených postupů a zvyšování kapacit

místního a regionálního lesnického sektoru skrze aktivní 

role žen;

3. Podpora žen jako vlastníků lesů při tvorbě pracovních

příležitostí, získávání příjmů z jejich lesů a při jejich 

vstupu na nové trhy. 

1. Je na čase prosazovat schopnosti žen co se týká jejich
uplatnění na pracovním trhu v lesnickém sektoru. Ženy s
sebou přináší zdokonalování lesnického podnikání, které
bude zvyšovat konkurenceschopnost tohoto odvětví na
Evropském trhu i trzích vzdálenějších.

2. Žen (obzvláště těch, jež lesy vlastní) je napříč lesnickým
odvětvím mnoho a často jsou opomíjeny. Potřebují
podporu při zvyšování pracovních příležitostí a příjmů
stejně jako nové způsoby vstupu na obchodní trhy.

3. Klíčem je rovnost. Aktivnější role žen otevírá dveře
dokonalejším postupům a navyšuje kapacity lokálního a
regionálního lesnického sektoru.

KLÍČOVÁ SDĚLENÍ

NAŠE POSLÁNÍ

Posláním projektu Fem4Forest je posílit kapacitu 
lesního sektoru na místní, regionální a meziregionální 
úrovni prostřednictvím většího zapojení žen a jejich 
dovedností při současné podpoře jejich rovnocenného 
zastoupení a schopností na trhu práce a trhu se dřívím. 


