22.03.2017.
Најава оснивачке Скупштине
Оснивачку скупштину Удружења пословних жена у Краљеву „Илинка Илић“,
на конференцији за новинаре организованој тим поводом, најавила је
председница Савета за родну равноправност града Краљева Лидија Павловић.
У сарадњи са Регионалном привредном комором Моравичког и Рашког
управног округа и Националном службом за запошљавање – Филијала Краљево,
Савет за родну равноправност града Краљева се ангажовао на оснивању овог
пословног удружења, с циљем да створе јаку пословну мрежу жена у
предузетништву, које обављају и развијају посао на креативан начин, и жена које
намеравају да покрену сопствени бизнис, као и жена које раде на пољопривреди.
Посебни циљеви које је потребно остварити, како кажу, јесу постизање веће
економске независности пословних жена, родна равноправност на тржишту, помоћ
у дефинисању профитабилних, креативних и специјализованих пројеката чланица,
подстицање женског пословног духа који се огледа у енергији, визијама, акцијама
и међусобној подршци пословних жена.
„Сматрамо да је јако важно да се жене предузетнице, жене
пољопривреднице, пословне жене, уједине и да помогну једна другој у
напредовању у сопственом бизнису. Циљ је оснивање удружења, односно
обнављање нечега што је раније постојало, јер сматрамо да је јако важно да
женска удружења овакве врсте постоје у нашем граду. Имамо јако много жена
предузетница, али и више од педесет шест процената жена у нашем граду је
незапослено, што указује на то да морамо да их анимирамо да уђу у процес
самозапошљавања, да се ослоне на такве кораке, покрену сопствене бизнисе.
Управо ће ово удружење, у коме ће бити афирмисане жене предузетнице, успети
да помогне свим оним женама које желе да покрену сопствени бизнис“, сматра
председеница Савета за родну равноправност.
Како је најавила, биће седам жена у Управном одбору Удружења. То су
„јаке“ жене предузетнице у нашем граду. Како је најавила, између осталих, ту су
Божана Пантовић из „Елипсе“, Драгана Вељовић из „Ракије из Ракије“, Марија
Јовичић из Удружења „Гегула“, Биљана Јакић из „Флореле“, Данијела Божић из „О
Филипа“, а очекују се и друге жене предузетнице нашег града.
„Желим да позовем и друге жене предузетнице да се прикључе на нашој
оснивачкој скупштини, јер је јако важно да добијемо податке, што и јесте циљ
Удружења, о свим женама предузетницама у нашем граду. Посебно је
задовољство што нам се прикључују и жене пољопривреднице. Позивамо жене
пољопривреднице које су узеле одређени подстицај од Фонда за развој
пољопривреде у нашем граду, јер је и та врста активности вид самосталног
предузетништва“, поручила је Лидија Павловић, уз подсећање да је оснивачка
Скупштина Удружења пословних жена у Краљеву „Илинка Илић“ заказана за 23.
март 2017. године у свечаној сали Градске управе града Краљева, са почетком у
17.00 часова.

