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Заглавие на проекта: Гори в ръцете на жени

Съкращение: Fem4Forest

Начална дата: 01.07.2020, Крайна дата: 

31.12.2022.

Продължителност на проекта: 30 месеца

Общо планирани: 1,622.544,45 €

Партньорство: 14 партньори от 10 държави

Страни партньори: Австрия, Босна и 

Херцеговина, България, Чехия, Хърватия, 

Германия, Румъния, Сърбия, Словения, 

Украйна.

FEM4FOREST проектът има за цел да обедини 

иновативни методи и инструменти за по-добра 

интеграция на жената на работното място и в 

процесите на вземане на решения в горския 

сектор в страните от  Дунавския регион, обмен на 

най-добри практики и увеличаване на капацитета 

на местния и регионалния горски сектор чрез 

по-активни роли на жената, както и да подкрепят 

жените – собственици за увеличаване на 

възможностите за работа и доходи от техните гори, 

както и да излязат на нови пазари.



Цялостната концепция на Fem4Forest следва 
интерактивен иновационен модел, при който 
иновациите възникват в резултат на взаимодействия с 
различни участници, водени от нуждите на обществото 
и пазара, състоянието на науката и технологиите и 
организационните възможности. Планираните 
дейности са насочени към търсенето и са насочени 
към три най-важни компонента: социално включване, 
равенство между половете и икономическа 
независимост. Благодарение на подхода на много 
участници, Fem4Forest има истинското и силно 
участие на целеви групи, които ще бъдат ангажирани в 
различни дейности, за да изразят своите нужди и да 
създадат съвместно.

МУЛТИАКТИВЕН ПОДХОД

В началото на проекта ще се обнови и разшири знанието за 
статуквото на жените в горския сектор а изграждане на 
солидна основа от съществуващите знания, международни и 
национални инициативи и примери за добри практики. 
Събирането на данни за потребностите на жените в горското 
стопанство и активното участие на различни 
заинтересовани страни по веригата на доставките в горския 
сектор ще бъде основата на всички по-нататъшни дейности. 
За да се осъществят промени ще са необходими новаторски 
подходи  и  се приемат рамкови условия на политиката. 
Сърцевината на проекта е разработването на 
Транснационален модел за повишаване на осведомеността, 
програма за обучение и наставничество в подкрепа на 
успешната промяна в горския сектор в Дунавския регион. 
Чрез планираните пилотни дейности инструментите ще 
бъдат тествани и усъвършенствани, а препоръките ще бъдат 
изготвени и разпространени. Партньорите ще изберат 
най-подходящите инструменти и ще ги приложат в 
съответните си страни.

МЕТОДОЛОГИЯ

ЦЕЛИТЕ

1. Обединяване на иновативни методи и 

инструменти за по-добра интеграция на жените на 

работните им места и  в процесите на вземане на 

решения в горския сектор на Дунавския регион;

2. Обмен на най-добрите практики и увеличаване 

на капацитета на местния и регионалния горски 

сектор чрез по-активни роли на жените;

3. Подкрепа на жените-собственици на гори в 

увеличаване на възможностите за работа и доходи 

от тяхната гора и навлизане на нови пазари.

1. Време е жените с техните умения  да бъдят оценени 
достойно като работната сила в горския сектор. 
Жените в горския сектор спомагат да се повиши 
конкурентоспособността на сектора на европейския 
пазар.

2. Жените  (особено частни собственици на гори в 
повечето Европейски страни) в горския сектор  са 
многобройни и често пренебрегвани. Те се нуждаят от 
подкрепа за увеличаване на възможностите за работа 
и доходи, както и от нови начини за навлизане на 
бизнес пазарите.

3. Равенството е ключът. По-активната роля на жената 
отключва вратата на по-добрите практики и 
увеличения капацитет на местния и регионалния 
горски сектор.

ОСНОВНИ ПОСЛАНИЯ

Мисията на проекта Fem4Forest е да укрепи 
капацитета на горския сектор на местно, регионално и 
междурегионално ниво чрез засилено участие и 
използване на уменията на жените, подкрепяйки 
тяхното равноправно присъствие и отчитане на 
компетенциите  на пазара на труда и дървесината.

НАШАТА МИСИЯ


