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Вовед 
 

 

Контекстот на проектот WIDE е дефицитот на дигиталните вештини за претприемништво 

идентификувани од страна на Комисијата на ЕУ, статистиката за невработеност и можноста претставена 

со дигитализацијата, особено во областа за развивање на самовработувањето - можности за 

претприемништво, особено за постарите, рурални жени работници. 

Дигиталните технологии се одлична можност за руралните жени да ги компензираат недостатоците во 

нивната животна средина со цел да се приклучат на пазарот на трудот и/или да спроведуваат дејност за 

претприемништво. 

WIDE ги поддржува особено ранливите целни групи кои се подготвуваат за неизбежното влијание на 

дигитализацијата. Надворешните глобални влијатели на промените како што се технологиите кои брзо 

се менуваат, глобализацијата, климатските промени и урбанизацијата ќе имаат значајни влијанија врз 

претпријатијата на национално и на европско ниво. 

Затоа, учењето засновано на WIDE ICT може да поттикне поголеми можности за бизнис на многу 

начини, како што е пристап до голем број информации за намалување на несигурноста и поконкурентно 

учество во економските активности.. 

Овој документ е дел од проектниот резултатт: Прирачник за рурален претприемачки екосистем, 

Проценка на недостатокот на капацитети (Проектен резултат 2) и ги сумира клучните наоди. Истите 

наоди ги прикажуваат предизвиците, можностите, трендовите и пречките со кои се соочуваат жените 

претприемачи во земјите каде што се имплементира проектот. 

Сите проектни партнери подготвија извештј од нивната држава кој мапира квантитативни и 

квалитативни индикатори за женското претприемништво во руралните области, недостаток на 

вештините и проценките на потребите во нивните земји. 

WIDE мапирањего ги наведе реалните и согледаните потреби за учење, преку серија квалитативни и 

квантитативни податоци и информации. Мапирањето на можностите и потребите за обука е основата на 

проектот WIDE бидејќи ги идентификува и дефинира видовите искуства, проблеми, потреби и динамики 

на разгледуваната целна група: жени кои сакаат да ги зголемат претприемачките вештини, привремено 

невработени и/или сакаат да создадат сопствено претпријатие. Проектните партнери направија 

истражување кое ја идентификува релевантната литература, документи, статистики и податоци за 

претприемништвото. Тие, исто така, ги идентификуваа клучните засегнати страни во екосистемот за 

женското претприемништво во нивната земја (креатори на политики на кој било слој на управување, 

агенции посветени на промоција на претприемништвото, бизнис и/или индустриски здруженија, 

СОО/образовни даватели, граѓанско општество, академска заедница и истражувачка заедница итн.) 

Во нивните истражувања, партнерите ја поставија дефиницијата за зголемување на дигиталните вештини 

кај жените во руралните области и дадоа опис на екосистемот поврзан со проектот во секоја земја со 

опис на системот за поддршка и/или институционалната рамка. Тие ги опишаа квантитативните и 

квалитативните индикатори за дигитализација и зголемување на дигиталните вештини кај жените во 

руралните области. Тие исто така ги прикажуваат можностите како обуки достапни на кое било ниво и 

формални и неформални, можностите и потребите на оваа категорија жени. 
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Клучни наоди  
 

 

Живееме во време кога дигиталната писменост е подеднакво неопходна за да се постигнат и лични и 

професионални амбиции. Задолжителна е речиси во секое поле на дејствување бидејќи овозможува 

извршување на навидум сложени задачи на многу поедноставен и поефикасен начин со подобри 

резултати. Иако формалните тестови спроведени досега во многу земји низ Европа покажуваат 

зголемено ниво на дигитална писменост кај луѓето, оваа тема останува релевантна за размислување и 

дејствување во насока на нејзино подобрување. Многу од европските земји ја препознаваат потребата и 

можностите што ги нуди дигиталната ера и имаат многу документи со кои се регулира интеграцијата, е-

инклузијата, развојот и користењето на ИКТ во државата. Руралните жени ја претставуваат женската 

популација која живее во руралните средини. Руралните средини се дефинираат како „географска област 

која се дефинира со следните критериуми: мал број на население или мала густина на население; 

специфични социо-економски карактеристики“. Руралните жени се моќни, силни и посветени на 

развојот на нивните заедници. Соочени со бројни предизвици, тие се движечка сила во производството 

на храна, одржувањето живи традиции, борбата против климатските промени и одржливиот рурален 

развој, потсетувајќи не дека само преку нивното социјално и економско зајакнување ќе постигнеме 

социјална благосостојба, економски развој, подобар квалитет на животот во руралните области и 

одржливите заедници. 

Брзите и повеќекратни промени се рефлектираат во сите аспекти од животот на жените во руралните 

средини – образование, вработување, претприемништво, пристап до програми за поддршка на 

земјоделството, политичко учество, право на здравствена заштита, право на социјална сигурност и право 

на правна заштита, но сепак нема анализи и извештаи кои нудат увидни податоци за статусот и улогата 

на руралната жена во многуте европски општества. 

Писменоста на компјутерите е важна конкретно за зацврснување на жените и зголемување на нивната 

вработеност. Користењето на интернетот може повеќе да ги поврзе руралните жени со заедницата и да 

овозможи размена на информации кои се релевантни за развој. Затоа, поддршката на поголем дел на 

жени да се вклучат во дигиталниот сектор ќе биде од корист не само за самите жени, туку и за европските 

економии. Ова е клучниот наод од истражувањето на Европската комисија за жените активни во ИКТ 

секторот. Студијата покажа дека бројот на жени претприемачи во ИКТ е многу помал во споредба со 

секторите кои не се ИКТ: жените сочинуваат 31,3% од самовработените Европејци, но само 19,2% од 

ИКТ претприемачите. Понатаму, за време на пандемијата, исто така се покажа дека на луѓето во 

руралните области, особено на оние кои се постари, им е многу потешко да пристапат до центрите за 

учење, затоа користењето на искуството на локалните даватели на образование за возрасни и заедницата 

при дизајнирањето и тестирањето на онлајн платформите е клучно со цел да се максимизира 

прифаќањето од овие групи. 

 

Еднаквоста меѓу мажите и жените е еден од основните принципи на Европската унија, а еднаквата 

застапеност на жените и мажите на пазарот на трудот е една од клучните области каде што Европската 

унија го проверува принципот на еднаквост. И покрај тоа што популацијата на ЕУ има повеќе жени 

отколку мажи (52% наспроти 48%), жените земаат само една третина од самовработените во ЕУ 

(34,4%) и 30% од почетните претприемачи. Оваа состојба е предизвикана од некои други фактори 

(како што е балансирање на работниот и семејниот живот), кои го попречуваат вклучувањето на 

жените во претприемачките активности. Европската комисија работи со своите земји-членки на низа 

програми за елиминирање на таквите ограничувачки фактори и за охрабрување на жените да започнат 
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сопствени деловни потфати. Руралното претприемништво подразбира претприемништво кое се 

појавува во руралните области бидејќи ги користи иновациите и пронајдокот, произведува евтини 

производи, обезбедува извоз како и вработување за селаните кои придонесуваат за „одржлив 

економски развој“. Овој документ се заснова на информации на ниво на ЕУ и за земјите-партнери 

вклучени во проектот. 

Нема многу истражувања или извори за женското претприемништво во руралните области, што опфаќа 

колку жени користат дигитални услуги за да го развијат својот бизнис. Општите наоди се дека жените 

во руралните области имаат голем потенцијал за учење. Тие поседуваат вештини стекнати во 

домаќинството. Потребна им е мотивација за учење нови вештини и надградба на постоечките. 

Жените кои посетуваат некои курсеви акцентираат дека избираат основни ИКТ вештини или јазични 

вештини бидејќи сметаат дека тие вештини му се потребни на пазарот на трудот и ги посетуваат тие 

курсеви со цел да бидат поконкурентни на пазарот на трудот. Тие исто така нагласуваат дека би сакале 

да посетуваат курсеви за комуникациски вештини, вештини за интервјуирање, оспособување, 

организациски вештини, вештини за квалитетно управување со времето, финансиска писменост. 

Според истражувањето на проектниот партнер од Србија, руралните жени најчесто иницираат и 

учествуваат во активности поврзани со животот во локалните области, услугите за рурален туризам, 

зачувувањето на културното наследство и организирање настани, изложби на ракотворби и локална 

храна. За да може економијата во Србија да се развива рамномерно, потребно е усвојување и 

подобрување на дигиталните вештини и надоградување на капацитетот на знаења за иновациите и 

новите технологии на целото население. 

Компјутерската писменост на руралните жени во Северна Македонија не е фасцинантна, бидејќи само 

25,2% користат компјутери независно, додека на 28,9% им е потребна помош за користење на 

компјутери или 45,9% воопшто не користат компјутери. Компјутерската писменост, конкретно е важна 

за оспособување на жените и зголемување на нивната вработливост. Истиот капацитет се рефлектира и 

во однос на користењето интернет, бидејќи само 23,7% од руралните жени користат интернет 

независно наспроти 41,2% од руралните мажи. Мнозинството од руралните жени 54,6% воопшто не 

користат интернет. Користењето на интернет може повеќе да ги поврзе руралните жени со заедницата 

и да овозможи размена на информации кои се релевантни за развој. 

Во повеќето случаи во Шпанија, руралните жени се поврзани со несигурноста и привременоста на 

економските активности (Fundación Mujeres, 2021), а тоа ја докажува потребата да се подобрат нивните 

услови преку зголемување на стапките на женско претприемништво во руралните области. 

Женската популација во руралните области во Романија не се фокусира на континуирана обука; само 

5% од нив учествувале на курсеви во различни области. Покрај тоа, постојат големи образовни 

недостатоци во однос на формалното образование (завршување на средно образование или случаи на 

напуштање на училиштето). Овие аспекти ја докажуваат потребата од основна обука во однос на 

дигиталните знаења и вештини. 

Според резултатите од истражувањето, самофинансирањето сè уште е доминантна форма на 

финансирање кај жените претприемачи во Италија. Постигнат е одреден напредок во оваа насока преку 

воведување на различни програми за поддршка. Сепак, националните, регионалните и локалните 

власти ќе треба да вложат дополнителни напори доколку сакаат да ги подобрат финансиските 

можности меѓу жените претприемачи во Италија. 

Проектните партнери ги идентификуваа следните четири категории на обука за време на нивните 

истражувања, со посебен акцент на стекнување на дигитални знаења и вештини со цел да се постигне 

еднаквост во урбаните области: 

 

1. Дигитално претприемништво во рурални средини 

2. Женско претприемништво 

3. Пристап до финансии 

4. Економија на споделување 
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Врз основа на анализата, може да се заклучи дека дигиталните вештини на жените претприемачи се една 

од компонентите што треба да се подобрат во земјите-членки на ЕУ, како и во државите-партнери на 

проектот кои се кандидати за членство во ЕУ (Србија и Северна Македонија). Без разлика дали се 

основни или напредни дигитални вештини, постои разлика меѓу водечките земји-членки (Исланд, 

Норвешка, Финска и Холандија) и оние на дното на скалата (Романија, Бугарија, Италија и Грција). 

Владите на земјите-членки треба да се обидат да ги подобрат овие вештини преку различни програми, 

образование и курсеви. Сепак, тоа не значи дека жените претприемачи треба да бидат пасивни во 

нивните лични иницијативи бидејќи живееме во свет каде што интернетот дозволува широк опсег на 

активности за само-подобрување. 

 

Понатаму, истражувањето покажа дека финансирањето е еден од главните проблеми на женското 

претприемништво. Жените претприемачи како главни извори на финансирање ги посочија сопствените 

заштеди, државните грантови и банкарските заеми. Проблемот со финансирањето е нешто што владите 

на земјите-членки треба многу да го подобрат. Обезбедувајќи поголема финансиска поддршка и 

различни даночни олеснувања, можно е да им се олесни на жените да преживеат во светот на 

претприемништвото. Дополнително, на тој начин се овозможува зголемување на свеста за женското 

претприемништво, што е многу важно за понатамошен развој на претприемништвото. 

 

Женското претприемништво е важен извор на економски раст кој може да создаде нови работни места 

за самите претприемачи, како и за останатите. Дополнително, вклучувањето на жените во бизнисот, исто 

така, му обезбедува на општеството различни решенија за управување, организација и деловни 

проблеми. 

Со оглед на предизвиците со кои се соочуваат руралните жени, решенијата треба да се појават што е 

можно поскоро и да ги покријат основните потреби на дигиталната и претприемничката писменост со 

цел да се разбере специјализираната терминологија и да се имплементира бизнис планот. 

За да се променат застарените менталитети и предрасуди, потребни се активности за мотивирање и 

зголемување на самодовербата преку вклучување на владини и невладини организации и засегнати 

страни заинтересирани за рурален претприемачки напредок. 

 

Истражувањето покажува дека во државите на проектните партнери жените сè уште претставуваат 

малцинство од сите претприемачи. Активностите во однос на женското претприемништво во државите 

на проектните партнери барем до сега, ги охрабруваат жените претприемачи на два начина. Од една 

страна, мерките и програмите што ги развиваат владините органи обично се спроведуваат преку активни 

мерки за вработување, а од друга страна, бројот на иницијативите со фокус на женското 

претприемништво потекнуваат од граѓанските организации. 

Иако постојат курсеви за обука од областа на претприемништвото, понудувачите на интелектуални 

производи од областа на образованието за возрасни треба да го преиспитаат концептот на пристапност 

во однос на терминологијата, структурата и количината на информации. Денешниот пазар на труд 

постојано ги зголемува барањата за компетенции во сите сектори. Ова претставува голем предизвик за 

64 милиони жени и мажи со ниско ниво на образование во земјите-членки. Тие се почесто невработени 

или целосно надвор од пазарот на трудот, во споредба со лицата со средно и високо образование. На 

жените со ниски квалификации особено им е тешко да пристапат до работни места со пристојна плата. 

Само 42 % од нискоквалификуваните жени се вработени и речиси половина од нив работат на 

несигурна работа. Ниските квалификации ги ставаат луѓето на поголем ризик од несигурно 

вработување, што значи многу ниска плата, малку работни часови и недоволна сигурност на работното 

место. Речиси половина од жените со ниски квалификации (45%) работат на несигурна работа во 

споредба со нешто повеќе од една четвртина од мажите со исто ниво на образование (26%). Неодамна 
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објавениот европски столб за социјални права има за цел да ги подобри работните и животните услови 

на граѓаните. Ја нагласува потребата за еднаков пристап до квалитетно и инклузивно образование, 

обука и доживотно учење. Унапредувањето на вештините може да го отклучи неискористениот 

потенцијал во ЕУ, особено кога станува збор за учеството на жените во работната сила. Можностите за 

подобрување на вештините мора да одат заедно со фер работни услови кои го подобруваат квалитетот 

на работата за сите. 

Во овој поглед, WIDE е пример за добри практики и отворен образовен ресурс за директните 

корисници и за понудувачите на обуки во државите-партнери на проектот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


