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Uvod 

1. Okrajšave 
EU  Evropska unija 
MPS  Mednarodno projektno srečanje 
VU  Višješolska ustanova 
PIU  Poklicno izobraževanje in usposabljanje 
NA  Narodna agencija Erasmus 
DigiWomen Razvoj digitalnega orodja za usposabljanje digitalnih pismenosti za 

ženske iz ruralnih regij 
UO  Usmerjevalni odbor 
IO  Intelektualni izsledek 
ME  Multiplikacijski dogodek 

2. Dopolnila priročnika 

Postopke, ki so navedeni v tem priročniku, je mogoče spremeniti s soglasjem vseh partnerjev 
ali s sklepom usmerjevalnega odbora (UO) projekta. Vsaka nova različica se sporoči vsem 
partnerjem in začne veljati 15 koledarskih dni po oznanitvi soglasja ali sklepa. 

3. Povzetek o izsledku 
Priročnik za vodenje projekta je rezultat raziskav IO1 projekta DigiWomen (Razvoj digitalnega 
orodja za usposabljanje digitalnih pismenosti za ženske iz ruralnih regij).  
 
Priročnik opisuje glavne definicije, ki so povezane z vodenjem projekta. Določa procese 
načrtovanja in izvajanja projektnih dejavnosti. S tem se zagotovi najvišja možna kakovost 
izvedbe projekta. Priročnik določa minimalna načela, zahteve in postopke, ki so potrebne za 
izvajanje učinkovitega zagotavljanja in nadzora kakovosti. Nudi tudi predloge dokumentov, ki 
se nahajajo v poglavju priloge tega priročnika. 
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Dokumenti in predloge za vodenje projekta 
V času trajanja projekta se ustvarijo številni dokumenti ter pridobijo razne informacije ob 
izvedbi začrtanih aktivnosti. Zaradi tega so identifikatorji ter ustrezno beleženje vseh 
dokumentov pomemben del organizacijskega vidika projekta.  

Projekt DigiWomen bo vseboval sistem vodenja dokumentacije, ki bo integriran v vse 
posredovane priloge in dokumente, ki nastanejo v času trajanja projekta. Iz tega so izvzete 
priloge in dokumenti, ki ne gredo v distribucijo med partnerje, ker pripadajo individualni ali 
institucionalni enoti. V takšnih primerih bo dokumentacija posredovana, če bo nastala 
potreba po distribuciji le teh, npr. za napredovanje projekta. 

Sistem za beleženje dokumentov vsebuje 8 identifikacijskih razdelkov: 
● Avtor: oseba in partner, ki sta odgovorna za nastanek dokumenta (ime, institucija). 
● Sodelujoči: osebe in partnerji, ki so prispevali k vsebini dokumenta (ime, institucija). 
● Sklic na aktivnost: intelektualna aktivnost, na katero se dokument navezuje. 

Intelektualni izsledek št. (IO ŠEVILO), Multiplikacijski dogodek (ME), Vodenje projekta 
(PM).  

● Vodja aktivnosti: oseba in partner, ki sta odgovorna za sklicano aktivnost. 
● Vrsta: vrsta dokumenta. 
● Jezik: jezik dokumenta. 
● Datum: datum izdaje določene različice dokumenta. 
● Različica: številka različice dokumenta. Ko se izvede več pomembnih popravkov 

dokumenta, avtor obvesti vse sodelujoče ter objavi novo različico dokumenta. 
Obstoječa različica se nato dokumentirata v razdelku prejšnje različice. 

● Prejšnje različice: beleženje vseh različic dokumenta. 

Dodatno se je ustvarilo več vrst dokumentov, ki služijo kot predloga za ostalo vsebino, ki je 
nastala med projektom. Ti dokumenti so priloženi temu priročniku in bodo obsegajo: 

● Predloga dokumenta z besedilom (Word): za poenotenje vseh datotek, v katerih je 
besedilo glavna vsebina dokumenta. 

● Predloga dokumenta za predstavitve (PowerPoint): za ohranjanje skupne vizualne 
identitete med ustvarjanjem vizualnih predstavitev z uporabo diapozitivov za projekt. 

● Tabela za identifikacijo dokumentov: z informacijami za hitro prepoznavanje ključnih 
značilnosti dokumenta. 

● Časovnica za poročanje: za poenoteno poročanje o času in delu na projektu, za vse 
partnerje. 

● Predloga za seznam prisotnosti: za beleženje prisotnosti na dogodkih/projektnih 
srečanjih.  
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Podrobna struktura razčlenitve dela (po načelih WBS) 
in delovni načrt 

1. Vloge in odgovornosti 

1.1. Koordinator projekta 
Koordinator, ACADEMIA d. o. o., je odgovoren za vodenje projekta in bo sodeloval pri vseh 
aktivnostih projekta z implementacijo razdeljenih nalog. Koordinator bo nudil podporo 
sodelujočim glede predmeta obravnave projekta, nudil bo ustrezna znanja in napredne 
informacije na področju projekta ter podajal povratne informacije sodelujočim o obravnavani 
stroki. 
 
Naloge koordinatorja: 

● sodeluje s predstojniki partnerjev pri vseh zadevah, ki so povezane z zagotavljanjem 
kakovosti posredovanih izsledkov projekta, 

● sprejema posredovane izsledke ali posreduje zaključne komentarje predstojnikom 
partnerjev.  

● sodeluje s predstojniki partnerjev, da zagotovi usklajen potek raziskav, ter nadzoruje, 
da raziskave potekajo po zastavljenih časovnih rokih, 

● obvešča partnerje o spremembah pogodbe o sodelovanju in v delovnem načrtu ter o 
implicitnih spremembah pri implementaciji projekta, ki lahko vplivajo na zastavljene 
časovne roke ali vsebino rezultatov raziskav, 

● uradno objavi vse odobrene rezultate raziskav.. 

1.2. Vodja projekta 

● Odgovoren za splošno koordinacijo projekta na posameznih korakih njegovega 
napredka (faza načrtovanja - faza izvedbe - faza zaključka - trajnostni ukrepi), 

● vodi projekt in je prva raven nadzora pri upravljanju projekta, 

● vodi pregled posameznih rezultatov projekta in njihovih faz razvoja, 

● je odgovoren za komunikacijo s partnerji in usklajuje ter zagotavlja uspešno udeležbo 
partnerjev na spletnih konferencah in projektnih dejavnostih. 
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1.3. Vodja za kakovost in nadzor 

● Odgovoren za splošni nadzor kakovosti pri projektnih dejavnostih, 

● usklajuje kakovost in zagotavlja nadzor nad dejavnostmi projekta, pri katerih 
sodelujejo vsi partnerji, 

● zagotavlja doslednost pri upoštevanju smernic, ki so določene v načrtu za 
zagotavljanje kakovosti in nadzora v Priročniku za vodenje projekta, 

● vodi in potrjuje poročila o nadzoru in obrazce za ocenjevanje, ustvarjene za 
spremljanje kakovosti rezultatov projekta. 

1.4. Finančni vodja 

● Odgovoren za splošni nadzor nad proračunom in financiranjem projekta, 

● obvešča partnerje o vseh spremembah proračuna projekta in o težavah pri 
poročanju, 

● v sodelovanju z usmerjevalnim odborom in partnerji bo odločal o spremembah 
proračuna in o prerazporeditvah med proračunskimi kategorijami, 

● odgovoren za dodelitev proračuna k partnerjem in za prenos nepovratnih sredstev iz 
proračuna projekta. 

1.5. Vodja komunikacije 

● Odgovoren za splošni nadzor nad komunikacijo med partnerji v projektu, 

● odgovoren za usklajevanje komunikacije med partnerji in deležniki projekta, 

● odgovoren za pripravo komunikacijskega seznama svoje države z vsemi deležniki, ki 
so vključeni v projekt v posamezni regiji. Na seznamu sta navedena vloga/položaj in 
kontaktni podatki posameznega deležnika. 

● Pripravi seznam stikov, ki vsebuje vse ključne deležnike, ki so vključeni v projekt, s 
podrobnimi kontaktnimi informacijami, v skladu z GDPR (Splošna uredba o varstvu 
podatkov), 

● pripravi mapo za shranjevanje digitalnih orodij, ki bodo v skupni rabi na spletu, s 
katerimi bodo dejavnosti projekta učinkovitejše: gradiva se bodo zlahka nalagala in 
delila po spletu. 
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1.6. Vodja IO 

● Odgovoren za usklajevanje in razvoj končnega izdelka v skladu s prijavnico, 

● odgovoren za dodelitev dela k drugim partnerjem, ki so vključeni v dejavnost, 

● odgovoren je za usklajevanje dela drugih partnerjev, ki so vključeni v dejavnost, in po 
potrebi nudi napotke in smernice, 

● odgovoren za usklajevanje prispevkov drugih partnerjev, ki so vključeni v dejavnost, 
za doseganje končnih rezultatov, 

● odgovoren za posredovanje spremenjenega osnutka, 

● odgovoren za posredovanje najnovejših informacij o napredku IO, pri čemer mora 
zagotoviti, da so vse dejavnosti izvedene v časovnem okviru, ki ga določa časovnica, 

● odgovoren za usklajevanje intelektualnega izsledka in zagotavlja, da vse dejavnosti 
prispevajo k ciljem IO, 

● pravočasno pošilja opozorila, da opozori na roke za oddajo in na postopke, ki jih je 
treba upoštevati, ter sodelujočim organizacijam nudi predloge partnerjem v času 
razvoja končnih rezultatov. 

● preverja uspešnost implementacije priporočil. 

1.7. Namestniki vodje IO 

● sodelujejo s partnerji in koordinatorjem pri zagotavljanju nemotenega sodelovanja, za 
doseganje ciljev IO in rezultatov, kot je določeno v opisu projekta. 

● Partnerjem nudijo predloge in pripombe o osnutkih končnih rezultatov, 

● poročajo vodji IO o morebitnih težavah, ki se pojavijo med izvajanjem dejavnosti, 

● sodelujejo z vodjem IO Leader in drugimi partnerji v istem IO, da se zagotovi napredek 
raziskave v skladu z drugimi dejavnostmi, kot je predvideno v opisu IO. 

1.8. Sodelujoče organizacije IO 

● Odgovorne za pripravo njihovih prispevkov k IO, v skladu z navodili vodje IO. 

● Skrbijo, da bodo njihovi pisni prispevki v skladu s Predlogo dokumenta z besedilom 
(Word),  tako da bo vodja IO lahko vse prispevke združil v želeno obliko. 
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● Odgovornost za posredovanje vseh dopolnilnih informacij o raziskavah (tj. reference, 
bibliografija, uporabljene metodologije, kontaktni podatki oseb, itd.), 

● Odgovornost za izvedbo sprememb v lastnih prispevkih, ki jih zahtevajo partnerji, po 
posvetovanju z vodjo IO. 

1.9. Usmerjevalni odbor 

● Sestavljajo ga: vodja projekta, vodja za kakovost in nadzor, finančni vodja in vodje 
projektov drugih partnerjev. 

● UO je najvišji organ odločanja v partnerstvu, ki sprejme končno odločitev o odobritvi 
končnih izsledkov. 

● Ugotovi in obravnava vse spremembe prvotnega načrta projekta, kot so npr.: 
odstopanja od rokov, določeni v časovnici projekta. 

● Aktivno sodeluje pri procesu obvladovanja tveganj v projektu, pri čemer najde možne 
predloge in ukrepe za doseganje najvišje učinkovitosti z minimalno izgubo, 

● zagotavlja napredek v projektu, v skladu z odobrenimi predlogi, smernicami Erasmus 
+ ter nacionalno zakonodajo vseh držav članic partnerjev, ki sodelujejo v projektu. 

2. Vloge in odgovornosti posameznih partnerjev 

2.1. Partner 0: ACADEMIA DRUZBA ZA STORITVE DOO 

Organizacija Academia je upravičenka in koordinatorka projekta. Odgovorna bo za vodenje 
projekta in sodelovala bo pri vseh projektnih dejavnostih implementacije in izvajanja 
dodeljenih nalog. Podpirala bo partnerje pri obravnavi tematike projekta, jim zagotovila 
ustrezne informacije in znanje s področja strokovnega znanja in partnerjem nudila povratne 
informacije iz svojega področja. Kar zadeva projektno vodenje, bo pripravila in izdelala 
Priročnik o vodenju projekta DigiWomen (IO1) in ga razdelila na uvodnem sestanku. To bo 
omogočilo, da se pri projektu doseže učinkovito sodelovanje med člani partnerstva, že na 
samem začetku. Organizirala bo uvodno srečanje v Mariboru (Slovenija), multiplikacijski 
dogodek pred zaključkom projekta, tudi v Mariboru, in sodelovala na mednarodnih projektnih 
srečanjih v drugih partnerskih regijah. Prav tako bo s podjetjem P2 sodelovala pri razvoju 
digitalne pismenosti ter pri izgradnji in promociji projekta na  družbenih omrežjih. Kar zadeva 
svoje odgovornosti, bo izvajala projektne dejavnosti na svojem intervencijskem območju v 
Sloveniji in predstavljala trenutno stanje glede ciljev projekta v Sloveniji. 

2.2. Partner 1: LEONIDAKIS D. & SIA O.E. 
P1 bo odgovoren za uspešen razvoj kmetijske pismenosti v projektu in bo vodil IO2 "Priročnik 
za razvoj finančnih - digitalnih - kmetijskih spretnosti ter znanja o angleškem jeziku". 
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Organiziral bo 2. mednarodno projektno srečanje (Progress Project Meeting) s predstavniki 
partnerjev, multiplikacijski dogodek v Grčiji in sodeloval na mednarodnih projektnih srečanjih 
v drugih partnerskih regijah. Kar zadeva svoje odgovornosti, bo izvajal projektne dejavnosti 
na svojem intervencijskem območju v Grčiji in predstavljal trenutno situacijo glede ciljev 
projekta v Grčiji. 

2.3. Partner 2: EUROPEAN CULTURAL EPICENTER BITOLA 
P2 bo vodil IO4 "Izgradnja platforme za e-učenje", izdelal bo spletno stran projekta 
DigiWomen in sodeloval s koordinatorjem pri implementaciji in promociji projekta na 
družbenih omrežjih. V sodelovanju s koordinatorjem bo vodil razvoj digitalne pismenosti. 
Organiziral bo multiplikacijski dogodek v Republiki Severni Makedoniji in sodeloval na 
mednarodnih projektnih srečanjih v drugih partnerskih regijah. Prav tako bo odgovoren za 
zaključni projektni sestanek v Republiki Severni Makedoniji. Kar zadeva svoje odgovornosti, 
bo izvajala projektne dejavnosti na svojem intervencijskem območju v Republiki Severni 
Makedoniji in predstavljala trenutno stanje glede ciljev projekta v državi. 

2.4. Partner 3 TECHNICKA UNIVERZITA V KOSICIACH 
P3 bo v projektu odgovoren za razvoj pismenosti angleškega jezika in bo sodeloval pri vseh 
IO, tako da bo implementiral vse dejavnosti na Slovaškem. Na Slovaškem bo organiziral 
multiplikacijski dogodek in sodeloval na mednarodnih projektnih srečanjih v drugih 
partnerskih regijah. Kar zadeva svoje odgovornosti, bo izvajala projektne dejavnosti na svojem 
intervencijskem območju na Slovaškem in predstavljala trenutno stanje glede ciljev projekta 
na Slovaškem. 
 

2.5. Partner 4: Essenia UETP - University and Enterprise Training 
Partnership s.r.l. 

P4 bo vodil razvoj IO3 v učnem načrtu za poklicno izobraževanje in usposabljanje, ki bo s 
svojim znanjem prispeval k izobraževanju, in sicer k razvoju učnih načrtov, na podlagi 
celostnega pristopa k izobraževanju in strateškem načrtovanju. Uskladil bo delo drugih 
partnerjev in zbral podatke o končnih različicah IO. V projektu bo odgovoren za razvoj 
finančne pismenosti. Organiziral bo multiplikacijski dogodek v Italiji in sodeloval na 
mednarodnih projektnih srečanjih v drugih partnerskih regijah. Kar zadeva svoje 
odgovornosti, bo izvajal projektne dejavnosti na svojem intervencijskem območju v Italiji in 
predstavljal trenutno stanje glede ciljev projekta v Italiji. 
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3. Podrobna struktura razčlenitve dela (po načelih WBS) 

3.1. Vodenje projekta 

● Komunikacija z NA in koordinatorjem. 

● Podpis partnerskega sporazuma. 

● Izbor ekipe za koordinacijo projekta: 

○ Vodja projekta, 

○ finančni vodja, 

○ vodja komunikacije, 

○ vodja za kakovost in nadzor. 

● Ustanovitev usmerjevalnega odbora. 

● Izdelava interne ter eksterne komunikacije projekta: 

○ Kreiranje računov na družbenih omrežjih in spletne strani projekta,  

○ Vzpostavitev skupnega digitalnega prostora za spletno projektno delo, 

○ Določitev komunikacijskih kanalov znotraj projekta. 

● Določanje smernic za ustvarjanje vsebin. 

● Organizacija začetnega sestanka. 

● Ustvarjanje poročil o spremljanju, razširjanju, vrednotenju in finančnem vodenju 
projekta. 

● Implementacija dvajset (20) mesečnih spletnih srečanj. 

3.2. Intelektualni izsledki 

● IO1: Priročnik za vodenje projekta DigiWomen 

○ Naloga 1.1. Organizacija komunikacije znotraj partnerstva projekta. S tem se 
zagotovi, da imajo vsi partnerji enako predstavo o obsegu projekta, o njihovi 
vlogi in odnosih znotraj projekta. 
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○ Naloga 1.2. Organizacija komunikacije z zunanjim okoljem projektnega 
partnerstva, zlasti z nacionalnimi organi Erasmus +. S tem se zagotovi, da 
imajo NA vedno jasen pogled na postopek. 

○ Naloga 1.3. Ustanovitev usmerjevalnega odbora s predstavniki vseh 
partnerjev. 

○ Priprava Priročnika za vodenje projekta. 

○ Prevod Priročnika za vodenje projekta v angleščino, grščino, italijanščino, 
slovaščino, slovenščino in makedonščino. 

● IO2: Priročnik za razvoj finančnih - digitalnih - kmetijskih spretnosti ter znanja o 
angleškem jeziku 

○ Naloga A.2.1: Opredelitev vsebinskih smernic Priročnik za razvoj finančnih - 
digitalnih - kmetijskih spretnosti ter znanja o angleškem jeziku. Partnerji se 
bodo odločili o strukturi Priročnika in o njegovih pristopih, ki bodo prijazni za 
bralčevo uporabo. Te smernice bodo skupne vsem partnerjem. Določene bodo 
na uvodnem srečanju. 

○ Naloga A.2.2: Pregled literature o razvoju spretnosti in znanj. Podroben 
pregled literature (članki, dokumenti, itd.) o spretnostnih in znanjih bo 
pripravljen tako, da bo bralec seznanjen z njihovo vsebino. 

○ Naloga A.2.3: Diagnostično poročilo o potrebah po razvoju pismenosti v 
partnerskih regijah. Na podlagi primarnega zbiranja podatkov, ki se bo zbiralo 
z uporabo spletnega vprašalnika, bo izdelano diagnostično poročilo o trenutnih 
razmerah glede razvoja veščin delovne sile v partnerskih regijah. Ta vprašalnik 
bo skupen in na voljo vsem partnerjem. 

○ Naloga A.2.4: Razvoj spretnosti in znanj. To poglavje bo podrobno opisovalo 
uvedbo spretnosti in znanj, potrebnih v poklicnem življenju, in bo vključeval 
informacije o novih orodjih in strojih v proizvodnji. Obravnavale se bodo 
tehnologije in aplikacije za razvoj, izzivi pri adaptaciji ter oprema za 
posodobitev spretnosti in znanja žensk. 

○ Naloga A.2.5: Prihodnje znanje - spretnosti - kompetence. V tem poglavju se 
bo projekt DigiWomen osredotočil na kvalifikacije, ki bi jih morali 
razvijati/pridobivati izvajalci PIU in ženske v 21. stoletju, ob upoštevanju 
obstoječih trendov in potreb. 

○ Naloga A.2.6: Orodja za financiranje usposabljanja zgoraj omenjenih spretnosti 
in znanj. V tem poglavju se bo projekt DigiWomen skliceval na prispevek 
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oblikovalcev politik (predvsem na nacionalni ravni) in njihovo pripravljenost 
spodbujati usposabljanje v skupinah prebivalstva v vseh sodelujočih državah. 

○ Naloga A.2.7: Izdelava Priročnika – del A. Rezultati zgoraj omenjenih nalog 
bodo zbrani in Priročnik – del A bo ustvarjen v bralcu prijazni e-knjigi, ki bo 
nagovoril ustrezne zainteresirane strani in zlasti izvajalce PIU, ženske, 
svetovalce in druge ustrezne deležnike. 

Del B IO2 bo razdeljen na naloge, kot sledijo: 

○ Naloga B.2.1: Pregled literature glede najboljših praks. Partnerji bodo zbrali 
številne primere študij primerov najboljših praks, ki temeljijo na znanstvenih 
virih. Vsak partner bo opravil temeljiti pregled literature, akademskega 
gradiva, vladnih dokumentov, raziskavah, izvedenih na nacionalni in 
mednarodni ravni, poročilih, objavljenih v zvezi z najboljšimi praksami, da bi 
prispeval k zbiranju zadostnega gradiva in znanja, ki bo osnova tega priročnika. 

○ Naloga B.2.2: Izbor najboljših praks. Vsak partner bo skrbno izbral najboljše 
prakse, ki bodo zbrana v obliki e-knjige. Partnerji bodo v elektronski obliki za 
e-knjigo pripravili in organizirali študije primerov najboljših praks iz svojih 
držav, glede poučevanja spretnosti. Pripravili bodo tudi digitalne 
videoposnetke/predstavitve najboljših praks iz njihovih držav. Določilo se bo 
minimalno število študij primerov in digitalnih videoposnetkov/predstavitev 
(število bo določeno skupaj med partnerji). Merila za to izbiro bodo določena 
na mesečni spletni konferenci pred koncem te naloge. 

○ Naloga B.2.3: Končna izbira študij primerov. Rezultati zgoraj omenjenih nalog 
bodo zbrani in oblikovani v Priročnik za razvoj spretnosti – del B. 

○ Prevod IO v angleščino, grščino, italijanščino, slovaščino, slovenščino in 
makedonščino. 

● IO3: Učni načrt za PIU o finančnih, digitalnih, kmetijskih spretnostih in znanja o 
angleškem jeziku 

○ Naloga 3.1: Določitev smernic za vsebino učnega načrta za poklicno 
izobraževanje in usposabljanje. Ta primarna dejavnost je zelo pomembna, saj 
se bodo vsi partnerji poenotili glede pristopa učnega načrta, ki bo koristen za 
bralce in bo pokrival potrebe vseh deležnikov; ob upoštevanju posebnih 
potreb, razlik in posebnosti vsakega področja. Določila se bo tudi vrsta/oblika 
učnega načrta za poklicno izobraževanje in usposabljanje, saj bodo opredelili 
obseg, cilji ter metodologije razvoja, vključeni formati in vsebina. Zasnova in 
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struktura učnega načrta bosta temeljili na rezultatih diagnostičnega poročila 
(Naloga A.2.3) iz IO2. 

○ Naloga 3.2: Razvoj vsebine učnega načrta za poklicno izobraževanje in 
usposabljanje: Ta naloga je namenjena oblikovanju modulov učnega načrta za 
izvajalce poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zgoraj omenjene 
spretnosti, ki bodo temeljile na IO2 in platformi za e-učenje - IO4. Ti moduli 
bodo vključevali zagotovljeno znanje, spretnosti in kompetence razvite 
pismenosti ter zanimive učne procese in metodologije, ki bi jih izvajalci PIU 
lahko uporabili za povečanje aktivne udeležbe in motivacije udeležencev. 

○ Naloga 3.3: Evalvacija učnega načrta za poklicno izobraževanje in 
usposabljanje. Trenutna naloga se osredotoča na prejete povratne informacije 
po pilotnem testiranju. Projektna skupina bo vključila predloge uporabnikov ob 
upoštevanju vpliva uporabe za deležnike v partnerskih regijah. IO3 bo 
posodobljen in integriran, da bo pripravljen za uporabo v platformi za e-učenje 
(IO4). 

○ Prevod IO v angleščino, grščino, italijanščino, slovaščino, slovenščino in 
makedonščino. 

● IO4: Izdelava platforme za e-učenje 

○ Naloga 4.1: Zasnova in smernice za platformo za e-učenje. Naloga se 
osredotoča na izgled platforme in potrebne zahteve, ki jih je treba izpolniti, za 
učinkovito in enostavno uporabo. Natančneje, vsi partnerji bodo partnerju P2 
med začetnim sestankom podali predloge, ki izhajajo iz interakcije s ciljnimi 
skupinami v IO2 in IO3, ki se bodo upoštevali v fazi izdelave. 

○ Naloga 4.2: Izgradnja platforme za e-učenje. Naloga obravnava razvoj 
platforme kot digitalnega sistema, enostavnega za uporabo, ki ga bo gostil in 
vzdrževal P2. Njegova uprava bo prijazna uporabnikom, glede na potrebe 
projekta. 

○ Naloga 4.3: Razvoj modulov. Ko bo platforma za e-učenje dosegla osnovno 
delujočo različico, bodo partnerji pripravili izobraževalno gradivo iz IO2 in IO3, 
v prepisanih formatih, ki se bo naložilo na platformo. Partnerji bodo imeli tudi 
priložnost preizkusiti dejavnosti in procese usposabljanja v oddaljeni situaciji. 
V tem času bo P2 naredil zahtevane spremembe, da bo prišel do končne 
različice platforme in pričel z razvojem modulov. Ta dejavnost bo pripomogla 
k implementaciji tečajev usposabljanja v skladu z učnim načrtom poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja in časovnico projekta. 
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○ Naloga 4.4. Priprava navodil za uporabo. Po izdelavi končne različice platforme 
za e-učenje bo P2 pripravil priročnik z navodili za uporabo, ki ga bodo izvajalci 
in udeleženci PIU uporabljali med pilotnim testiranjem. Predstavniki ciljne 
skupine, bodo pilotno preizkusili uspešnost spletnega tečaja z uporabo smernic 
iz navodil. Ta izvedba bo članom partnerstva zagotovila potrebne povratne 
informacije za kakršne koli spremembe in izboljšave na sami platformi, o 
oblikah gradiva za vadbo in o interakcijah med uporabniki ali drugimi 
nedefiniranimi parametri. 

○ Prevod IO v angleščino, grščino, italijanščino, slovaščino, slovenščino in 
makedonščino. 
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Ganttov diagram in časovni razpored 

1. Ganttov diagram 

1.1. IO1: Priročnik za vodenje projekta DigiWomen 
Od: 01. 10. 2020 
Do: 31. 10. 2020 

1.2. IO2: Priročnik za razvoj finančnih - digitalnih - kmetijskih 
spretnosti ter znanja o angleškem jeziku 
Od: 01. 11. 2020 
Do: 31. 07. 2021 

1.3. IO3: Učni načrt za PIU o finančnih, digitalnih, kmetijskih 
spretnostih in znanja o angleškem jeziku 
Od: 01. 08. 2021  
Do: 30. 04. 2022 

1.4. IO4: Izdelava platforme za e-učenje 
Od: 01. 08. 2020 
Do: 30. 09. 2022 

2. Časovnica 

Dogodek / Naloga Datum 

1. spletno srečanje Oktober 2020 

MS1: Začetno mednarodno srečanje v 
Sloveniji 

3-dnevno srečanje, november 2020 

2. spletno srečanje November 2020 

Zaključek IO1 31. 12. 2020 
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3. spletno srečanje 07. 01. 2021 

1. poročilo o izdatkih 29. 01. 2021 

4. spletno srečanje Februar 2021 

Spletni sestanek usmerjevalnega odbora Marec 2021 

1. poročilo finančnega vodstva 31. 03. 2021 

1. poročilo o nadzoru in spremljanju 
izvajanja 

31. 03. 2021 

5. spletno srečanje April 2021 

6. spletno srečanje Maj 2021 

2. poročilo o izdatkih 31. 05.2021 

7. spletno srečanje Junij 2021 

8. spletno srečanje Junij 2021 

Zaključek IO2 31. 07. 2021 

9. spletno srečanje Julij 2021 

Začetek IO3 01. 08. 2021 

10. spletno srečanje September 2021 

11. spletno srečanje September 2021 
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3. poročilo o izdatkih 30. 09. 2021 

2. poročilo finančnega vodstva 30. 09. 2021 

1. poročilo sprotnega ocenjevanja 30. 09. 2021 

2. poročilo o nadzoru in spremljanju 
izvajanja 

30. 08. 2021 

MS2: Nadaljevalno mednarodno srečanje v 
Grčiji 

Oktober 2021 

Vmesno poročilo 31 Oktober 2021 

11. spletno srečanje November 2021 

13. spletno srečanje December 2021 

14. spletno srečanje Januar 2022 

4. poročilo o izdatkih 31. 01. 2022 

15. spletno srečanje Februar 2022 

Spletni sestanek usmerjevalnega odbora Marec 2022 

3. poročilo finančnega vodstva 31. 03. 2022 

3. poročilo o nadzoru in spremljanju 
izvajanja 

31. 03. 2022 

16. spletno srečanje April 2022 
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17. spletno srečanje Maj 2022 

5. poročilo o izdatkih 31. 05. 2022 

Zaključek IO4  31. 05. 2022 

18. spletno srečanje Junij 2022 

Multiplikacijski dogodki v vsaki državi Junij 2022 

MS3: Zaključno mednarodno srečanje v 
Republiki Severni Makedoniji 

Julij 2022 

19. spletno srečanje Avgust 2022 

20. spletno srečanje September 2022 

6. poročilo o izdatkih Oktober 2022 

4. poročilo o nadzoru in spremljanju 
izvajanja 

Oktober 2022 

2. poročilo sprotnega ocenjevanja Oktober 2022 

Končno poročilo 29. 11. 2022 
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Načrt finančnega poslovanja  
Sporazum o partnerstvu, ki so ga podpisali upravičena organizacija in člani partnerstva, 
določa, kako se bodo obroki in prenosi iz evropskih nepovratnih sredstev izvajali za namen 
sofinanciranja. 

Koordinator bo sledil petim strategijam za ohranjanje nadzora nad proračunom projekta: 

1. Koordinator bo pristopil in razumel resnične potrebe in želje deležnikov. Prvi korak k 
učinkovitemu upravljanju proračuna projekta je natančna opredelitev projektnih 
zahtev. Zahteve so dokumentirane in potrjene s strani vseh partnerjev in  sporočene 
vsem deležnikom. Ta ključni korak je treba opraviti pred kakršnimi koli spremembami 
glede proračuna. 

2. V primeru, da na projekt vplivajo dejavniki, ki so izven nadzora, na primer na zunanji 
okolijski vidiki, bo koordinator zagotovil, da lahko vsi partnerji dostavijo in pripravijo 
rezervni načrt. 

3. Koordinator bo vzpostavil ustrezne kazalnike uspešnosti (ključni kazalniki uspešnosti - 
KPI), ki bodo članom partnerstva pomagali ugotoviti, koliko sredstev je bilo porabljenih 
za projekt, v kolikšni meri se dejanski proračun projekta razlikuje od načrtovanega, itd. 
KPI so zelo povezani z vrednotenjem in kakovostjo projekta in bodo omenjeni v 
naslednjem delu. 

4. Koordinator bo redno pregledoval in pripravljal posodobljene napovedi. Koordinator 
bo redno opravljal nadzor nad proračunom. To je bistvenega pomena, da proračun ne 
uide izpod nadzora. Vodje projektov partnerjev bodo tedensko pregledali število ljudi, 
ki trenutno dela na projektu, ter prihodnje potrebe projekta glede na vire. S tem se 
zagotovi, da bodo vsi partnerji v celoti izkoristili sredstva, ki so jim na voljo, in da bodo 
imeli na voljo ustrezna sredstva za preostanek izvedbe projekta. Redno pregledovanje 
napovedi sredstev bo pomagalo partnerjem k ohranjanju načrta za proračun projekta. 

5. Koordinator bo partnerje redno obveščal in opozarjal na njihove dolžnosti. Vsi člani 
partnerstva bodo redno seznanjeni o trenutnem stanju proračuna. Projektna skupina 
bo obveščena o napovedih glede proračuna projekta.  

Partnerji bodo koordinatorju predložili poročilo o dejavnostih in stroških implementacije 
vsake 3 mesece. 

1. Plačila 

Upravičenec se zaveže, da bo izvajal plačila v zvezi s predmetom tega sporazuma partnerjem 
v skladu z izpolnjevanjem nalog in v skladu z naslednjim razporedom:  

● 1. plačilo, znesek v višini 20 %, najkasneje v 10 koledarskih dneh po podpisu partnerske 
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pogodbe med upravičencem in partnerjem ter začetnem plačilu s strani NA. 
● 2. plačilo, znesek v višini 20 %, v 5 mesecih po prvem plačilu. 
● 3. plačilo, znesek v višini 20 %, najkasneje v 10 koledarskih dneh po uspešni oceni 

vmesnega poročila s strani NA in drugem plačilu s strani NA. 
● 4. plačilo, znesek v višini 20 %, v 5 mesecih po tretjem plačilu. 
● Končno plačilo, znesek v višini 20 %, v 30 koledarskih dneh po prejemu končnega 

plačila od NA, pod pogojem, da je NA odobrila celoten znesek končnega plačila. 

Vsa plačila se štejejo kot predplačilo, dokler nacionalna agencija izrecno ne potrdi končnega 
poročila, ustreznega izkaza stroškov in kakovosti rezultatov projekta.  

2. Stroški 

Nepovratna sredstva so v obliki prispevkov na enoto in povračil upravičenih stroškov, ki so 
dejansko nastali v skladu z naslednjimi določbami: 

● Upravičeni stroški, kot so določeni v členu II.16 Splošni pogoji sporazuma št. 2020-1-
SI01-KA202-075891. 

● Finančna pravila, kot so določena v Prilogi III k sporazumu št. 2020-1-SI01-KA202-
075891. 

● Ocenjeni partnerski proračun, kot je določen v Prilogi I za vsakega partnerja v 
partnerski pogodbi. 

V partnerstvu bodo morali delovne dneve osebja, dodeljene partnerjem med različnimi 
kategorijami med prijavo za projekt, sporočiti po predlogi iz prilog tega dokumenta. Minimalni 
podatki, ki jih je treba vključiti v poročanje o številu delovnih dni osebja so: ime zaposlenega, 
položaj/vloga (raziskovalec, tehnik), ime nadzornika, datum dela, zahtevane ure, opis 
opravljene naloge in IO. Spremembe predložene predloge bodo možne, če pride do težav pri 
navajanju ali pomanjkanja funkcij. 

3. Finančna poročila 

Kot je opredeljeno na prijavnici za projekt, bodo izvedena štiri finančna poročila. Koordinator 
projekta bo preveril poslana dokazila o finančnem poročanju. Med pregledom se bodo 
upoštevala naslednja merila za ocenjevanje: 

● skladnost izdatkov s proračunom projekta; 

● upravičenost izdatkov; 

● pravilnost in popolnost vseh dokazil in overjenih kopij računov; 
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● pravilnost izračunov in uporabljeni tečaji menjav valut; 

● veljavnost in upravičenost kakršnih koli sprememb, ki so nastale med proračunskimi 
kategorijami. 

● Finančna poročila mora v izvirniku podpisati imenovana kontaktna oseba partnerske 
institucije; 

● Odhodki morajo biti v skladu z dodeljenim proračunom, vključno s popolno navedbo 
upravičenosti. 

V primeru, da podatki v poročilih niso popolni ali upravičeni, bo usmerjevalni odbor pomagal 
in nudil priporočila za popravke, preden koordinator dokončno odobri poročilo. Odobreno 
poročilo je osnova za prenos naslednjega obroka partnerski instituciji. 
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Rezervni načrt (Analiza tveganja)  
Kot del notranjega vodenja kakovosti se bo med sestanki usmerjevalnega odbora izvedla in 
pregledala redna ocena tveganja, ki bo privedla do korektivnih ukrepov in morebitnih 
prilagoditev časovnice na podlagi postopkov iz dobrih praks. 

Strategija obvladovanja tveganj obravnava vprašanja, ki bi lahko ogrozila doseganje splošnega 
cilja projekta in njegovih nalog, ob upoštevanju potencialnih finančnih tveganj (prekomerna 
poraba in premajhna poraba), časovnega razporeda (preložitev dejavnosti/končnih 
rezultatov), tveganj uspešnosti (vodenje projekta) in trajnosti rezultatov projekta. Glavni cilji 
so zagotovitev zanesljive ocene, sistematično predvidevanje izzivov in zmanjšanje potencialno 
negativnih splošnih vplivov.  

Opredelitev in ocena novih tveganj je skupna odgovornost vseh projektnih partnerjev, ki jih 
morajo sporočiti koordinatorju projekta in usmerjevalnemu odboru. Sčasoma morajo 
predlagati tudi možne posege in rešitve, takoj ko se zaznajo tveganja. Partnerji si lahko 
omislijo zlasti preventivne ukrepe (izogibanje tveganju) in korektivne ukrepe (zmanjšanje 
resnosti in vpliva), pri čemer navedejo potrebna sredstva za izvedbo.  

Usmerjevalni odbor se lahko odzove na več načinov, od preprostega sprejemanja razmer v 
primeru zanemarljivih tveganj, do izvrševanja načrta za ublažitev posledic, vključno z 
alternativami, rešitvami in predlaganimi korektivnimi ukrepi, ki bodo omogočili, da so 
posledice tveganja sprejemljive za partnerstvo.  

Med najpomembnejše naloge sodi pravilna dodelitev sredstev za projekt s strani posameznih 
projektnih partnerjev. S tem je povezanih več možnih tveganj: zamuda pri izvedbi projekta, ki 
je opredeljena v delovnem načrtu projekta; hitra izvedba delovnega načrta z nizko kakovostjo; 
premajhna poraba sredstev med izvajanjem projekta (kar povzroči tudi spremembo v 
razmerju med postavkami); to pomeni, da ustrezni izdatki niso pravočasno zaračunani ali 
potrjeni, glede na časovni razpored projekta, ki mora upoštevati pravočasno sklicevanje na 
tehnične rezultate. 

Vsi projektni partnerji morajo zagotoviti, da projektu dodelijo potrebna človeška in finančna 
sredstva.  

Koordinator bo odgovoren za pripravo in spremljanje aktivnosti med izvajanjem projekta, 
medtem ko bo vodja projekta DigiWomen, ki je imenovan s strani koordinatorja, sodeloval z 
vodji projektov ostalih partnerjev. 

Vsi partnerji se zavezujejo, da se strinjajo o naslednjih načelih: 

● Vse nastale težave se bodo obravnavale s spoštovanjem do vseh sodelujočih, s  
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smislom za sodelovanje, z željo za plodno razpravo, s strpnostjo do drugih. Zavezujemo 
se k odkrivanju konfliktov in  osebne vpletenosti. 

● Vsako neskladnost je treba sporočiti koordinatorju na samem začetku. 
● Za končno odločitev glede težav je odgovoren koordinator, ki upošteva vsak prispevek 

vodje projekta. V primeru pomanjkanja splošnih dogovorov bo koordinator sprejel 
končno odločitev ob upoštevanju zgoraj omenjenih načel. 

● Posnetki spletnih srečanj in sestankov, ki se navezujejo na koordinacijo projekta, bodo 
naloženi v prostor za skupno rabo. 

● Vsak partner mora biti obveščen o nacionalni zakonodaji, ki jo je treba upoštevati za 
izvajanje svojih dodeljenih ukrepov, ter o tem obvestiti koordinatorja na uvodnem 
sestanku. To bo zaščitilo časovni razpored projekta. 

● Vsak partner mora slediti in upoštevati odobreni projekt (vsebina - časovni razpored - 
proračun) in ga pravilno izvesti. To bo zmanjšalo tveganje. V izjemno nepredvidljivih 
situacijah se mora na to opozoriti na sestankih ali zaprositi za neposreden sestanek s 
preostalimi člani partnerstva. 

Težko je opredeliti tveganja, ki se lahko pojavijo med izvajanjem projekta, saj lahko izhajajo iz 
različnih virov, vključno z negotovostjo in grožnjo o okvari v kateri koli fazi razvoja projekta. 

Sledi izdelana postopna ocena možnih tveganj za projekt. Za enostaven in učinkovit postopek 
obvladovanja tveganj bo postopek obvladovanja tveganj sledil 5 korakom in uporabil 
dokument Excel, ki je na voljo med prilogami: 

● 1. korak: ugotavljanje tveganja, 
● 2. korak: analiza tveganja, 
● 3. korak: evalvacija/stopnja tveganja, 
● 4. korak: izvedba ukrepov proti tveganju, 
● 5. korak: nadzor in ponovni pregled tveganja. 

Orodje za napovedovanje tveganj je bilo razvito v fazi načrtovanja projekta in je priloženo k 
obrazcu za prijavo DigiWomen. Partnerji bodo v fazi implementacije uporabili isto orodje.   
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Projekt: DigiWomen 

Ocena možnih tveganj 

Možna tveganja (1) Resnost % (2) 

Verjetnost pojava 
(1 do 10, 1 = 
najnižja, 10 = 
najvišja) (3) 

Klasifikacija 
tveganja (4) = 

(2)Χ(3) 

Odzivni ukrepi 
(5) 

Težave pri 
koordinaciji 

partnerja 
20 3 60 

1.  Vzdrževanje e-
časovnice o 

izvajanju ukrepov 
pri partnerju, ki bo 
mesečno poročal 

upravičencu, 
koordinatorju. 

2.  Spletna 
srečanja. 

Zamude pri 
izvajanju ukrepov 
zaradi birokracije 
ali drugih razlogov 

10 5 50 

1. Poročila o 
nadaljnjem 

spremljanju poteka 
del določenim 

organom. 
2. Sodelovanje z 

ustreznim organom 
na začetku 
projekta. 

Odstop partnerja 
med izvajanjem 

projekta 
30 1 30 

Odgovornost, ki jo 
usklajuje 

upravičenec, v 
skladu z veljavno 

zakonodajo 

Finančna zamuda 
ustanovne 

organizacije 
10 5 50 

Pravočasna 
opozorila 

partnerjev in 
pozornost 

koordinatorja 
Vsota 70 Mora biti <=100     

    Stopnja tveganja 190   
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Načrt ocenjevanja in zagotavljanje kakovosti  
Redno spremljanje bodo izvajali vsi partnerji, vodil ga bo vodja za kakovost in nadzor.  

1. Strategija zagotavljanja kakovosti projekta 
Sistem spremljanja kakovosti bo vključeval dve vrsti kazalnikov; kvalitativne in kvantitativne: 

1.1. Kvalitativni kazalniki 
1.1.1. Vrsta in poklicna identiteta udeležencev v projektu; kot deležniki in 

promotorji. 
1.1.2. Intervjuji in brezplačne razprave z udeleženci pri preizkušanju 

platforme za e-učenje za oceno uporabe digitalnega orodja. 
1.1.3. Kakovost razširjanja izsledkov in ozaveščanje, tako v partnerstvu kot 

tudi v širši javnosti. 
1.1.4. Poročila o oceni vodenja projekta. 

Posebni ključni kazalniki uspešnosti (KPI) 

- Podrobna struktura razčlenitve dela (po  načelih WBS) projekta, ki bo predstavljala 
projektno skupinsko delo po odsekih, skupaj s časovnim razporedom o trajanju vsake 
dejavnosti. Ti dve orodji omogočata učinkovito sodelovanje med partnerji. 

- Druga orodja za upravljanje na področju analize tveganj, upravljanja financ/proračuna, 
ki bodo olajšala izvedbo projekta in omogočila njegovo učinkovitost. 

- Spremljanje napredka projekta (tehnični sestanki, mesečne spletne konference Skype, 
distribucija e-pošte, območje za partnerje na spletnem mestu, itd.). Zapisniki 
sestankov se bodo vodili na vseh vrstah sestankov, kar bo prispevalo k poročilom 
sprotnega ocenjevanja in poročilom o projektnih dejavnostih, kjer se bodo spremljale 
dokončane in preostale naloge. 

- Povratne informacije deležnikov o vplivu projekta. 

1.2. Kvalitativni kazalniki: 
1.2.1. 1 poročilo o razširjanju izsledkov na koncu projekta, ki vključuje: 

- organizacija treh tehničnih sestankov z najmanj 10 udeleženci, 
- organizacija 5 multiplikacijskih dogodkov na vsakem partnerskem območju z 

najmanj 30 udeleženci, 
- 1 spletna stran projekta, 
- 1 Facebook račun z rednimi tedenskimi objavami, 
- 1 LinkedIn račun z rednimi tedenskimi objavami, 
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- 1 spletno srečanje na mesec v času trajanja projekta. 

1.2.2. 4 poročila finančnega vodstva (6. - 12. - 18. - zadnj mesec), ki 
vključujejo: 

- dejanski stroški in ujemanje s projektnimi aktivnostmi, 
- plačila, 
- financiranje. 

1.2.3. 2 poročili o sprotnem ocenjevanju (12. - zadnji mesec), ki prikazujeta 
kakršne koli pomembne spremembe, ki so nastale v krajšem časovnem 
obdobju. Na primer vedenje udeležencev ter spremembe pri njihovem 
sodelovanju v projektu. Osredotočil se bo na rezultate kvantitativnih in 
kvalitativnih kazalnikov ter njihov vpliv na projekt. 

1.2.4. 3 poročila o spremljanju nadzora in kakovosti (6. - 12. - 18. mesec), ki 
predstavljajo dosežke projekta v skladu s cilji - časovnim razporedom - 
aktivnostmi - rezultati. Sklepi ocenjevalnih poročil se bodo nanašali na 
potrebne izboljšave ocenjevalnih nalog in na tiste, ki so jih uspešno 
izvedli. 

Več podrobnejših ključnih kazalnikov uspešnosti (KPI) 

● Število udeležencev v dejavnosti projekta, 
● število upravičencev do projekta, 
● število lokalnih, regionalnih in državnih institucij, relevantnih za projekt, 
● število uporabnikov na platformi za e-učenje, 
● število obiskov platforme za e-učenje in omemb na družbenih omrežjih, 
● število udeležencev pri dejavnostnih razširjanja za splošno javnost, 
● število sporočil za javnost in vse reference v zvezi s projektom v časopisih in na 

družbenih omrežjih, 
● število prejemnikov novic, 
● število udeležencev učiteljev/raziskovalcev/mentorjev pri projektnih dejavnostih, 
● število pripravnikov in udeležba študentov v projektnih dejavnostih. 

2. Ravni nadzora kakovosti 
Zagotavljanje kakovosti pri projektu DigiWoman vključuje tudi štiri ravni nadzora kakovosti: 
1. vodje IO; 2. namestniki vodij IO; 3. raven koordinatorja in 4. raven usmerjevalnega odbora: 

2.1.  Raven vodje IO 
Prva (1.) raven nadzora so vodje IO. Predstavitev končnih rezultatov in dejavnosti projekta je 
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skupna odgovornost vodij IO in njihovih ekip ter partnerjev, vključenih v dejavnost. Zagotavlja 
kakovost in pravočasno oddajo končnega dokumenta, kot je določeno v prijavnem obrazcu in 
časovnem načrtu (izdelan in potrjen s strani nadzornega odbora). Predstavijo t. i. končni 
osnutek izsledka. 

2.2. Namestniki vodij IO 
Druga (2.) raven nadzora sta vsaj dva namestnika vodje IO. Pregledata bo osnutek končnega 
dokumenta in imata na voljo 5 delovnih dni, da posredujeta komentarje. Avtorji prispevkov 
imajo na voljo še 5 delovnih dni, da odgovorijo na komentarje recenzentov ali pošljejo svoje 
pisne ugovore. V tem primeru bodo imeli pregledovalci pet dni časa, da pošljejo svoje končne 
pripombe. 
V primeru globokih nesoglasij med ocenjevalci in vodji IO, ima zadnjo besedo koordinator 
projekta - z možnostjo, da po potrebi vključi preostali del partnerstva. 

2.3. Raven koordinatorja 
Kontrolo na tretji (3.) ravni nadzora izvaja koordinator projekta. Če osnutek končnega 
dokumenta ni opravil nadzora 2. stopnje in če obstajajo nesoglasja med vodji IO in namestniki 
IO, bo koordinator izvedel potrebne korektivne ukrepe, da bo omogočil sprejemljive rezultate. 
Po potrebi lahko koordinator vključi preostali del partnerstva. Osnutek dokumenta, ki je 
opravil 2. stopnjo nadzora, bo še vedno preverjal koordinator, za končne pripombe in ga bo, 
ko bo sprejet, posredoval usmerjevalnemu odboru v formalno odobritev (po potrebi). 

2.4. Raven usmerjevalnega odbora 
Nadzor na četrti (4.) ravni izvaja usmerjevalni odbor. Usmerjevalni odbor je najvišji organ 
odločanja v partnerstvu, ki sprejme končno odločitev o odobritvi glavnih končnih rezultatov. 
Rezultat je mogoče vključiti v poročila o projektu, tudi če njegova formalna odobritev še ni 
izvedena, če je opravil 2. in 3. stopnjo nadzora brez globokih nesoglasij, ker v takšnih primerih 
po navadi ni večjih sprememb. 
Pričakuje se, da bodo partnerji vzpostavili tudi mehanizme notranjega nadzora kakovosti, npr. 
kontaktne osebe bodo vedno preverile rezultate svoje projektne skupine, preden pošljejo 
dokumente v pregled ali preden se naložijo v skupni spletni prostor DigiWomen. 

Načrt komuniciranja in razširjanja izsledkov 

1.1        Uvod 

Glavni cilj tega poročila je določiti, uvesti in vzpostaviti poseben akcijski načrt z vzpostavitvijo 
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celovitega pristopa razširjanja in komuniciranja izsledkov na podlagi nalog, ciljev in posebnih 
značilnosti projekta. V ta namen vsebuje splošna strategija razširjanja in komuniciranja 
izsledkov projekta DigiWomen podroben načrt izvajanja razširjanja in komunikacije, 
podrobnosti o izvedenih dejavnostih in o napredkih pri doseganju določenih ciljev razširjanja 
in komuniciranja projekta. Poleg tega so na voljo splošne opredelitve konceptov razširjanja in 
komuniciranja, da se razjasni razlikovanje med tema izrazoma in vzpostavi celovit načrt 
razširjanja in komuniciranja. Po tem se določijo ciljne skupine projekta, ki se jih vključi v 
skupine za obveščanje in razširjanje. 

Dejavnosti se bodo nenehno ocenjevale glede na določene ključne kazalnike uspešnosti. 
Dosegale naj bi cilje in mejnike, kot so opredeljeni v odobrenem predlogu projekta. Ta 
postopek bo omogočil varno doseganje končnih ciljev razširjanja in komunikacije projekta ter 
podpiral ozaveščanje javnosti o rezultatih projekta. 

1.2        Cilji načrta 

Cilj projekta je razširjanje dejavnosti in orodij, ki bodo ozaveščali o zapletenosti usposabljanja 
žensk s podeželja in pripravila deležnike, da bodo ustrezno odgovorili na njihove potrebe. 
Širjenje projekta bo tako postalo priložnost za širjenje vrednot in informacij o pristopu k tem 
zapletenim težavam. Partnerji in bodo odgovorni za širjenje informacij in orodij za 
usposabljanje, ki bodo deležnikom pomagali pri ozaveščanju na njihovih področjih. 
Informacije o projektu se bodo širile na previden način, pri čemer se bo polagala pozornost 
na različne faze in dejavnosti projekta. 

Glavni cilji so jasno opredeliti: 

- cilje komunikacije in razširjanja v primerjavi s cilji projekta, 
- soodvisnosti med projektnimi nalogami in rezultati, z dejavnostmi razširjanja in 

komuniciranja, 
- posebne segmente ciljnih skupin komuniciranja in razširjanja ter partnerje so vključeni 

v posamezne dejavnosti, 
- vsebino in sporočilo, ki se pripravita za projekt in ju uspešno sporočiti pri vsaki 

dejavnosti v fazi izvajanja projekta, 
- odgovornosti partnerjev za izvajanje načrtovanih dejavnosti komuniciranja in 

razširjanja izsledkov. 

1.3        Definicije 

Pomembno je predstaviti jasno sliko osnovnih definicij, iz katerih se bo začel razvoj, ter 
pristop, ki se mu mora slediti. Načrt komuniciranja in razširjanja izsledkov projekta 
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DigiWomen se bo posodabljal vsakih šest (6) mesecev v času trajanja projekta. Hkrati je 
pomembno, da se ga redno spremlja, ponovno oceni in se ga po potrebi ponovno potrdi, da 
bo lahko izpolnili opredeljene ključne kazalnike uspešnosti (KPI); v skladu s nadzornimi 
postopki, da ustvari ustrezne informacije za poročilo o nadzoru in spremljanju izvajanja .  

Drugo pomembno vprašanje, ki ga je potrebno opredeliti pred izvajanjem dejavnosti 
razširjanja in komuniciranja projekta, je razlika med definicijama komunikacije in razširjanja. 
Jasno razlikovanje teh dveh izrazov je zelo pomembno za uspeh načrta. Ob upoštevanju vsega 
navedenega so ti izrazi opredeljeni na naslednji način: 

Razširjanje je načrtovan postopek zagotavljanja informacij o rezultatih programov in pobud 
ključnim akterjem. Pojavi se, ko so na voljo rezultati programov in pobud. Kar zadeva program 
Erasmus+, to vključuje širjenje vesti o uspehih in rezultatih projekta, v kolikor je to mogoče. 
Ozaveščanje drugih o projektu bo vplivalo na druge organizacije v prihodnosti in bo prispevalo 
k izboljšanju prepoznavnosti organizacije, ki projekt izvaja. Za učinkovito razširjanje rezultatov 
je potrebno oblikovati ustrezen postopek na začetku projekta. To bi moralo zajemati 
vprašanja kot so: zakaj, kaj, kako, kdaj, komu in kje bo potekalo razširjanje rezultatov med 
obdobjem financiranja in po njem (vir: Erasmus+ O. Guide, 2020). 

Komunikacija je širši pojem. Vključuje dejavnosti informiranja in promocije za ozaveščanje in 
izboljšanje prepoznavnosti projektnih dejavnosti poleg razširjanja in izkoriščanja rezultatov 
projekta. Vendar je zelo pogosto težko jasno ločiti med temi območji. Zaradi tega je lahko 
načrtovanje splošnega strateškega okvira, ki zajema obe področji, učinkovitejši način za čim 
večjo uporabo razpoložljivih virov. Razširjanje in izkoriščanje rezultatov bi moralo biti ključni 
del vseh komunikacijskih dejavnosti, ki potekajo v času trajanja projekta (Erasmus+ O. Guide, 
2020). 

Razlikovanje med komunikacijo in razširjanjem. 

Komunikacija Razširjanje 

O projektu in rezultatih Samo o rezultatih 

Izven projektne skupnosti / eksterno okolje 
(vključno z mediji in splošno javnostjo) 

Skupine, ki lahko rezultate uporabljajo pri 
svojem delu, npr. kmetje, poklicna 

združenja, nosilci odločanja 

Obveščanje in ustvarjanje stikov z javnostjo Širjenje izsledkov med skupnosti 
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1.4        Komunikacijski cilji in strategija 

Komunikacijski cilji projekta opredeljujejo, da komunikacijsko strategijo vodijo naslednja 
načela: 

- ozaveščanje o projektu in njegovih rezultatih med upravičenci in širšo javnostjo. 
- pripraviti komunikacijski material z namenom, da širši javnosti omogoči jasen pogled 

na koncept projekta in predlagane metodologije projekta DigiWomen. 
- podpora dejavnosti razširjanja projekta. 
- seznaniti širšo javnost s projekti Erasmus + in njihovim vplivom na gospodarstvo in 

družbo EU. 

1.5        Strategija in cilji razširjanja 

Po obrazložitvi razlike med razširjanjem in komunikacijo je naslednja naloga oblikovanje 
strategije za opredelitev ciljev dejavnosti, povezanih z razširjanjem. Dejavnosti razširjanja se 
ukvarjajo z razširjanjem znanja, pridobljenega v okviru projekta, katerega cilji so zagotoviti 
visok učinek rezultatov projekta z obveščanjem določenih ciljnih skupin. Zato se mora 
strategijo razširjanja, ki se bo uporabljala v okviru tega projekta, uskladiti s cilji, kot sledijo: 

- razširjanje razvitega znanja in izsledkov, ki so ustvarjeni med projektom ali izven 
partnerstva. 

- maksimiranje prepoznavnosti projekta v določenih ciljnih skupinah s pomočjo 
ustrezno opredeljenih ključnih sporočil. 

- vzpostavitev sinergij z drugimi podobnimi projekti za prenos znanj, izmenjavo inovacij 
in vprašanj, ki so povezana s politiko. 

- vključitev opredeljenih ciljnih skupin in pridobivanje povratnih informacij za potrditev 
rezultatov projekta, s pomočjo postopka pilotnega testiranja in sodelovanja 
udeležencev. 

- privabiti potencialne uporabnike, deležnike in spodbuditi ustrezne tržne segmente. 
- krepiti razvoj nadaljnjih raziskav na tem področju in razviti rezultate v obliki novih 

pobud. 

Zgoraj navedeni cilji zagotovijo, da se bodo rezultati projekta promovirali v različnih ciljnih 
skupinah, pri čemer se bodo rezultati projekta DigiWomen razširili po določenih korakih 
strategije razširjanja: 

- opredelitev ciljev in izsledkov projekta, 
- opredelitev ustreznih kanalov razširjanja, 
- opredelitev ciljev, namena in kazalnikov za merjenje potencialnega vpliva posamezne 
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dejavnosti za posamezno ciljno skupino ali kanal razširjanja. 

Natančneje, načrt razširjanja projekta DigiWomen vsebuje navodila, metodologije, aplikacije 
in predloge dokumentov, ki jih partnerji uporabljajo med izvajanjem projekta. Partnerji so 
odgovorni, da izberejo najprimernejši način dela glede na lokalne potrebe svojega območja, 
ciljne skupine, do katerih bodo pristopili z izbiro najprimernejšega pristopa ter obratno. 

- Vsaka sodelujoča organizacija bo razširila rezultate projekta in organizirala enodnevno 
konferenco (multiplikacijski dogodek) na lokalni in regionalni ravni; na datum, ki je 
naveden v prejšnjem delu predloga. 

- Vsak partner bo razširil znanje in izsledke o projekta do šol in centrov za poklicno 
izobraževanje in usposabljanje ter njihovih inštruktorjev na ciljno usmerjenem 
srečanju, ker se bo osredotočil na metodologije pristopov za izobraževanje v PIU in 
vpliv na udeležence s pomočjo platforme za e-učenje (digitalno orodje) za določene 
ciljne skupine, kot npr. kmetje. 

- Organizirano bo posebno srečanje z odgovornimi za sprejemanje odločitev in 
ustreznimi predstavniki javnih organov in institucij, da bo pristop učinkovitejši pri 
vključevanju in pri predstavitvi rezultatov in izsledkov projekta DigiWomen kot primer 
najboljših praks pri njihovih članih ali nadrejenih. 

- Vsak partner bo rezultate DigiWomen razširil med svoje pridružene partnerje in 
drugim podobnim organizacijam kot potencialno pridružen partner v drugih projektih 
na lokalni, regionalni in narodni ravni. 

- na vse šole in centre za poklicno izobraževanje in usposabljanje, ki sodelujejo s kmeti 
v regiji vseh partnerjev, vsa kmetijska združenja na regionalni ravni itd., z uporabo 
digitalnih orodij ali jih povabijo na prireditve ali sestanke. 

1.6        Ciljne skupine 

Zelo pomemben vidik pri oblikovanju skladnega in učinkovitega načrta za razširjanje in 
komuniciranje je pravilna identifikacija ciljne skupine, saj je več kot očitno, da ne bo smiselno 
pripraviti načrta, ne da bi vedeli, kdo je naslovljen. Po opredelitvi ciljev in glavnih korakov za 
razširjanje in sporočanje (kaj?), je potrebno določiti ciljno skupino (koga?), skupaj z njihovimi 
posebnimi zanimanji za projekt. 

Ob upoštevanju obsega znanja, ki ga nudi projekt DigiWomen, so opredeljene različne vrste 
upravičencev, povezanih z dejavnostmi razširjanja in komuniciranja ter cilji projekta. 
Opredeljene ciljne skupine in deležnike lahko razvrstimo glede na njihov interes ter 
pomembnost za projekt, posledično jih razdelimo na ciljno skupino in skupine deležnikov, ki 
so zelo zainteresirane za projekt in njegove rezultate, med tiste, ki so srednje zanimive za 
projekt in tistim, ki imajo bolj splošen interes za projekt. 
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Kot omenjeno, se IO1 nanaša na projektno vodenje DigiWomen. V okviru tega bo partnerstvo 
za namen projekta opredelilo interno in eksterno okolje projekta. 

Interno okolje se nanaša na sodelujoče organizacije, izvajalce poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja vseh partnerjev, vključenih v implementacijo platforme za e-učenje, kmete in 
drugo tehnično osebje, povezano z aplikacijo projekta, in posameznimi kmetijski svetovalci, ki 
v vsakdanjem življenju komunicirajo s kmeti pri upravljanju pridelave. 

Eksterno okolje se nanaša na splošno javnost kot končni prejemnik znanja o usposabljanju 
žensk iz prikrajšanih skupin. Obveščanje poteka preko komunikacijskih kanalov projekta 
(spletna stran, družbena omrežja, itd.). V to sodijo: udeleženci multiplikacijskih dogodkov, 
strokovnjaki, ki se ukvarjajo z digitalno nepismenostjo in  izzivi v informatiki, javni in zasebni 
subjekti za usposabljanje in certificiranje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki se 
ukvarjajo z ženskami iz prikrajšanih skupin, drugi centri za usposabljanje in šole za poklicno 
izobraževanje in usposabljanje na lokalni, nacionalni in evropski ravni, lokalne in regionalne 
oblasti, zbornice in združenja, univerze z ustreznimi usmeritvami za projekt DigiWomen, 
nevladne organizacije, NA, socialni partnerji, ki se ukvarjajo z razvojem podeželja. 

Zgoraj omenjena ločitev bo skupna vsem partnerjem, da bi dosegli večji učinek med 
izvajanjem dejavnosti razširjanja. Notranje in zunanje okolje projekta je povezano s ciljnimi 
skupinami znotraj in zunaj združenja projekta DigiWomen. 

  

1.7        Orodja za komunikacijo 

Na voljo so različne možnosti glede izbire komunikacijskih kanalov za usmerjeno 
komuniciranje z različnimi ciljnimi skupinami in deležniki, z večami tipi sporočil. Za ustrezno 
izbiro vrste sporočila in občinstva, si lahko pomagamo z naslednjimi vprašanji: 

Komu bi radi nekaj sporočili? 

Kakšno sporočilo bi radi poslali? 

Kateri so naši ključni cilji pri dostavi sporočila? 

Ko odgovarjamo na ta vprašanja, pridemo do odgovora na najpomembnejše vprašanje, "kako 
bomo sporočili". To zagotovi uporabo najprimernejših kanalov za razširjanje in komunikacijo. 

Ta odsek ponuja pregled komunikacijskih in razširitvenih kanalov ter orodij, ki jih bo projekt 
uporabil. Vsaka sodelujoča organizacija bo projekt širila na lokalni in regionalni ravni. 



 

Strateško partnerstvo na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja 
Št. projekta: 2020-1-SI01-KA202-075891 

35 

Identiteta projekta DigiWomen 

Kot prvi rezultat je Academia (P0) oblikovala popolno vizualno identiteto projekta 
DigiWomen, ki je centralizirana na jasnem konceptu logotipa DigiWomen. Logotip DigiWomen 
je rezultat kombinacije bistvenih konceptov, ki obkrožata dva glavna elementa, ki ga projekt 
DigiWomen obravnava: digitalno tehnologijo in usposabljanje za prikrajšane skupine. Za 
vzpostavitev skupne vizualne podobe za vse elemente razširjanja, je bila izdana kratka 
vizualna identiteta projekta DigiWomen: 

 

DigiWomen color logo - Over white (belo ozadje) 

 

DigiWomen color logo - Over Black (črno ozadje) 

 

  

DigiWomen Greyscale Logo - Over white (črno bel logotip z belim ozadjem) 
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DigiWomen Greyscale Logo - Over black (črno bel logotip z črnim ozadjem) 

Spletn mesto projekta DigiWomen 

Namensko spletno mesto DigiWomen* - www.digiwomen.eu - je vzpostavljeno po najboljših 
praksah spletnih mest. Spletno mesto bo predstavljalo komunikacijski vir za promocijo 
projekta DigiWomen, njegovih ciljev/orodij in njegovih partnerjev; komunikacijski vir za 
obveščanje vseh deležnikov o ciljih, rezultatih in prihodnjih dogodkih projekta. Odzivnost je 
zelo pomembna za delovanje spletnega mesta (prikazano na osebnem računalniku, tablici in 
pametnih telefonih). Naše spletno mesto bo glavni informativni vir za predstavitev projekta. 
Razvil ga bo EUROPEAN CULTURAL EPICENTER BITOLA (P2) v sodelovanju s koordinatorjem. 

Po zaključku projekta bo spletno mesto spletno delovalo še 5 let, na katerem bodo materiali 
in rezultati projekta na voljo udeležencem projekta in javnosti. 

Vsi partnerji bodo morali prispevati k vsebini za spletno mesto. Delovni jezik spletnega mesta 
je angleščina, vendar si prizadevamo, da bi bili najpomembnejši deli dostopni za govorce, ki 
ne govorijo angleško, in bi ga zato prevedli v "jezike projekta DigiWomen" (grški, makedonski, 
slovenski, italijanski in slovaški). 

Zemljevid spletnega mesta je bil oblikovan tako, da ponuja celosten pregled nad projektom in 
enostaven dostop do vseh njegovih dejavnosti. Poleg tega bodo glavne izsledke projekta 
DigiWomen promovirale najnovejše novice, ki so dostopne javnosti. Stran s prenosi bo 
omogočila brezplačen prenos vseh javnih rezultatov, izvedenih v času trajanja projekta. 

* Spletna stran DigiWomen je v fazi izdelave ob izdaji tega dokumenta. 

Družbena omrežja DigiWomen 

Družbena omrežja so postala zelo priljubljeno sredstvo za hitro širjenje informacij med 
heterogenimi ciljnimi skupinami. Ti kanali omogočajo dostop do vsebin na zahtevo kadar koli 
in kjer koli na kateri koli digitalni napravi. Za razširitev ciljne publike projekta (posebej za 

 

http://www.digiwomen.eu/
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vključitev velike javnosti in ne samo strokovnjakov iz sektorja) DigiWomen strateško vključuje 
ta medijska orodja v komunikacijske dejavnosti. Facebook, LinkedIn in Instagram so bili izbrani 
kot najprimernejša družbena omrežja za promocijo dosežkov, novic in rezultatov projekta. 

EUROPEAN CULTURAL EPICENTER BITOLA (P2) bo deloval kot moderator računov na 
družbenih omrežjih, kar pomeni, da bo nadziral in filtriral neustrezne vsebine ter spremljal 
primernost in ustreznost objavljenih informacij. 

E-novice / sporočila za javnost 

Šestmesečne e-novice se bodo po elektronskih kanalih (e-pošta, socialna omrežja,…) 
brezplačno posredovale spletnim naročnikom, da se javnost osvešča o raziskavah v projektu. 
E-novice bodo izdane skupaj v mesecih M6, M12, M18, M24 projekta. E-novice bodo povzele 
bistveni napredek projekta in zagotovile povezave za prenos poročil in ustreznih informacij, 
izdelanih v projektu DigiWomen. 

1.8        Dejavnosti razširjanja izsledkov 

Načrt razširjanja izsledkov navaja več vrst uporabe različnih medijev, hkrati predlaga različne 
pristope in obrazce za objavo in izmenjavo rezultatov in izkušenj partnerstva. 

1. Rezultati in izkušnje bodo deljeni, diskutirani in ocenjeni na rednih sestankih 
partnerjev projekta. 

2. Izid projekta bo objavljen na spletnem mestu projekta. 

3. Rezultati bodo predstavljeni na srečanjih z drugimi lokalnimi in regionalnimi deležniki, 
institucijami in deli skupnosti, ki so v ciljni skupini projekta. 

4. Projekt bo promoviran v lokalnih časopisih, na radijskih in televizijskih kanalih, na 
platformah za poklicno izobraževanje in izobraževanje ter na Facebooku. 

5. Partnerji bodo na spletnem mestu DigiWomen delili informacije, rezultate in 
dejavnosti z vsemi, ki bi jih to zanimalo. 

6. Dejavnosti, ki se bodo izvajale za razširjanje, so: 

a)   Ustvarjanje baze podatkov o ustreznih stikih (deležnikih). 

b) Ustvarjanje neposrednih stikov (telefonski klici, pošiljanje po pošti) s 
ključnimi akterji (deležniki, oblikovalci politike) za predstavitev in 
promocijo projekta. 
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c) Vključitev le teh v projektne dejavnosti (kot so seminarji, sestanki in 
delavnice). 

d) Zaželeno je sodelovanje narodnih in javnih služb v državah EU, ki jih zadeva 
zanima. 

e) Skupna potrditev logotipa DigiWomen med začetnim sestankom kot 
njegovo vizualno identiteto. 

f) Izdelava spletnega mesta projekta. Vsebovala bo informacije o projektu, 
prihajajočih dogodkih, članke, slike, gradivo in posebno sekcijo za 
partnerje, i. d. Spletno mesto se bo redno posodabljalo, ker bo glavni vir za 
informacije o projektu. 

g) Izdelava kanalov na družbenih medijih (Facebook stran), ki se bodo 
uporabljali za razširjanje izsledkov in rezultatov projekta. 

h) Organizacija multiplikacijskega dogodka v vsaki državi z najmanj 40 
udeleženci (podroben opis dogodka je na voljo v razdelku o 
multiplikacijskih dogodkih). 

i) Med izvajanjem projekta se pripravijo sporočila za javnost za lokalne, 
regionalne in/ali narodne medije, spletna mesta, internet, i. d. 

j) Mreženje z drugimi projekti, ki jih izvajajo partnerji ali pridruženi partnerji. 

1.9        Vsebine za razširjanje rezultatov in izsledkov 

Letak 

Izdelava letaka v jezikih projekta bo komunikacijski dejavnosti povečala doseg do javnosti in 
omogočila, da bodo drugi potencialni deležniki in širša javnost obveščeni o projektu 
DigiWomen. Osredotočil se bo na posebne elemente DigiWomen (partnerstvo, ciljne skupine, 
dejavnosti, itd.). Letak bo na voljo v elektronski obliki, ki bo posredovan po elektronski pošti 
in naložen na spletno mesto; ob tem bodo na voljo tiskane različice za konference in dogodke 
v živo. Pri pripravi letaka bo posebna pozornost namenjena privlačnemu in jasnemu jeziku ter 
prijaznemu, lahkemu dizajnu, ki z lepimi slikami in ključnimi vizualnimi elementi predstavi 
idejo o projektu. 



 

Strateško partnerstvo na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja 
Št. projekta: 2020-1-SI01-KA202-075891 

39 

Konferenca o finančnih, digitalnih, kmetijskih spretnostih in znanju angleškega 
jezika 

Dogodek se osredotoča na razširjanje izsledkov in rezultatov projekta DigiWomen med 
javnost. Glavni cilj dogodka je ciljna promocija rezultatov vseh izsledkov. O tem se obvesti 
vključene skupine kot tudi javnosti v vsaki partnerski državi. Predvidena je enodnevna 
konferenca z najmanj 40 udeleženci. Približen datum izvedbe je približno načrtovan okrog 
datuma zadnjega projektnega srečanja in bo del načrta za razširjanje projekta. Konferenca 
DigiWomen bo razdeljena na dve seji: prva seja se bo osredotočila na najboljši izobraževalni 
pristop do vsebin, izdelanih v projektu DigiWomen, kot so rezultati IO2 in IO3. Druga seja bo 
obravnavala ukrepe, izvedene v projektu in na končni izid kot orodje za ciljne skupine in druge 
ustrezne deležnike. Partnerji bodo kmetom in drugim ustreznim deležnikom predstavili tečaj 
usposabljanja in obrazložili način ustvarjanja modulov za učinkovite tečaje spletnega 
usposabljanja žensk s podeželja. Izvajalci PIU in kmetje, ki so imeli korist od projekta 
DigiWomen, bodo delili svoje izkušnje. 

Sodelovanje na zunanjih dogodkih 

Kar zadeva globalno razširjanje, bodo vsi partnerji del svojih sredstev porabili za sodelovanje 
in razširjanje projekta DigiWomen na zunanjih dogodkih tretjih oseb kot govorniki.  

1.10   Vrednotenje in spremljanje dejavnosti razširjanja  

Komunikacijske dejavnosti se bodo spremljale v skladu s sklopom kvantitativnih in 
kvalitativnih kazalnikov uspeha. Vrednotenje komunikacijskih dejavnosti bo določilo stopnjo 
doseganja komunikacijskih ciljev ter razmerje med rezultati in prizadevanji za doseganje ciljev. 
Ta analiza bo pomagala projektu bolje razumeti posrednike in ovire za uspešno komunikacijo 
in bo služila k izboljšanju komunikacijskih dejavnosti. 

Nabor ključnih kazalnikov uspešnosti je bil posebej opredeljen za spremljanje uspešnega 
uvajanja v smislu učinkovitosti in uspešnosti dejavnosti razširjanja. Ti kazalniki obsegajo: 

Izsledek/KPI Merska enota Ciljna vrednost 

Vizualna identiteta projekta - 1 

Spletno mesto projekta - 1 
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Letak projekta 

(v angleščini in lokalne 
izdaje v jezikih projekta) 

Št. izdelanih letakov   

Komunikacijska strategija 
projekta 

1 1 

E-novice DigiWomen  Št. ciklov poslanih e-novic 4 

Število lokalnih/regionalnih 
dogodkov-srečanj, 
organiziranih za zunanje 
občinstvo 

Št. izvedenih dogodkov   

Število lokalnih/regionalnih 
dogodkov-srečanj, 
organiziranih za pridružene 
partnerje 

Št. izvedenih dogodkov   

Število udeleženih 
dogodkov, na katerih se je 
predstavilo projekt  

    

Objavljeni splošni članki v 
tisku 

Št. publikacij   

Dejavnost in razširjanje na 
spletnem mestu 

Št. vnosov oz. publikacij   

Zunanja publika spletnega 
mesta DigiWomen 

Št. dejanskih obiskovalcev 
(gleda na Google Analytics) 

  

DigiWomen Facebook 
sledilci 

Št. sledilcev   
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Dejavnosti in razširjanje na 
DigiWomen Facebook 

Št. objav   

Stiki DigiWomen LinkedIn Št. LinkedIn stikov   

Prenosi multimedijskega 
gradiva (spletno mesto) 

Št. prenosov   

 

Orodje za razširjanje je posebno orodje za spremljanje dejavnosti razširjanja partnerjev v času 
trajanja projekta. Izdelan je v Excelu in je v skupni rabi z vsemi partnerji. Ko partner ali 
partnerica DigiWomen izda ali izvede posebne ukrepe razširjanja (na primer organizacija 
dogodka, objava na njihovi spletni strani, udeležba na neodvisni delavnici za promocijo 
DigiWomen, itd.), dodata nov vnos o tem orodju, vključno z osnovnimi informacijami o 
izvedenih ukrepih (datum, uporabljeni kanal, lokacija, kratek opis, …). Koordinator bo redno, 
vsake tri mesece, pregledal in osvežil napredek določenih ključnih kazalnikov uspešnosti (glej 
prejšnjo tabelo), da bo omogočil natančno spremljanje dejavnosti za razširjanje. Vsem 
partnerjem bodo poslani posebni opomniki po e-pošti, ki jih opomnijo, da orodje dopolnijo 
pred vsakim trimesečnim obdobjem. (glej Priloge) 

1.11    Obveznosti in zahteve za komunikacijske ukrepe 

Vsi partnerji se morajo zavedati strategije komuniciranja in razširjanja Erasmus + ter 
upoštevati pravila, navedena v programskem priročniku Erasmus+, O. Guide 2020.  
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Trajnostni načrt  

1. Splošni trajnostni načrt 

1.1. Uvod 

Namen tega dokumenta je opisati strategijo, ki bo podpirala trajnost rezultatov projekta 
DigiWomen po njegovi življenjski dobi. Vključuje informacije o rezultatih in pogojih projekta, 
priporočila in smernice za uporabo razvitih izsledkov projekta. 

1.2. Namen trajnostnega načrta DigiWomen 

Namen tega dokumenta je predstaviti splošen načrt uporabe izsledkov, ki ga je partnerstvo 
razvilo v projektu DigiWomen. Vsem zainteresiranim posameznikom in institucijam, tudi 
tistim, ki niso vključeni v projekt, zagotavlja trden pregled izsledkov, ki so jim na voljo za 
nadaljnjo uporabo, in načine, kako jih lahko uporabljajo. V ta dokument so zato vključeni opis 
izsledkov in možni načini njihove uporabe ter podrobne informacije o trajnosti rezultatov 
projekta. Kar zadeva potencialne načine izkoriščanja, je bil upoštevan kontekst vsake 
partnerske države in temu primerno pripravljene smernice za doseganje ciljnih skupin in idej 
za uporabo.  

Namen trajnostnega načrta DigiWomen je opisati strategijo, ki bo podpirala trajnost 
rezultatov projekta po življenjski dobi projekta. Vključeval bo informacije o rezultatih in 
pogojih projekta, priporočila ter smernice za uporabo razvitih projektnih izdelkov. Nanašal se 
bo na: 

● organizacijsko/institucionalno trajnost, 
● finančno vzdržnost, 
● programsko trajnost, 
● vključenost skupnosti, 
● lokalne skupine, 
● ozaveščanje družbe, 
● vključevanje lokalnih uprav in oddelkov. 

1.3. Definicije 

V načrtu komuniciranja in razširjanja v projektu DigiWomen, omenjenem v prejšnjem 
poglavju, je razširjanje načrtovan postopek zagotavljanja informacij o rezultatih programov in 
pobud h ključnim akterjem. Izvede se, ko so na voljo rezultati programov in pobud. Kar zadeva 
program Erasmus +, to vključuje širjenje vesti o uspehih in rezultatih projekta, v kolikor je to 
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mogoče. Ozaveščanje drugih o projektu bo vplivalo na druge organizacije v prihodnosti in bo 
prispevalo k izboljšanju prepoznavnosti organizacije, ki projekt izvaja. Za učinkovito razširjanje 
rezultatov je treba oblikovati ustrezen postopek na začetku projekta. To bi moralo zajemati, 
zakaj, kaj, kako, kdaj, komu in kje bo potekalo razširjanje rezultatov med obdobjem 
financiranja in po njem.  

"Pri tem je koriščenje (a) načrtovan postopek prenosa uspešnih rezultatov programov in 
pobud ustreznim odločevalcem v urejenih lokalnih, regionalnih, nacionalnih ali evropskih 
sistemih in (b) načrtovan postopek za motiviranje posameznih končnih uporabnikov, da 
sprejmejo in/ali uporabijo rezultate programov in pobud. 

Za Erasmus + to pomeni maksimiranje potenciala financiranih dejavnosti, tako da se rezultati 
uporabijo tudi po koncu življenjske dobe projekta. Omeniti je treba, da se projekt izvaja v 
okviru mednarodnega programa, ki si prizadeva za vseživljenjsko učenje in podpira evropske 
politike na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa. Rezultate je treba 
razvijati tako, da jih je mogoče prilagoditi potrebam drugih; prenesena na nova območja; da 
se ohranijo po končanem obdobju financiranja; ali se uporabijo za vplivanje na prihodnjo 
politiko in prakso.”. 

Trajnost je sposobnost projekta, da obstaja in deluje tudi po koncu trajanja pogodbe. Rezultati 
projekta se neprestano uporabljajo in koristijo. Trajnost rezultatov pomeni dolgoročno 
uporabo in koriščenja rezultatov. Torej, vsaka organizacija bi morala imeti načrt trajnosti, da 
bo še naprej delovala z rezultati vsakega projekta, ki jih izvaja in vključuje v svoje prihodnje 
projekte. 

Informacije o projektu DigiWomen 

Namen projekta DigiWomen je nadnacionalno sodelovanje med petimi (5) partnerji z enakimi 
potrebami in značilnostmi; izobraževati izvajalce poklicnega izobraževanja in usposabljanja, 
da bolje podprejo ženske, ki prihajajo iz prikrajšanih podeželskih območij. Podprejo jih tako, 
da se usposobijo za bolj poslovno izobraževanje in usposabljanje s poudarkom na razvoju 
delovnih kvalifikacij, vodstvenih veščin in knjigovodstva.  

Za doseganje teh ciljev, projekt DigiWomen izboljšuje znanje na področju finančnih, digitalnih, 
kmetijskih spretnosti in znanja angleščine. Ženske bodo z uporabo sodobnih in inovativnih 
digitalnih orodij za usposabljanje prejele enake možnosti; platforma za e-učenje, bo 
vključevala določen učni načrt za izvajalce poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter jim 
pomagala pri ustvarjanju privlačnih in prijaznih modulov. 
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Kratek opis rezultatov projekta DigiWomen 

Vsi spodaj opisani izsledki so na voljo na spletni strani www.digiwomen.eu: 

- Priročnik spretnosti bo na najpreprostejši način predstavil terminologijo vsebine 
finančnih, digitalnih, kmetijskih spretnosti in znanja angleščine ter obravnavo in 
interakcijo s trenutnimi razmerami. Deležnikom bo omogočil, da na preprost način 
razumejo, kako digitalne tehnologije in digitalne prakse pripomorejo k: sodelovanju, 
mobilnosti, inovacijam, izdelavi najbolj inovativnih tehnologij pri usposabljanju v 
kmetijskem sektorju. 

- Razvoj učnega načrta za poklicno izobraževanje in usposabljanje z naborom spretnosti 
za izvajalce PIU iz sodelujočih držav članic, ki temelji na dejanskih in realnih potrebah. 
Izboljšal bo zavest učiteljev PIU iz področij financ, digitalnih spretnosti, kmetijstva in 
angleščin, na kratko, spretnosti, ki jih mora imeti ženska za iskanje dela pod boljšimi 
pogoji kot preprost kmet - delavec. Ozaveščal bo tudi institucije, ki oblikujejo politike, 
ker trenerje PIU zastopajo določeni subjekti; zbornice in združenja. 

- Z izgradnjo platforme za e-učenje bodo uporabniki (ženske in trenerji PIU) iz 
oddaljenih in prikrajšanih podeželskih območij lahko vključeni v postopke 
usposabljanja in komunikacije z drugimi udeleženci preko spletne aplikacije. Učna 
platforma bo vključevala učno gradivo, ki ga je ustvaril projekt, hkrati pa bo koristno 
digitalno orodje za učitelje poklicnega izobraževanja in usposabljanja pri ustvarjanju 
modulov glede na potrebe uporabnikov. 

- Spletno mesto in platforma z viri. Spletno mesto projekta je bilo izdelano na domeni 
www.digiwomen.eu. Vse informacije o razvoju projekta, rezultatih in informacijah so 
bile posodobljene. Na spletnem mestu je na voljo tudi spletni tečaj iz učnega načrta za 
poklicno izobraževanje in usposabljanje, dodani pa so tudi nekateri drugi materiali ter 
uporabne povezave. 

Dejavnosti razširjanja izsledkov 

Načrt dejavnosti razširjanja DigiWomen navaja, da so naslednje naloge najpomembnejše za 
razvoj uspešne strategije razširjanja in prispevajo k strategiji koriščenja: 

- določitev ciljev ob spoštovanju skupnih načel, 
- razvoj komunikacijskih sporočil in oblikovanje identitete DigiWomen, 
- določitev ciljnih skupin in občinstva, 
- določitev distribucijskih kanalov, 
- načrtovanje dejavnosti in časovnega razporeda, 
- evalvacija uspeha načrta dejavnosti. 

Za uspešen projekt DigiWomen bomo uporabili kanale za razširjanje in komunikacijo: 

http://www.digiwomen.eu/
http://www.digiwomen.eu/
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- oblikovana bosta logotip in letak, ki bosta naložena na spletno stran, 
- internet/e-mail, 
- dogodki razširjanja - predstavitve na seminarjih, državnih in mednarodnih 

konferencah, delavnicah in drugih dogodkih, 
- medijski/tiskovni kanali, 
- osebni stiki, 
- podatkovna baza in seznam deležnikov (pribl. 200 vnosov), 
- e-novice, 
- računi na družbenih omrežjih, 
- multiplikacijski dogodki v državah partnerjev. 

Platforma EPALE 

EPALE je evropska, večjezična, odprta skupnost strokovnjakov za izobraževanje odraslih, 
vključno z učitelji in trenerji za odrasle, osebjem za usmerjanje in podporo, raziskovalci in 
akademiki ter oblikovalci politik. 

Kot je opisano v fazi prijave, bomo platformo EPALE uporabili v fazi komuniciranja in 
razširjanja projekta. Da bomo to storili, bomo: 

● Predlagali izide IO2, IO3 in IO4 kot nove vire v večjezičnih različicah za platformo. 
● Ustvarite koledarske dogodke za različne multiplikacijske dogodke, ki bodo izvedeni 

do konca projekta DigiWomen. 

Z uvedbo platforme EPALE v kanale za razširjanje projekta bomo lahko dosegli širšo ciljno 
skupino: 

● Iz razpoložljive baze podatkov bomo lahko prepoznali potencialne deležnike iz EU. 
● V skupnosti evropskih izvajalcev PIU bomo sodelovali s kratkim opisom projekta in 

povezavami do rezultatov, da bi rezultate projekta razširili med ciljno skupino organov 
odločanja in povečali doseg ustvarjene vsebine. 

 

 

Vključevanje skupnosti - Lokalne skupine - Lokalna uprava 

Vključevanje skupnosti: skupnost je ključnega pomena za dolgoročne učinke kakršnih koli 
projektov. Projekt vključuje kmetijsko skupnost v različnih fazah, kar bo vsakemu partnerju 
omogočilo "lastništvo" nad projektom in obstaja velika verjetnost, da bo lahko nadaljeval z 
nekaterimi vidiki projekta tudi po trajanju projekta. Ker bo celoten postopek participativen, 
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bodo spretnosti in znanje, ki jih bo pridobila sedanja skupina ljudi, prenosljive in tudi 
ponovljive. 

Lokalne skupine: Lokalne skupine igrajo zelo pomembno vlogo pri ohranjanju ciljev projekta. 
Vsak partner bo v izvedbeno fazo projekta vključil lokalne deležnike. 

Vključevanje lokalne uprave in oddelkov: sodelovanje lokalnih agencij in vlad bo zagotovilo 
boljši dostop do vladnih pobud iz te smeri. Ker so te agencije stalne, bodo pomagale pri 
ohranjanju projektnih dejavnosti tudi po koncu projekta. 

Identifikacija deležnikov 

Ugotovili smo naslednje ciljne skupine: 

- Občinske in državne službe za razvoj podeželja. 

- Združenja kmetov, ustrezne zbornice, združenja žensk in društva. 

- Oblikovalci politike: predstavniki regionalnih in državnih organov iz kmetijskega 
sektorja, predstavniki in člani zbornic, univerze, raziskovalne organizacije, kmetijske 
šole, vladni uradniki, oblikovalci politik, socialni partnerji itd. 

- Mednarodni stiki: Ker je cilj projekta spodbuditi spremembe v izobraževanju, v smislu 
usposabljanja žensk iz prikrajšanih regij, in podpirati izvajalce poklicnega izobraževanja 
in usposabljanja po vsej Evropi, čez meje držav partnerjev, je nujno doseči 
izobraževalne ustanove za poklicno izobraževanje in usposabljanje, visokošolske 
organizacije in raziskovalne centre v tujini. 

Smernice za vzpostavljanje stikov z deležniki 

Dolgoročni cilj naše strategije je prepričati zainteresirane strani, da uporabijo rezultate 
projekta. Zato je bistveno poudariti močne točke izsledkov na podlagi povratnih informacij, ki 
bodo pridobljene med izvajanjem projekta in zlasti v pilotni fazi med komunikacijo z deležniki. 
Najpomembnejši argumenti v podporo temu stališču, da so rezultati pomembni, so naslednji: 

- Predmet usposabljanja osebja je pomemben. Ženske, ki prihajajo iz prikrajšanih 
območij, se običajno spregleda v izobraževalnih ustanovah. Izvajalci PIU običajno ne 
dobijo posebne pomoči in vaj za upravljanje s takšnimi posebnimi potrebami. 
Pomanjkanje podpore usposobljenih učiteljev in trenerjev je lahko posledica dejstva, 
da se morda ne zavedajo dovolj o novih trendih v kmetijstvu, ki jih spodbuja EU, in niso 
opremljeni s kompetencami, ki jim bodo omogočile uspešno podporo prikrajšanim 
skupinam. Zato je potrebno podpreti izvajalce poklicnega izobraževanja in 
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usposabljanja ter jim zagotoviti privlačen in učinkovit učni načrt za razvoj tečaja 
usposabljanja o tem, kako vključiti vsebino, ustvarjeno v projektu, v njihove vsakdanje 
dejavnosti na podeželju. 

- Gradiva za usposabljanje bo posodabljala in nadgrajevala skupina mednarodnih 
strokovnjakov. Raziskovalci, ki sodelujejo v procesu razvoja vsebin, imajo številna 
ustrezna in splošno priznana strokovna znanja za usposabljanje. Vsaka enota in 
celoten tečaj bo nadgrajen s kvizom/testom, ki ga morajo udeleženci opraviti pred 
izdajo certifikata. 

- Pilotni testni postopek se bo izvajal na podlagi delovanja platforme za e-učenje in bo 
izveden v partnerskih državah. Vsebina platforme za e-učenje bo preizkušena v obliki, 
vsebini in administraciji s partnerskimi učitelji. Namen je, da se velika večina 
udeležencev strinja, da bo tečaj v celoti izpolnil njihova pričakovanja glede vsebine in 
strukture tečaja ter da bo med teorijo in prakso pravilno ravnovesje. Teoretični in 
praktični del bosta zelo dobro povezana; zato so vsi deli bistvenega pomena. Izvajalci 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja bodo lahko z znanjem, pridobljenim med 
projektom DigiWomen, bolje spoznali prednosti in slabosti potreb ciljne skupine, prav 
tako pa jim bodo lahko oblikovali materiale in spremenili načrte usposabljanja, ki jim 
bodo v pomoč. 

- Posodobljeni in nadgrajeni materiali bodo pripravljeni v različnih oblikah za široko 
uporabnost. Na voljo so različne oblike (iz oči v oči, samostojno učenje in Moodle), ki 
ustrezajo različnim potrebam po PIU. Vse različice vsebujejo vzorec z opisom navodil 
s časovnim razporedom in potencialnimi možnostmi, kako gradivo prilagoditi 
individualnim potrebam. V skladu s smernicami gradiva lahko trenerji te nove 
predmete enostavno vgradijo v že obstoječi okvir ali pa jih uporabijo kot nov celoten 
tečaj. 

- Gradiva za usposabljanje bodo licencirana s skupno licenco Creative Commons 
Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) 3. To drugim strankam omogoča, da 
to delo uporabljajo brezplačno, materiale pa je mogoče uporabljati brez kakršnih koli 
zakonskih omejitev, razen za pripisovanje drugemu projektu. Vsi udeleženci, ki 
zaključijo katero koli obliko usposabljanja, so upravičeni do potrdila o svojih učnih 
rezultatih (test in/ali kvizi bodo na voljo za vsako enoto posebej; pripravljen bo tudi 
celoten test) ter potrdilo bo izdano v skladu z določili z njihovim imenom. 

V skladu z orodjem za poročanje o koriščenju bodo partnerji vstopili v stik in vključili številne 
deležnike, ki lahko pomagajo pri ozaveščanju in multiplikaciji. Nekaj primerov iz orodja za 
poročanje o koriščenju: 
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Grčija 

● Geotehnična zbornica Grčije - sedež, 
● Geotehnična zbornica Grčije - Oddelek za Srednjo Grčijo, 
● Društvo kmetij Larisse - Karditsa - Trikala - Volosa, 
● Kmetijske zadruge Larissa - Kardits - Trikala, 
● Gospodarska zbornica Larisse, 
● Univerza v Tesaliji - Oddelek za kmetijske študije, 
● Regija Tesalija - Direktorat za razvoj podeželja, 
● Helenska kmetijska organizacija za izobraževanje in usposabljanje (DEMETRA), 
● Zasebni centri in šole za poklicno izobraževanje in usposabljanje (npr. DIMITRA, 

DYNAMIKI, itd.).  

Slovenija 

● Združenje višjih strokovnih šol v Sloveniji, 
● Javni in zasebni centri PIU v Sloveniji, 
● Štajerska gospodarska zbornica, 
● OOZ Maribor, 
● Zavod za zaposlovanje Maribor, 
● EPEKA Maribor, 
● Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, 
● Fundacija PRIZMA, 
● Regijski svet poslovnih žensk in podjetnic – PERLE, 
● Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza, 
● e-Zavod Ptuj. 

Italija  

● CONFAGRICOLTURA- Salerno (Sindikalna organizacija kmetijskih podjetnikov in 
kmetov - podružnica Salerna),  

● COLDIRETTI - Salerno (Konfederacija neposrednih kultivatorjev - podružnica Salerna),  
● Javna in zasebna šola in centri PIU, 
● CONFINDUSTRIA - Salerno (Zveza italijanskih delodajalcev, Italijanska industrijska 

zveza - podružnica Salerna), 
● Občina Baronissi (provinca Salerno),  
● Organizacije, ki obravnavajo tematiko žensk v družbi, 
● Eurodesk Network (evropsko mladinsko informacijsko omrežje),  
● Univerza v Salernu.  
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Slovaška 
● Lokalni urad za delo, socialne zadeve in družino, 
● Oddelek za družbene vede, Tehnična univerza v Košicah, 
● Zavezništvo žensk na Slovaškem (NVO), 
● Fenestra (nevladna organizacija), 
● Nacionalni center za enake možnosti (NVO), 
● Javne in zasebne šole in centri PIU, 
● Univerza v Prešovu v Prešovu, 
● Filozofska fakulteta Univerze Pavol Jozef Šafárik v Košicah, 
● samoupravna regija Košice. 

Republika Severna Makedonija 

● Center za poklicno izobraževanje, 
● Agencija Republike Slovenije za zaposlovanje, 
● Agencija za finančno podporo kmetijstvu in razvoju podeželja, 
● Fakulteta za kmetijske vede in prehrano pri Ss. Univerza Cirila in Metoda, 
● Kmetijska fakulteta Univerze Goce Delcev, 
● Center za razvoj regije Pelagonija, 
● Mreža za razvoj podeželja republike Severna Makedonija, 
● Slow Food Makedonija, 
● Združenje kmetic "Agro-Vinka", 
● Združenje kmetijskih proizvajalcev "Agroproduct", 
● Center za promocijo trajnostnih kmetijskih praks in razvoja podeželja, 
● Ženska organizacija "Cvet". 

 

Orodje za spremljanje koriščenje / orodje za poročanje 

Za spremljanje dejavnosti koriščenja v posamezni partnerski državi bo izdelano orodje za 
spremljanje, ki ga bodo partnerji nenehno posodabljali, ko bodo nadaljevali z izvajanjem 
svojega načrta. S pomočjo tega orodja za spremljanje vsaka sodelujoča država poroča o svojih 
dejavnostih koriščenja, tako da jih razvrsti v različne skupine deležnikov; na ta način zagotavlja 
preglednost postopka. Za pravilno uporabo orodja za spremljanje razširjanja in koriščenja je 
ključnega pomena razjasniti razliko med dejavnostmi. 

Vzorčno pismo 

Spodnji vzorec pisma je lahko koristen pri poskusu navezovanja stikov z novimi potencialnimi 
uporabniki rezultatov projekta. To pismo je možno enostavno prilagoditi individualnim 
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potrebam in vsebuje najpomembnejše značilnosti projekta, ki jih je vredno poudariti. Načela 
pisanja pisma so kratka: vključiti povezavo do spletnega mesta in povzeti sporočilo v ključnih 
besedah, ki si jih je enostavno zapomniti. Poleg tega je potrebno opisati poslanstvo projekta 
in poudariti neprecenljiv prispevek prejemnika k njegovi uresničitvi. 

Spoštovani …, 

Pišem vam z namenom, da predstavim naš projekt, ki bi lahko bil zanimiv za vas kot … 
(položaj). 

Projekt, ki ga financira Evropska unija v okviru pobude Erasmus +, z nazivom DigiWomen - 
Razvoj digitalnega orodja za usposabljanje žensk s podeželja, katerega cilj je pomagati 
ženskam na podeželju in deležnikom, da ponovno ocenijo svoj položaj in jih spodbuditi, da 
ustvarijo gradivo za usposabljanje in priročnike kot orodje razvoja. Zato bomo med dvoletnimi 
raziskavami in razvojem projekta posodobili in nadgradili gradiva za izobraževanje v 
neposredni obliki in za samostojno učenje učiteljev pred službo in v službi ter razvili privlačno 
in prijazno uporabljati platformo za e-učenje. Materiale je vredno uporabiti, ker so ustrezni, 
zanesljivi in pripravljeni za uporabo. 

Relevantno: delež deležnikov (nevladne organizacije, organizacij žensk, itd.), ki nagovarjajo ta 
sektor, se nenehno povečuje. Posledično morajo biti svetovalci in nosilci odločitev pripravljeni 
na njihovo zadostno podporo. 

Zanesljivo: vsebino gradivo bodo razvili mednarodno priznani strokovnjaki s tega področja, 
projekt pa bodo v partnerskih državah skrbno preizkusili z več učitelji kot udeleženci. 

Pripravljeno za uporabo: pred končnimi rezultati/izsledki projektov bodo pripravljena 
podrobna navodila o ciljih, o časovnem okviru in o postopkih različnih enot, da bodo vodili 
učitelje; hkrati pa se preprosto lahko prilagodijo individualnim potrebam ali delno prilagodijo. 
Kar zadeva obliko, bodo tiskane in elektronske različice vseh materialov ter dodatni viri na 
voljo brezplačno. Licenca ne omejuje uporabe s strani drugih strank. 

Za dodatne informacije obiščite naše spletno mesto in kanale na družbenih omrežjih: _____ 

Upamo, da bomo lahko skupne razloge za sodelovanje, s katerimi bi lahko pomagali vaši 
instituciji, hkrati pa lahko uresničili naše poslanstvo v projektu. 

Če imate kakršna koli vprašanja o projektu in izdelkih, nas kontaktirajte. 

Z veseljem Vam predstavimo naš projekt tudi osebno.  
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2. Trajnostni načrti sodelujočegih partnerjev 
Vsaka organizacija bo morala imeti trajnostni načrt, da bo še naprej uporabljala rezultate 
vsakega projekta, ki jih izvaja in vključuje v svoje prihodnje projekte. Metodologije bodo ostale 
znotraj delovne kulture vključenih organizacij in bodo postale nov način za izvajanje strateških 
ukrepov, katerih cilj je oblikovanje drugih projektnih predlogov.  

2.1. Partner 0: ACADEMIA DRUZBA ZA STORITVE DOO 
Kot ponudnik poklicnega izobraževanja in visokošolskega izobraževanja bo Academia 
zagotovila, da bodo rezultati projekta DigiWomen ostali pomembni v času trajanja projekta in 
dlje, pri čemer bodo uporabili drugačen nabor pristopov, strnjenih v trajnostnem načrtu 
Academia. 
 
Načrt trajnosti Academie bo osredotočen na dve področji delovanja: rezultate projekta med 
izvajanjem na lokalni ravni z našimi pridruženimi partnerji in razširjanje rezultatov projekta 
ter njegovo komunikacijo kot celoto na vseh geografskih ravneh (lokalni, regionalni, narodni 
in mednarodni). 
 
Rezultati projekta med izvajanjem na lokalni ravni 
Zaradi narave Academie je neposredna lokalna mreža zelo široka. Povezani smo s podjetji in 
centri za poklicno izobraževanje in usposabljanje, katerim lahko razširjamo napredek 
različnih končnih rezultatov. 
 

● Priročnik finančnih, digitalnih in kmetijskih spretnosti in znanja angleščine 
Ustvarjanje priročnika nam bo omogočilo, da temo projekta in vse različne žargone, ki se 
uporabljajo pri delu s prikrajšanimi skupinami, na dostopen in preprost način predstavimo 
deležnikom, ki teme morda ne poznajo. Pojasnil bo tudi doseg prikrajšane skupine in pomen 
obravnavanja teme. 
Kljub že poučni naravi nekaterih deležnikov, katerim bomo razširjali rezultate, jim lahko 
posebne značilnosti prikrajšanih skupin ostanejo neznane. Običajno so podeželska območja 
pri izobraževalnih dejavnostih pozabljena in niso upoštevana pri obravnavanju rizičnih skupin. 
Izpostavljene skupine so običajno bolj identificirane s kulturnim ozadjem ali manjšinami. 
Glede deležnikov, ki ne delujejo na izobraževalnem področju, bodo s tem prvim rezultatom 
imeli širšo vizijo o problematiki, ki jo obravnava projekt, in natančno razumeli, kateri izzivi in 
priložnosti obstajajo znotraj ciljne skupine projekta, da se lahko vključijo v zadevo. Podjetja iz 
številnih različnih sektorjev, kot so gostinstvo, turizem ali celo javni subjekti, imajo lahko 
koristi od novih spoznanj o ženskah s podeželja. 
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Nekateri ključni akterji v tej fazi bi bili Združenje višjih strokovnih šol v Sloveniji ali Zavod za 
zaposlovanje v Mariboru, ki bodo lahko prepoznali deležnike v svojih mrežah in razširili doseg 
projekta. 
 

● Učni načrt PIU za finančne, digitalne, kmetijske spretnostni in za znanje angleščine  
Učni načrt PIU bo bolj osredotočen na deležnike, katerih glavno področje delovanja je 
izobraževanje. Z nagovorom izobraževalnih centrov za poklicno izobraževanje in 
usposabljanje bomo imeli možnost, da s pomočjo projektnega gradiva usposobijo in 
opolnomočijo človeške vire s poudarkom na tistih, ki vsakodnevno izobražujejo v podeželskih 
okoljih.  
 
Academia se bo približala svoji mreži centrov za poklicno izobraževanje in usposabljanje, da 
bo aktivno sodelovala pri razvoju končnih rezultatov s pomočjo povratnih informacij in pri 
končnem razširjanju, v katerem se bo lahko uporabljeno gradivo uporabilo za izboljšanje 
usposobljenosti uslužbencev. Lahko se jih ponudi tudi v centrih, ki želijo pregledati ustvarjeno 
vsebino, in vključi projektna orodja v svoje vsakdanje prakse. 
Fundacija PRIZMA, Združenje višjih strokovnih šol v Sloveniji ali e-Zavod Ptuj predstavljajo 
dobre primere možnih deležnikov, do katerih je mogoče pristopiti v okviru izsledka. 
 
Poleg tega bo Academia učni načrt delila z Inštitutom RS za poklicno izobraževanje in 
usposabljanje (CPI), katerega naloga bo vključiti (dele) v slovenski sistem poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, zato bodo zaobjeti centri za poklicno izobraževanje in 
usposabljanje po vsej državi. 
 

● Platforma za e-učenje 
Ustvarjanje platforme za e-učenje kot zadnji rezultata projekta bo zagotovilo razširitev 
rezultatov, ustvarjenih med projektom, med širšo skupino. S tem izsledkom bomo lahko zajeli 
vse ciljne skupine projekta: 

○ Učitelji PIU, ki bodo lahko ustvarjali in nalagali vsebine, da bodo dosegli svoje 
skupine študentk in študentov. 

○ Učitelji PIU bodo našli vire, ustvarjene na drugih IO, in jih lahko uporabili za 
izdelavo svojih lekcij. 

○ Študenti bodo lahko sledili samostojnim skupinam ali jih preučevali sami. 
○ Deležniki bodo dostopali do novic in podatkov o obsegu projekta ter 

komunicirali in načrtovali večje ukrepe. 

Platforma za e-učenje bo razširjena med nevladne organizacije, združenja žensk, izvajalce PIU, 
centre za poklicno izobraževanje, centre za visoko šolstvo in med deležnike. 
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Obstoj samostojnih tečajev bo zagotovil, da bo življenjska doba projekta in še posebej tega IO 
ostala pomembna. Academia ga bo še naprej spodbujala z rednim servisiranjem platforme in 
razširjanjem med deležnike. 
 
Razširjanje rezultatov projekta in njihovo komuniciranje 
Da bi nadaljevali z uspešnim širjenjem rezultatov, bo Academia komunicirala s svojimi 
partnerji, tako da bo rezultate projekta ponudila v obliki e-pošte s povezavami do končnih 
rezultatov. Naš seznam partnerjev bodo sestavljale institucije na vseh geografskih ravneh: 
lokalni, regionalni, narodni in mednarodni. 
Med življenjsko dobo projekta bodo na voljo poročila znotraj organizacije, prav tako pa bodo 
izvedene redne objave na družbenih omrežjih Academia. Vzpostavili bomo tudi 
komunikacijski kanal za občinstvo, ki bo komuniciralo z Akademio, v primeru, da želi imeti 
dostop do napredka ali rezultatov projekta. 
Promocija projekta po njegovi življenjski dobi se bo nadaljevala tako, da bomo gradivo dali na 
razpolago našim predavateljem in končni rezultat vsem našim partnerjem. Med predstavitvijo 
Academie novim potencialnim partnerjem bo omenjen projekt DigiWomen skupaj s kratko 
razlago opravljenega dela in njegovih rezultatov. 
Ker je Academia povezana s partnerji iz neevropskih držav, so viri lahko še posebej koristni za 
tiste države, v katerih so podeželska območja še bolj ranljiva in v njih ne obravnavajo 
prikrajšanosti žensk pri izobraževanju. 
 

2.2. Partner 1: LEONIDAKIS D. & SIA O.E. 

Izsledki projekta DigiWomen  

1. Priročnik za razvoj spretnosti DigiWomen: na najpreprostejši način se razloži vsebino, 
terminologijo in temo izbrane pismenosti, s katero se bo ukvarjal projekt DigiWomen. 
Deležnikom bo omogočil, da na preprost način razumejo, kako pismenost v digitalnih 
tehnologijah, v osnovnem finančnem znanju, v angleščini na osnovni ravni in v kmetijstvu 
kot bolj strokovno znanje, podpira ženske, ki prihajajo iz prikrajšanih podeželskih območij, 
da vstopijo na trg dela ali ustvarijo svoje lastno podjetje v zelo znanem in produktivnem 
sektorju v njihovi regiji; v kmetijstvu. 

2. Učni načrt DigiWomen za PUI: Vključuje najnovejšo bibliografijo in reference, ki 
vsebujejo vse potrebne informacije za učitelja PIU za izobraževanje/usposabljanje žensk 
na področju finančnih, digitalnih, kmetijskih spretnosti in znanja angleščine ter 
ozaveščanje ustanov, ki oblikujejo politike, da ga vključijo v svojem nacionalnem akcijskem 
načrtu za usposabljanje na področju razvoja podeželja. 
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3. Platforma za e-učenje DigiWomen: Izgradnja platforme za e-učenje daje možnost 
uporabnikom (ženskam in izvajalcem PIU), da se usposabljajo v različnih okvirih. Učitelji 
PIU bodo ustvarili najprimernejše module glede na potrebe in skupino 
uporabnikov/pripravnikov. 

Trajnost DigiWomen bo v glavnem odvisna od treh stebrov: 

Prvič, razvite ugotovitve med izvajanjem projekta bodo zagotovile začetne stopnje 
sposobnosti preživetja DigiWomen, saj bodo potrjevale uspešnost projekta. Konec projekta 
bo zaznamovala generacija visokokakovostnih rezultatov o tem, kako usposobiti izbrano 
pismenost na terenu, prejele pa ga bodo šole in centri za poklicno izobraževanje in 
usposabljanje ženskih združenj, itd. 

Drugič, podporno in sodelovanje v konzorciju DigiWomen ter trdno partnerstvo z okoliškimi 
mrežami in sodelujočimi institucijami so bistvenega pomena za trajnost projekta. Močna 
zavezanost vseh partnerjev je ključnega pomena za trajnost projekta DigiWomen. Kar zadeva 
mreženje, bo imel konzorcij osrednjo vlogo pri povezovanju deležnikov s projektom in po 
možnosti pri zbiranju sredstev. Trajnost rezultatov DigiWomen je odvisna od razvoja trdnih 
partnerstev in odnosov med projektom in vsemi ustreznimi zainteresiranimi stranmi ter 
mrežami, ki bi lahko pomagale ohranjati ali širiti rezultate projekta po koncu financiranja s 
strani EU. A) Trajnost projekta bo zagotovljena z močnim sodelovanjem z oblikovalci politik 
na lokalni, regionalni in narodni ravni. Dejavnost mreženja z oblikovalci politik se je začela od 
začetka projekta, saj je bil LEONIDAKIS D. & SIA O.E. vključen v izvajanje javnih institucij, 
pomembnih za razvoj podeželja, kot sta Grška geotehniška zbornica (GEOTEE) in Ženski center 
v Kardici (WCK). Po zaključku projekta in na podlagi pridobljenega znanja bo FARMACON 
oblikoval in predlagal dva posebna poročila o politikah in priporočila, ki jih bo treba 
prevesti/vključiti v grške nacionalne politike razvoja podeželja. 

1.      Prvo načelo se bo nanašalo na usposabljanje proizvodne baze kmetijskega sektorja 
na podlagi ugotovitev/rezultatov projekta DigiWomen. Posodabljanje znanja in 
spretnosti bo usmerjeno na izbrano pismenost in pridobljene kompetence žensk s 
podeželja. 

2.      Drugo načelo se bo nanašalo na vključitev izdelanega učnega načrta v izobraževalni 
sistem PIU po usposabljanju izvajalcev PIU v tej tematiki. 

Ta dva osnutka načel bosta v veliki meri razširjena med različne oddelke/organe držav članic. 
Zlasti institucije in organi pod grškim ministrstvom za izobraževanje in ministrstvom za razvoj 
podeželja in prehrano. Povezava med DigiWomen in akademskim sektorjem bo zagotovljena 
z razvojem Memoranduma o soglasju (MOU), katerega namen je izmenjava ugotovitev 
DigiWomen z zainteresiranimi stranmi in z ustreznimi akademskimi partnerji. Glede na 
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interakcijo med partnerstvom in zunanjimi partnerji je bistvenega pomena tudi razširjanje 
med medije. Rezultati projekta DigiWomen bodo posredovani preko različnih portalov in 
časopisov, tako tiskanih kot digitalnih, prek spletnih strani partnerjev, znanstvenih 
izobraževalnih platform, družbenih omrežij ter lokalnih časopisov in revij. 

2.3. Partner 2: EUROPEAN CULTURAL EPICENTER BITOLA 
 

Poleg splošnega cilja ECE Bitola, ki je zagotoviti visokokakovostne neformalne možnosti 
izobraževanja, projekt DigiWomen pokriva dva cilja naše organizacije, ki sta: 

1. Izboljšanje digitalne pismenosti, digitalnih veščin in izobraževanja o digitalni 
transformaciji in 

2. opolnomočenje ranljivih in marginaliziranih skupin. 
 
Projekt DigiWomen ustvarja digitalne izobraževalne priložnosti za ženske na podeželju, ki so 
ena najbolj marginaliziranih skupin v naši državi in je dodatna motivacija za našo organizacijo, 
da projekt ohrani tudi po datumu projekta.  
 
Vzdrževali bomo tesno sodelovanje z organizacijami s podeželskih območij, ki se osredotočajo 
na podjetništvo in kmetijstvo, pa tudi z drugimi oblikami združenj, ki ponujajo možnosti in 
potencial za opolnomočenje žensk na podeželju, tako da jih opremijo z orodji za napredek, 
kot so: baza podatkov o inovativnem znanju uporabne veščine, pripravljena e-platforma in 
podporna omrežja. 
 
Konkretneje bomo: 
 

1. Vzpostavili in razširili partnerstva z občinami, vladnimi institucijami in agencijami, 
centri za zaposlovanje in srednjimi šolami za poklicno izobraževanje, nevladnimi 
organizacijami, ki delujejo na interesnem področju, in nenehno posodabljali rezultate 
in dosežke. Če tesno sodelujemo s partnerji iz projekta in redno organiziramo 
sestanke, je ta dejavnost ključnega pomena za podaljšanje življenjske dobe projekta. 
Na teh srečanjih pričakujemo nenehno izboljševanje rezultatov projekta in razvoj 
modela za financiranje platforme in njeno dolgoročno vzdrževanje. 

2. Oblikovanje video vadnice za učitelje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, 
partnerje in ciljno skupino podučiti o tem, kako uporabiti rezultate in uvesti metode 
neformalnega učenja pri svojem delu. Na ta način lahko različnim deležnikom 
zagotovimo sredstva, ki lahko nadomestijo partnerje in zagotovijo dolgotrajni učinek 
rezultatov projekta. 

3. Investiranje v mlade odrasle. Da bi zagotovili prihodnjo perspektivo in inovacije ter 
mladino ohranili na terenu, bomo vzpostavili sodelovanje z srednjo šolo in kmetijsko 
fakulteto. Z izkazanim zanimanjem lahko s študenti na tem področju vodimo 
neposredne predstavitve in delavnice, da se naučijo krmariti in upravljati e-platformo 
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ter služiti kot opora svojim družinam. Podpiramo jih lahko tudi z udeležbo in vodenjem 
predstavitev na ustreznih sejmih in podobnih prireditvah. 

4. Vzpostavitev in vzdrževanje ustreznih komunikacijskih kanalov za doseganje in 
vključevanje določenih ciljnih skupin, ki nas zanimajo. Izdelava kvalitativnih in 
kvantitativnih kazalnikov za platformo za e-učenje (IO4) po trajanju projekta. Na tak 
način bo pridobljena dodana vrednost, da bo platforma ostala pomembna tako na 
lokalni ravni s primarno ciljno skupino kot tudi na zgornjih ravneh formalnih vladnih in 
ustreznih akademskih institucij. 

a. Kot spletne kanale bomo uporabljali: različna družbena omrežja za različne 
ciljne skupine, spletno mesto, e-glasila, neposredna e-poštna sporočila, 
uporabo ustreznih poštnih seznamov, vizualne grafike z infografiko, druga 
spletna mesta in e-glasila ustreznih institucionalnih partnerjev. 

b. Kot kanale, ki niso na spletu, bomo uporabili: sporočila za medije in članke, 
radijske storitve, obiske, zbiranje pričevanj, udeležbo na ustreznih sejmih in 
podobne prireditve. 

5. Redno zagotavljanje ljudskega mnenja, tako da bodo partnerji sproti obveščeni o 
gradivu za usposabljanje, ga lahko prilagajali potrebam svojih uporabnikov, hkrati pa 
se medsebojno navdihovali nad vplivi projekta in dodali vrednost za skupnost.  

6. Nadzor>zbiranje informacij> evalvacija> nadgradnja. Z rednim komuniciranjem s 
partnerji o pomembnih posodobitvah v različnih državah bomo spremljali izvajanje in 
vpliv rezultatov, zbirali dragocene povratne informacije in pozitivne prakse, da bomo 
lahko ocenili in še izboljšali služenje skupnosti, ki jo ta projekt cilja v naši državi.. 

7. Dalje bomo razširili svojo organizacijsko sposobnost, da bomo lahko bolje služili 
svojemu poslanstvu in skupnosti. Natančneje bomo povečali svoj kadrovski potencial 
za osebje in za prostovoljce, izboljšali bomo zbiranje sredstev in komunikacijo s 
partnerji in ciljno skupino. Z njimi bomo organizirali interno uvajalno usposabljanje za 
projekt, da bomo lahko zagotovili, da smo vsi informirani in posodobljeni. 

8. Uporaba in prilagoditev učnega načrta za usposabljanja za druge tečaje in ciljne 
skupine, ki jih opravljamo, ki niso zajete v formalnem izobraževalnem sistemu ali 
drugih izobraževanjih in tečajih. Na primer modul finančne pismenosti ponuja dodano 
vrednost in vpoglede na številna področja in poklice, ki jih ljudje preučujejo, ali pa so 
vključeni v usposabljanja in tečaje. 

 

2.4. Partner 3 TECHNICKA UNIVERZITA V KOSICIACH 

Glavni cilj projekta DigiWomen je razvoj učnega načrta, priročnika za štiri koristne spretnosti 
in tečajev za trenerje poklicnega izobraževanja in usposabljanja za ženske s podeželja, ki bodo 
od projektov imeli neposredne koristi, saj bodo lahko posodabljali svoja znanja in veščine o 
finančni, digitalni, kmetijski in angleški pismenosti. Rezultati, ideje in vsebina projekta se bodo 
ohranili tako v celotnem projektu kot tudi po koncu financiranja Evropske unije, da se zagotovi 
njegova trajnost. 
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Za razširjanje projektnih idej in rezultatov si Tehnična univerza v Košicah (TUKE, P3) prizadeva 
širiti informacije in ozaveščenost tako posameznikom kot organizacijam, ki zadevajo 
izobraževanje, spodbujanje zaposljivosti in podjetništva žensk.  

TUKE bo z velikimi izkušnjami na področju izobraževanja in usposabljanja odgovoren za razvoj 
pismenosti angleškega jezika ter za razvoj in razširjanje zgoraj navedenih izsledkov. P3 bo 
komuniciral in sodeloval z drugimi partnerji pri vseh intelektualnih izsledkih projekta in si 
prizadeval izpolniti vse naloge, ki so potrebne za uspeh projekta. 

Za širjenje ciljev projekta med širšo javnostjo in ciljnimi skupinami P3 načrtuje uporabo 
uradnih kanalov družbe TUKE (Facebook, Twitter). Članke bomo lahko objavljali tudi v Halo 
TU, ki je četrtletna revija, ki jo izdaja univerza. Glavni založnik je Rektorat univerze, glavni 
urednik pa je trenutno prof. Stanislav Kmeť, rektor univerze. Halo TU se izda v 1.500 izvodih 
vsake 3 mesece. Ciljno občinstvo te revije je večinoma:  

·         študenti tehničnih univerz, diplomanti in doktorski študentki in študentke,  

·         zaposleni v TUKE (pedagoško in nepedagoško osebje),  

·         potencialni novi študenti in prijavljenci, 

·      zagonska podjetja in projektni partnerji, saj je TUKE vključen v številne različne 
projekte lokalnega, nacionalnega in mednarodnega,  

·     podjetja in organizacije, ki podpirajo univerzo ali delujejo na območju vzhodne 
Slovaške in drugih regij,  

·         obiskovalci in udeleženci na prizoriščih in prireditvah TUKE.  

Napredek in rezultati projekta se bodo delili in objavljali prek lastnih kanalov in periodičnih 
publikacij TUKE, preko partnerskih spletnih mest in kanalov na družbenih omrežjih. Glavna 
promocijska platforma bo uradna spletna stran projekta. Cilj TUKE je tudi uporaba in 
razširjanje platforme za e-učenje in njegove vsebine, ki bo služila kot pomembno odprto 
digitalno orodje, brezplačno za uporabo vsem upravičencem.  

Rezultate projekta bo podprlo nadaljnje sodelovanje P3 z organizacijami, ki spodbujajo žensko 
podjetništvo in podpirajo ženske ter njihovo nadaljnje izobraževanje. P3 bo tudi tesno 
sodeloval z izvajalci PIU in bodočimi izvajalci PIU ter jim pomagal pri njihovem lastnem 
usposabljanju. Poleg tega bo sodelovanje P3 z učitelji poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja zajemalo nadaljnje delo in posodobitve angleškega učnega načrta za pismenost, 
da bo izpolnjeval zahteve hitro spreminjajoče se družbe in odseval sodobne potrebe žensk iz 
neugodnih podeželskih območij.  
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Vpliv na lokalno okolje  

TUKE je javna univerza, ki pokriva širok spekter potreb po izobraževanju, industriji in 
zaposljivosti, ne le za vzhodno Slovaško, ampak je v mnogih pogledih eno najpomembnejših 
znanstvenih, raziskovalnih in izobraževalnih središč na Slovaškem in v srednjeevropskem 
območju. Njegov vpliv je viden na lokalni, regionalni in narodni ravni.  

Za promocijo projekta, njegovih idej, dosežkov in dejavnosti bo TUKE stopil v stik in poskušal 
zagotoviti sodelovanje z organizacijami in deležniki, ki predstavljajo javni sektor, in ženskimi 
združenji, kot je Alliance of Women of Slovakia, ki organizira različna izobraževanja in krepi 
podjetništvo žensk. TUKE se bo tudi obrnil na lokalni urad za delo, socialne zadeve in družino, 
da bo projekt in njegove rezultate spodbujal do brezposelnih in iskalcev zaposlitve. Poleg tega 
se bo P3 obrnil na Oddelek za družbene vede TUKE, da bo med študente in njihove partnerje 
razširjal informacije o projektu in njegovih rezultatih.  

Napredek in rezultati projekta se bodo delili in bodo objavljeni preko lastnih kanalov in 
periodičnih publikacij TUKE (omenjenih zgoraj), preko spletnih strani projektnih partnerjev in 
kanalov na družbenih omrežjih. Glavna promocijska platforma bo uradna spletna stran 
projekta, kjer bodo vsi projektni partnerji prispevali k doseganju najboljših možnih rezultatov 
projekta.  

2.5. Partner 4: Essenia UETP - University and Enterprise Training 
Partnership s.r.l.  

Kot ponudnik poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki deluje tudi v okviru PSR - 
Programma di Sviluppo Rurale („Program za razvoj podeželja“) regije Campania (v okviru 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja), bo Essenia UETP zagotovila, da bodo 
njegovi trenerji in učenci dolgoročno koristili izsledke DigiWomen po življenjskem ciklu 
projekta znotraj same Essenije.   

Da bi spodbudili koriščenje s strani drugih akterjev/posameznikov, bo Essenia UETP od 
samega začetka projekta obveščala, ozaveščala in posodabljala vse organizacije in 
posameznike, ki bi lahko imeli koristi od rezultatov projektov.. 

Po ustvarjanju vsakega izdelka bo Essenia UETP izvedla: 

-        ciljno usmerjeno in neprekinjeno delovanje: promocija, predstavitev, ponazoritev 
rezultatov projektov (v skladu z načrtom razširjanja) ter podpora pri sprejemanju in 
izvajanju/uporabi takih izsledkov s strani organizacij/posameznikov; 
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-        bo nenehno spodbujala njihovo uporabo med ustreznimi organizacijami/posamezniki 
na lokalni, narodni in evropski ravni, do katerih bodo prišli tudi z osebnimi in virtualnimi 
sestanki, konferencami in dogodki na lokalni, narodni in evropski ravni. 

1) Priročnik spretnosti DigiWomen (IO2) - Izdelek bo nudil izčrpne informacije o 
pomembnosti izbranih literatur, ki so uporabniku prijazne, vključno s teoretičnimi 
referencami in praktičnimi študijami primerov, bralcem bo omogočil, da pridobijo znanje o 
temah, pristopih, gradivu in dejanskih aplikacijah, kako podpirati prikrajšane ženske s 
podeželja pri vstopu na trg dela ali ustvarjanju lastnega podjetja v kmetijskem sektorju. Poleg 
tega, da je bistvenega pomena za razumevanje pristopa projekta DigiWomen, bo predstavljal 
odprt izobraževalni vir, ki ga bodo uporabljali: izvajalci PIU, ženske ter posamezniki, ki jih tema 
zanima. Po zaključku projekta bo izdelek, skupaj z metodologijo in vsebino, vključen v Essenia 
UETP, kar bo zagotovilo, da jih bodo zaposleni uporabljali pri številnih dejavnostih 
usposabljanja, ki niso namenjene izključno ženskam iz prikrajšanih podeželskih območij, 
temveč tudi drugim prejemnikom. S široko in ciljno usmerjeno dejavnostjo razširjanja bo 
Essenia UETP izdelek predstavila centrom/šolam za poklicno izobraževanje, 
učiteljem/izvajalcev, konfederacijam podeželskega sektorja, organizacijam, ki se ukvarjajo z 
ženskami, in drugim zainteresiranim stranem, da bi spodbujali njegovo uporabo. 

2) Učni načrt DigiWomen (IO3) - Inovativnost učnega načrta glede na vsebino, strukturo 
module, pristop in modalitete stališč bo prednost pri njegovi uporabi kot prilagodljiv in odprt 
izobraževalni vira, ki se ga lahko prilagodi potrebam uporabnikov (izvajalci PIU , ženske s 
podeželja, šole/centri PIU, posamezniki, ki jih tema zanima). V tem okviru bo Essenia UETP  
izsledek (ali nekatere njegove module glede na posebne potrebe) uporabljala: za 
usposabljanje predavateljev za izvajanje tečajev o temah/metodologijah; med tečaji/sejami, 
namenjenimi: ciljnim skupinam prikrajšanih žensk s podeželja; ljudem, ki že delajo v 
kmetijskem sektorju (npr. tisti, ki sodelujejo v PSR - „Program za razvoj podeželja“, kadar je 
primerno); mladim brezposelnim, itd. 

Essenia UETP bo razširila uporabo učnega načrta za poklicno izobraževanje in usposabljanje v 
drugih centrih/šolah za poklicno izobraževanje in izobraževanje ter v kateri koli ustrezni 
organizaciji, ki deluje v izobraževanju, saj je izdelek dragoceni vir kakovostne vsebine, ki je 
prilagodljiv za različne kontekste ter ciljne skupine uporabnikov. 

3) DigiWomen platforma za e-učenje (IO4): Platforma je zaradi svojih značilnosti predstavlja 
dragoceno učno orodje, enostavno za uporabo in prijazno uporabniku, ki jo lahko uporabljajo 
ne samo učitelji/organizacije za izvajanje tečajev za obravnavano pismenosti (ali samo 
nekatere od teh), temveč tudi posamezniki za samostojno učenje o zanimivih temah. 
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Interno ga bo Essenia UETP uporabila kot platformo za izvajanje tečajev ne samo za 
prikrajšane ženske s podeželja, temveč tudi za usposabljanje drugih ciljnih skupin, po potrebi. 
Vsebina in značilnosti platforme resnično zanimajo številne uporabnike (npr. mlajše odrasle). 

Ker je platforma brezplačna in na voljo na spletu, bo Essenia UETP promovirala njeno uporabo 
med:  

- organizacijami, ki so dejavne na področju izobraževanja (centri/šole za poklicno 
izobraževanje, učitelji/izvajalci, konfederacijami podeželskega sektorja, 
organizacijami, ki se ukvarjajo z ženskami) za usposabljanje ljudi; 

- učenci/ciljne skupine, s katerimi Essenia UETP deluje dnevno (mladi, NEET, prikrajšani 
ljudje, brezposelni, mladi upravičenci do nepovratnih sredstev za mobilnost KA1, ki 
morajo pred odhodom okrepiti nekatere sposobnosti, ljudji z migracijskim ozadjem). 
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Priloge 

1. Administrativni dokumenti projekta DigiWomen  
1.1. Tabela za identifikacijo dokumentov 
1.2. Predloga za besedilni dokument (Word) 
1.3. Predloga za predstavitve (PowerPoint) 
1.4. Predloga/časovnica za poročanje  
1.5. Orodje za razširjanje 
1.6. Predloga seznama udeležencev 
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