שנה היברידית

משבר הקורונה כמנוע צמיחה

 20שנה להיווסדה של העמותה
נפתחה בסערת ה"קורונה" והבנה שעצירת המשק
ו״המיתון הנשי״ הצפוי ,בו נשים הן הראשונות להיפגע מהמשבר,
הביא עימו גם הזדמנות להתאמת המענים לצרכים המשתנים.
סקר צרכים מקוון הועבר לנשות העסקים ,שבעקבותיו נבנו
המענים החיוניים ליציבות העסקים ורציפות ההכשרות
לתקופת משבר ואי וודאות.

תוכניות 'עסק משלך״
הפכו באחת להיברידיות ,הוקצו משאבים לקידום וניהול המדיות
והכלים הדיגיטאליים והטכנולוגיים בעמותה ,כמו גם התאמת
ההכשרות המקצועיות ,מערך תמיכה להלוואות קטנות ונוחות,
וליווי עסקי אישי.
תוכניות להכשרת נשים להקמת עסקים כמקור פרנסה נוסף ו/או
עיקרי ,המשיכו לפעול בשיתוף הרשויות ובאופן היברידי:
בבת ים (לראשונה קורס מלא בזום) ,בית שמש ,ראשל"צ,
ירושלים ,גליל עליון ,גליל מערבי ,חיפה ,עפולה ,סח׳נין,
קרית אתא ודבוריה ,ובפורומים נצרת ובאר שבע.
בהתאם לקהל היעד וההנחיות ,נמשיך עם רשויות נוספות.

הכשרה וליווי עסקי למיזמים חברתיים
של נשים מהחברה היהודית והערבית בסח׳נין
בשת"פ עם "איגוד ערים לאיכות הסביבה" בסח׳נין
(בצורה היברידית ובקבוצות קטנות),
למיקוד ובניית תכנית עסקית ,עד לחשיפה
מול משקיעים פוטנציאליים.
תכנית ייחודית ״ש=ה לך״ לנערות
לחשיפה ליזמות עסקית וחינוך פיננסי ,בוצעה
בהצלחה רבה בתיכון ״אליאנס״ ,בשיתוף אגף
החינוך של תכנית ״מובילות״ בעיריית חיפה.
הרחבת כמות ההלוואות הקטנות
בתנאים נוחים לעסקי בוגרות ,בתרומתם האדיבה
של פורום נשות חברת  ,KLAישראכארט וקרן ״רשף״.
שותפויות
העמותה הובילה שיתופי פעולה עם רשויות מקומיות,
יועצות לקידום מעמד האישה ,סוכנויות ״המעוף״
של משרד הכלכלה ,עמותת מט"י ירושלים ,מרכזי
עוצמה ומחלקות רווחה וחינוך מקומיות.

 740נשים קיבלו מענה בעמותה בשנת :2020

שמירת קשר עם תומכים
בתחילת  2020ביקרו אותנו שתי קבוצות
מפדרציות יהודיות שתומכות בנו שנים רבות:
פדרציית מיאמי ופדרציית סנט לואיס.
כל קבוצה פגשה בוגרות של התוכניות שלנו
ואת צוות העמותה ,והתרשמו מעסקי הנשים
והתהליך שעברו בסיוע העמותה.
ביקורים נוספים הפכו וירטואליים ושוחחנו
עם תומכים רבים בזום ,שחלקם אף הקדימו
את תרומתם ונרתמו לצרכי התקופה.

 2000שעות ייעוץ הוענקו לכ 200-בוגרות "עסק משלך"
לליווי ותמיכה בעסקים שהוקמו בעמל רב באמצעות העמותה ,בתחום
העסקי ,השיווקי והעצמה .הייעוצים התבצעו ע״פ בחירת הנועצות,
מתוך חוברת ״יועצות העמותה״ שהופקה לשם כך.

מחקר הערכה

בייעוצים אישיים 140 :בעלות עסקים
ב״הרצאות עד הבית״ 400 :בעלות עסקים
ב״עסק משלך״ ופורומים  200נשים
הכשרה והטמעת כלים טכנולוגיים
למשתתפות התכניות כולן ,למנחות ולנשות הצוות,
לתפעול ולהנחיית הלמידה מרחוק.

למעבר לחוברת מאגר היועצות לחצו כאן
מערך קבוע של ״הרצאות עד הבית״ בוצעו מדי שבוע בזום ובחינם
עבור מאות נשות עסקים מכל הארץ ,בעברית ובערבית ,להתמודדות
ורכישת כלים במשבר הקורונה .את ההרצאות העבירו מנחות העמותה
בשילוב מרצות מתנדבות מפורום נשות חברת . KLA

לצפייה בפלייליסט "הרצאות עד הבית״ לחצו כאן
הקמת מאגר ידע בערוץ ה YouTube -של העמותה:
שם הערוץ :״העמותה להעצמה כלכלית לנשים EEW Israel״
במאגר הידע נצברו עד כה מתחילת ההרצאות:
 28הרצאות ,כ 600 -צפיות ,וכ 85 -מנויים חדשים.

להצטרפות לערוץ היוטיוב של העמותה לחצו כאן
סיור וירטואלי בקרב עסקי נשים מצליחות
נערך לראשונה בעמותה .הסיורים מאפשרים מפגש השראה ולמידה
לבוגרות ״עסק משלך״  ,2020מערים שונות בארץ.
פורומים היברידיים לבעלות עסקים
התקיימו בנצרת ובבאר שבע ,לפיתוח העסק ,בדגש על תהליכי שינוי
והתאמה למצב משברי ובמיקוד על השיווק הדיגיטאלי.

בימים אלו מסתיים מחקר הערכה שבוחן את
השפעת תכניות ״עסק משלך״ על הבוגרות,
בין השנים  .2019-2014בקרוב נוכל לחלוק
את הממצאים וללמוד מהם לעתיד.

לקראת שנת :2021
• פיתוח והקמת תכנית חדשנית,
מותאמת לצו השעה ,עבור נשים שנפלטו
ממעגל העבודה (שכירות ,חל"ת) ,שנאלצות
לחשב מסלול מחדש וללמוד על הזדמנויות
התעסוקה העומדות בפניהן.

• ייעוצים אישיים עסקיים ״ Zoom-inלעסק"
• ״הרצאות עד הבית״
אחת לשבוע ע"י מנחות ,בוגרות העמותה
ומתנדבות מחברות עסקיות.

• תכניות "עסק משלך" היברידיות
ביישובים נוספים ולמגוון אוכלוסיות.

• הרחבת כמות ההלוואות הקטנות
בתנאים נוחים ,לסיוע לעסקי בוגרות.
• הקמת ״קהילת בעלות עסקים״
בוגרות תכניות ״עסק משלך״.
בהצלחה לכל הנשים שפתחו עסקים,
לצד ההוקרה למנחות ,לוועד המנהל,
לצוות ,למתנדבות ,לשותפים ,לתומכים
ולמאמינים בדרך  -מזה  20שנה!

לקישור לרשימת התומכים לחצו כאן

