11.04.2019.
Најава првог Сајма женског предузетништва у Краљеву
Први Сајам женског предузетништва у нашем граду свечано ће бити
отворен у петак, 12. априла 2019. године, у 12.00 часова, у Свечаној сали Градске
управе града Краљева – најавила је председница Савета за родну равноправност
града Краљева Лидија Павловић на конференцији за новинаре организованој тим
поводом.
„Ово је први Сајам на територији Рашког округа, на ком ће се окупити 30
предузетница различитих делатности, међу којима ће бити и представнице из
Рашке и Врњачке Бање. Савет за родну равноправност града Краљева је
успоставио сарадњу са Удружењем „Вешта жена“ из Македоније и манифестација
„Вешта жена“ се преноси у Краљево 13. априла, па ће на Сајму учествовати и две
предузетнице из Македоније. На Сајму ће се представити предузетнице из разних
делатности - прозводње колача, накита, текстила, ракије, сувенира... Сајам није
само изложбеног, већ и продајног карактера“, најавила је председница Савета.
Она је нагласила да је веома важно и значајно подстаћи и подржати женско
предузетништво, као и да женска креативност и предузетнички потенцијал, и код
нас и у иностранству, представљају неискоришћен извор економског раста.
„Женско предузетништво је важно првенствено због размене информација,
искустава. Ако нису умрежене, с обзиром на то да је јако тешко данас опстати и
отпочети сопствени бизнис, женама би онда требало некако обезбедити одређене
услове. Постоје фондови преко којих се финансирају микро и мала предузећа,
покретање бизниса, и у предузетништву и у пољопривреди. Сматрамо да наше
предузетнице, а и пољопривреднице, нису довољно информисане, а кроз
удруживање могу добити више информација. Најважније код женског
предузетништва и код успеха у бизнису јесте бити на правом месту у право време
и имати добре информације. Зато је важно да се удружују“, истакла је Лидија
Павловић.
Савет за родну равноправност града Краљева Сајам организује заједно са
Удружењем пословних жена „Илинка Илић” из Краљева, уз подршку Удружења
Македонаца у граду Краљеву, управо умрежавањем кроз Удружење „Вешта жена“
из Македоније. Како је најављено на конференцији, након Сајма се наставља
манифестација „Вешта жена“, која је такмичарског духа, у којој се жене такмиче у
припремању слатких и сланих јела, а биће приређена и својеврсна изложба.
Удружење пословних жена „Илинка Илић” из Краљева склопило је Протокол о
сарадњи са удружењима из Црне Горе и из Босне и Херцеговине.
На првом Сајму у Београду представила се 21 учесница, на Сајму женског
предузетништва у Краљеву ће се представити више од 30 предузетница.
„Мислим да је то велики корак за Краљево, а са друге стране ми је жао што
нисмо успели да се још више жена укључи. Схватила сам колико се жене боје да
се представе или немају довољно времена за то, а статистика показује да 34
одсто приватних предузећа воде жене, што је један од начина да се оне
самозапосле“, рекла је представница организатора Сајма.
Председница Савета је подсетила да је град Краљево кроз мере акционог
плана за запошљавање омогућио да жене добију одређена средства којима би

покренуле сопствени бизнис, у чему је учествовао и Савет за родну
равноправност, и апеловала на жене које не раде или су остале без посла да дају
себи шансу и узму средства од државе како би кренуле у споствени бизнис.
Први Сајам женског предузетништва у нашем граду ће у петак, 12. априла
2019. бити отворен од 9.00 часова за грађанство, а за 12.00 часова је предвиђено
свечано отварање. Сајам ће отворити градоначелник града Краљева др Предраг
Терзић и начелник Рашког управног округа Небојша Симовић.

