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Краљево добило Удружење пословних жена
Име велике хуманитарке, жене предузетничког духа, управнице прве
занатске школе за девојчице у Краљеву - Илинке Илић, носи управо формирано
Удружење пословних жена у нашем граду.
На задатку да у удружење укључе све предузетнице у нашем граду
удружили су се Савет за родну равноправност града Краљева, Регионална
привредна комора Рашког и Моравичког округа и Национална служба за
запошљавање, уз помоћ бројних предузетница.
Према речима председнице Савета Лидије Павловић, у Управном одбору
ће бити седам чланица. Председница ће бити Божана Пантовић, из конфекције
„Елипса“, прошлогодишња добитница титуле „жена змај“, са дугогодишњим
искуством у предузетништву, а секретар Марија Јовичић, из Удружења „Гегула“.
Према речима Лидије Павловић, у Управном одбору ће се наћи и
представнице Савета за родну равноправност, Националне службе за
запошљавање, Регионалне привредне коморе и још четири најуспешније
предузетнице у нашем граду. Постоји могућности за проширење овог најужег
састава, а биће укључене и пољопривреднице.
Подаци Националне службе за запошљавање говоре да, од 12.500
незапослених на територији града Краљева, 56 одсто чине жене.
„С обзиром на овако велики број незапослених жена, а с друге стране,
велики број изузетно успешних предузетница у нашем граду, сматрали смо да је
природно да оваква врста удружења постоји у нашем граду. Велико нам је
задовољство да укључимо и жене пољопривреднице, које су нам веома значајне.
Њима је много теже него женама у предузетништву да у пољопривреди, на
земљи, остваре велике резултате и успехе“, каже председница Савета за родну
равноправност града Краљева.
„Успели смо да издвојимо 3.600.000 динара за самозапошљавање жена.
Надам се да ће нека од жена која се није осмелила за сопствени бизнис, а дошла
је да вечерас буде са нама, успети да повуче средства од Националне службе и
града и покрене неку своју делатност, а ми ћемо то пратити“, поручила је она.
За сада, Удружење нема своје просторије, али ће, како је истакла
Павловићева, град Краљево, преко Савета за родну равноправност, излазити у
сусрет са обезбеђивањем прострора, као и Комора.
Како је истакла Сузана Вуксановић, из Регионалне привредне коморе
Рашког и Моравичког округа, коморски систем подразумева и подржава овакав
вид удруживања.
„Предузетништво је веома битан фактор и ресурс који није довољно
искоришћен ни на нивоу града Краљева ни на нивоу целе Србије. Овај начин
удруживања помаже да се предузетнице повежу, долазе до одређених
информација врло битних за пословање, како оне које тек започињу бизнис, тако и
оне које су већ у бизнису и на овај начин хоће да га што више усаврше“, каже
Вуксановићева.
Комора Краљево на свом подручју, у оквиру своје делатности, прати
пословање привредних субјеката и предузетница.

„Са поносом можемо да кажемо да на подручју Краљева послује веома
велики број успешних жена, чије су активности и резултати препознати.
Предузетнице из предузећа „О'Филип“, „Елипса“, „Флорела“, „Здрава храна“, Етно
домаћинство „Шеклер“ доказале су се и неко је то препознао. Надам се да ће
наставак рада Удружења подржати све институције на подручју града Краљева“,
рекла је представница Коморе, позвавши све институције које могу да помогну
женама предузетницама да то и учине.
Какло је истакла Снежана Прелић, директорка краљевачке филијале,
Национална служба за запошљавање ће бити подршка у развоју женског
предузетништва, како незапослених особа, тако и оних које имају неку идеју да
крену у свет предузетништва, да се осамостале, стекну пословну самосталност,
али и предузетница које дуги низ година успешно послују.
„Национална служба, поред информативних услуга, нуди и едукативне, као
што је „Пут до успешног предузетника“, додељује субвенције за
самозапошљавање, а пружа и помоћ у реализацији програма менторинга. Она
пружа подршку економском оснаживању жена на тржишту рада као једном веома
битном економском ресурсу, а који је прилично неискоришћен у Републици
Србији“, сматра директорка.
На нивоу Републике Србије постоји Удружење пословних жена, чије
чланице су и неке веома успешне краљевачке предузетнице.
Предузетнице које су у свечаној сали Градске управе града Краљева
подржале оснивање Удружења пословних жена „Илинка Илић“ у нашем граду,
поздравила је заменица градоначелника Краљева Марица Мијајловић.
Она је истакла колико је битно да жена има храбрости да донесе одлуку,
буде одговорна и крене у сопствени бизнис. Истакла је да су жене брзе,
практичне, економичне, немају празног хода, не губе време. Поред тога што су
пословно успешне, оне су углавном и успешне мајке, успешне рођаке,
пријатељице.
„Што је до мене, увек ћу свесрдно пружити подршку оваквим скуповима и
одлукама. Надам се да ће се ускоро појавити нека даровита жена, што се тиче
предузетништва, и да ће бити довољно храбра и јака да крене у нови бизнис“,
поручила је заменица градоначелника Марица Мијајловић пожелевши
новооснованом удружењу срећан рад.

