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SOMMARJU
Il-konklużjonijiet ta’ dan ir-rapport huma wieħed mir-riżultati maħrugin tat-tip
intelletwali mill-proġett hekk imsejjaħ ‘Women in Power’, tradott bħala ‘Nisa fil-Poter’
li hu ffinanzjat mill-programm ta’ fondi Ewropew ERASMUS+. L-għan ta’ dan il-proġett
hu li jinħolqu għodda li jgħinu biex ikun hemm iktar ugwaljanza u bilanċ bej is-sessi
fil-livell tal-board room, jiġifieri fej isiru d-deċizjonijiet.
Dan isir billi nisa li jaħdmu jsibu s-sapport meħtieg biex ikollhom l-opportunita` jiksbu
l-ħiliet u l-kredenzjali li jtejbu l-kompetenza tagħhom fis-setturi rispettivi, u b’hekk
ikun possibli għalihom li jilħqu pożizzjonijiet għolja u ta’ natura eżekuttiva. L-iskop
aħħari huwa li tiġi milħuqa kemm jista’ jkun l-ugwaljanza bej is-sessi u l-avvanz tannisa fuq livell Ewropew.
'Women in Power' irid ukoll jiffaċilita l-aċċess u l-parteċipazzjoni tan-nisa f’dik li hu
tagħlim żviluppat apposta għal dawk in-nisa li ħafna drabi huma neqsin minn ċertu
abiltajiet fi kwalifiċi ta’ livell sekondarju u terzjarju, imma li fl-istess ħin għandhom
għarfien profond tal-industrija li jaħdmu fiha. Dan bl-għan li tiġi mwassla dejjem iktar
l-idea ta’ nisa li jmexxu u li jipparteċipaw fil-proċessi ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet.
Il-konklużjonijiet finali li wieħed jista’ jislet mid-data kollha li nġabret u ġiet miflija
huma li hemm numru ta’ fatturi li mhumiex sempliċi li jfixxklu lin-nisa milli javvanzaw.
Dawn jinkludu fatturi ta’ natura politika u soċjali, iżda jeżistu wkoll raġunijiet personali
u minħabba li l-ambjent estern ma jistax jinbidel qabel ma wieħed jirrikonoxxi u
jbiddel dak li qed jiġri fuq ġewwa, hemm ħafna x’jista’ jsir u diversi punti li fuqhom
mara tista’ taħdem biex ittejjeb is-sitwazzjoni tagħha.
Minn dak li ġie mistħarreġ fl-istudji dwar l-ostakli u l-ħtigijiet, dawn huma ftit millpunti prinċipali li jistgħu ikunu ta’ gwida f’dak li għandu x’jaqsam mal-iżvilipp
kontinwu tan-nisa:


Għad hemm nuqqas ta’ għarfien, kif ukoll kunċetti żbaljati dwar is-suġġett,
saħansitra li jiġu mxerrda minn nisa infushom, u għalhekk kemm in-nisa,
imma anke in-nies in ġenerali, għandhom ikunu edukati dwar xi tfisser lugwaljanza bej is-sessi.



Il-fatt li l-bilanċ bej familja u karriera huwa konsidrat bħala xi ħaga diffiċli li
tintlaħaq u li ħafna minn dan jista’ jkun li ġej minn nuqqas ta’ informazzjoni
dwar l-opportunitajiet (liġijiet, drittijiet, eċċ.) li jistgħu jkunu ta’ sapport lin-nisa
biex jsibu dan il-bilanċ.



Persuna li se tmexxi għandu jkollha imqar għarfien bażiku ta’ negozju,
strateġija, u responsabbilita` tat-tmexxija.



Persuna li se tmexxi għandu jkollha ħiliet tajbin f’dak li hu kif torgannizza laffarijiet.



Persuna li se tmexxi għandha tkun taf tikkomunika sew.



Persuna li se tmexxi għandha tkun taf kif tqassam il-ħin u tagħraf x’inhuma liktar affarijiet importanti, biex b’hekk tkun tista’ ssib il-bilanċ bej il-ħin li
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tgħaddi x-xogħol u dak li tqatta’ d-dar, u għaldaqstant, prinċipji ta’ kif wieħed
jagħmel dan huma importanti ferm meta mara tipprova tilħaq pożizzjonijiet
iktar għolja.


In-nisa, forsi iktar mill-irġiel, jafu jsibu diffikulta` meta jħossuhom hazin, u
hemm ukoll it-tendenza li jsibu iktar problem f’ħajjithom (anke minħabba li
apparti li jitħabbtu ma’ problemi professjonali u ta’ familja bħall-irġiel, in-nisa
iridu jiġġieldu kontra sterjotipi qabel ma jkunu jistgħu jippruvaw x’isarfu, u
għandhom ukoll responsabbilta` ta’ familja ikbar fuq spallthom. Ghalħekk, hu
importanti li jkunu midħla ma’ kunċetti dwar l-istress u kif wiehed jevita` li jsib
ruħu f’sitwazzjonijiet stressanti ferm.



Ġeneralment, in-nisa jidhru li jbatu minn nuqqas ta’ kunfidenza fihom
infushom, u għalhekk, taħrig dwar dan is-suġġett kif ukoll dwar kif wieħed ikun
iktar assertiv, jgħin ukoll.

L-aħħar punt hu ferm important għaliex huma n-nisa li huma kunfidenti, assertivi u
għandhom għarfien b’saħħtu ta’ xi jsarrfu li huma dawk li jaffrontaw kwistjonijiet fuq
il-post tax-xogħol, bħalma huma kwistjonijiet ta’ nuqqas ta’ ugwaljanza,
diskriminazzjoni fuq bażi ta’ sess, u problem tat-tmexxiji. Dawn huma n-nisa li l-iktar
jimmirraw għall-għoli u li kapaċi jindirizzaw nuqqas ta’ ugwaljanza u ġustizzja, kemm
id-dar kif ukoll fuq il-post tax-xogħol.

Il-maniġment eżekuttiv u l-akkwist ta’ miri għal nisa li jaħdmu

3

IO1-A3 FINAL REPORT

'WOMEN IN POWER' INFO TAL-PROĠETT

Ftehim ta 'għotja

ES01-KA202-038258

Programm

Erasmus + Kooperazzjoni għall-innovazzjoni u liskambju ta 'prattiki tajbin

Azzjoni

Sħubijiet Strateġiċi
(Żvilupp tal-innovazzjoni - Edukazzjoni u taħriġ
vokazzjonali / K202)

Titlu tal-proġett

"In-Nisa fil-Qawwa": It-trawwim tat-tmexxija u t-tisħiħ
tan-nisa li jaħdmu f'setturi tradizzjonali permezz taledukazzjoni

Data tal-bidu talproġett
Data tat-tmiem talproġett

01/11/2017
30/10/2019

Tul tal-proġett ta

24 xahar

KONSORZJU TAL-PROĠETT

Din il-pubblikazzjoni tirrifletti l-fehmiet biss tal-awtur, u l-Kummissjoni ma tistax tinżamm responsabbli
għal kwalunkwe użu li jista 'jsir mill-informazzjoni li tinsab fiha.
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