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MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

Numer projektu:

Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa kobiet-wdów z regionu Balach

Budżet łączny:

Budżet
wnioskowany:

Cel ogólny realizacji projektu
Poprawa warunków życia kobiet - wdów w rejonie Balach.
Cele bezpośrednie i efekty realizacji projektu
Cel bezpośredni
Stworzenie miejsc pracy generujących regularne
i stabilne źródło dochodów dla kobiet wdów z
rejonu Balach.
Efekty realizacji projektu
1. Funkcjonująca spółdzielnia rękodzielnicza.
2. Większa liczba samozatrudnionych kobietwdów
z rejonu Balach.
3. Zwiększona aktywizacja zawodowa kobietwdów z rejonu Balach.

Zakładane rezultaty projektu,
w tym ilościowe

Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki
celów bezpośrednich i efektów
realizacji projektu
1. 40 kobiet-wdów w rejonie Balach,
będących współwłaścicielkami
nowoutworzonej spółdzielni
rękodzielniczej.
2. Min. 5 zamówień generujących
dochody zrealizowanych w ciągu 3
miesięcy od rejestracji spółdzielni.

1. Zarejestrowana spółdzielnia
rękodzielnicza.
2. 9 wyposażonych stanowisk pracy w
maszyny rękodzielnicze duże i maszyny
rękodzielnicze małe.
3. 40 kobiet, które ukończyły szkolenia i
warsztaty z wynikiem pozytywnym.
4. 10 wyprodukowanych próbek 3
rodzajów produktów rękodzielniczych.

Źródło weryfikacji wskaźników celów
bezpośrednich i efektów projektu
1. Dokumentacja założycielska spółdzielni
(lista członków -współwłaścicieli).
2. Dokumentacja finansowo-księgowa
spółdzielni.
3. Lista umów/kontraktów.

Założenia zewnętrzne
i ryzyka

1. Utrzymywanie się stabilności
politycznej w regionie.
2. Stabilność warunków
ekonomicznych w regionie.
3. Brak zmian w przepisach
prawnych regulujących kwestie
zakładania/działalności spółdzielni
w rejonie Balach.
4.Utrzymywanie się stabilnych cen
materiałów wykorzystywanych do
produkcji.
5.Terminowa realizacja wpisu o
1. Wpis do rejestru działalności gospodarczej. zarejestrowanie spółdzielni.
6. Dostępność odpowiedniego
2. Umowa najmu lokalu.
lokalu do założenia spółdzielni.
3.Umowy mikro-kredytowe na działalność
7. Obecność przedsiębiorstw
spółdzielni (maszyny, materiały, surowce).
leasingujących maszyny
4.Umowy leasingowe maszyn do rękodzieła.
rękodzielnicze w regionie.
5. 40 certyfikatów pozytywnie ukończonych
8. Istniejący system pożyczek i
szkoleń i warsztatów.
mikro-kredytów.
6. Wyprodukowane próbki materiałów.
9. Brak przerw w dostawie prądu i
7. Ewidencja produkcji.
wody.

1. Utworzona spółdzielnia rękodzielnicza.
2. 9 funkcjonujących stanowisk pracy
wyposażonych w 4 maszyny rękodzielnicze duże i
5 maszyn rękodzielniczych małych.
3. Wyprodukowane próbki towarów.
4. Przeszkolona grupa 40 kobiet do
samodzielnego prowadzenia spółdzielni
rękodzielniczej.
5. Zawarte umowy/kontrakty z potencjalnymi
odbiorcami produktów.
Założenie spółdzielni rękodzielniczej pozwoli na
stworzenie miejsc pracy generujących regularne
i stabilne źródło dochodów dla kobiet wdów z
rejonu Balach.
Wyposażenie spółdzielni w maszyny, zakup
surowców do produkcji rękodzieła, a także
przeszkolenie kobiet w postaci
przeprowadzenia praktycznych warsztatów
pozwoli na
stworzenie potencjalnych możliwości do podjęcia
pracy przez
kobiety. Dodatkowe szkolenia z zakresu
finansowania
działalności gospodarczej pozwolą na
zapewnienie trwałości
działaniom podjętym w ramach projektu, gdyż po
jego
zakończeniu kobiety będę posiadały niezbędne
umiejętności
nie tylko do produkowania wyrobów
rękodzielniczych, ale
również do prowadzenia spółdzielni.
Przeprowadzone szkolenia i warsztaty zwiększą
aktywizację zawodową kobiet.
Dodatkowo, sprzedaż wyprodukowanego
rękodzieła będzie stanowiła regularne i stabilne
źródło dochodów, co wpłynie na poprawę
warunków życia kobiet i ich rodzin.

Działania projektowe
1. Rekrutacja grupy kobiet mających założyć
spółdzielnię.
2. Rejestracja spółdzielni rękodzielniczej.
3. Wyposażenie spółdzielni:
3.1. wynajem lokalu na spółdzielnię
3.2 .wynajem (leasing) maszyn rękodzielniczych
3.3. zakup materiałów i surowców do
wyprodukowania próbek produktów
4. Przygotowanie programu szkoleń i
warsztatów.
5. Przygotowanie materiałów niezbędnych do
przeprowadzenia szkoleń i warsztatów.
6. Przeprowadzenie warsztatów rękodzielniczych
dla kobiet.
7. Przeprowadzenie szkoleń nt. finansowania
działalności
gospodarczej.

Zasoby i środki niezbędne do
przeprowadzenia działań w projekcie
1. Środki na wynajem lokalu.
2. Środki na wynajem 4 maszyn
rękodzielniczych dużych i 5 małych.
3. Środki na zakup surowców do
wyprodukowania próbek produktów.
4. Środki na pokrycie bieżących kosztów
funkcjonowania spółdzielni przez pierwsze
4 miesiące od jej utworzenia.
5. Trzech trenerów szkolących kobiety z
zakresu rękodzieła oraz finansowania
działalności gospodarczej.

Beneficjent ostateczny projektu
Bezpośredni beneficjent projektu
40 kobiet - wdów z regionu Balach.
Projekt ma na celu stworzenie miejsc pracy
generujących regularne i stabilne źródło
dochodów dla 40 kobiet wdów z rejonu
Balach. Kobiety zostaną przeszkolone w
zakresie produkcji rękodzieła oraz
finansowania działalności gospodarczej, co
pozwoli im na prowadzenie spółdzielni
rękodzielniczej.
Osoby, które odniosą korzyści z realizacji
projektu
Rodziny kobiet - wdów z regionu Balach.
Podjęcie pracy przez 40 kobiet pozwoli na
wygenerowanie regularnych i stabilnych
dochodów dla kobiet i ich rodzin. Z efektów
projektu powinno średnio skorzystać co
najmniej 100 osób.
Aktywizacja zawodowa kobiet-wdów z rejonu
Balach z
dużym prawdopodobieństwem spowoduje
rozprzestrzenienie idei zakładania spółdzielni
na okoliczne regiony. W dalszej perspektywie
możliwe jest zatem przyczynienie się do
polepszenia sytuacji ekonomicznej w
okolicznych regionach.

