
Projekt »Gozdovi v ženskih rokah« Fem4Forest (Forests in Women's Hands) se je pričel julija
2020 z namenom krepitve gozdarskega sektorja na območju Podonavja s pomočjo večjega
vključevanja žensk tako v samo gospodarjenje z gozdovi kot tudi na trg dela in v različne
nivoje odločanja.

Od začetka projekta, so projektni partnerji iz 10 različnih držav združili moči in izvedli
anketiranje gozdark, lastnic gozdov ter žensk, ki se šele vključujejo v gozdarski sektor, izvedli
smo vodene pogovore z ključnimi deležniki in izbrali vzornice. Na podlagi boljšega
poznavanja stanja smo pripravili akcijske načrte za povečanje kompetenc žensk v
gozdarskem sektorju, ter raziskali nove inovativne pristope za učinkovito vključevanje žensk.
Trenutno poteka tudi uvajanje novih podpornih modelov za ženske.

V okviru Fem4Forest raziskave o ženskah v gozdarskem sektorju smo se osredotočili na
gozdarske strokovnjakinje, lastnice gozdov in ženske na začetku svoje karierne poti. V okviru
projektnih aktivnosti je bilo anketiranih 663 posameznic iz 10 držav iz območja Podonavja.
Izpolnjenih je bilo 106 vodenih intervjujev in organiziranih več kot 20 okroglih miz. Vse
zbrane informacije ter boljše razumevanje stanja nam omogoča samozavestnejšo
oblikovanje in nadaljevanje dela, ter pripravo prilagojenih pristopov in AKTIVNOSTI, ki bodo
ženskam pomagale okrepiti in izboljšati njihov položaj v sektorju.

FEM4FOREST - Gozdovi v ženskih rokah
Kaj se dogaja?
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Kaj sledi?

Nobena
služba ni bolj
ali manj
primerna za
ženske v
gozdarstvu –
ženske lahko
počnejo,
karkoli želijo.
Zmorejo
lahko vse!” 
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Predstavnica iz vrst zaposlenih

v gozdarskem sektorju

sprememba politike, sprememba zakonodaje ali
prilagoditev zakonov, 
inovativnost v organizacijah,
inovativni pristopi pri poučevanju in vseživljenjskem učenju 
oblikovanje mentorskega programa,
uvedba novih oblik povezovanje in združevanja. 

Inovacije prinašajo potrebne spremembe in spodbujajo rast.
Tudi gozdarski sektor mora uvesti določene inovacije, kot so:

Partnerji iz 10-ih držav so pripravili nacionalne akcijske načrte, ki
so prilagojeni specifičnim potrebam posamezne države in v
katerih so opredeljene potrebne inovacije.

 Z jasno opredeljenimi cilji in določenimi aktivnostmi za
doseganje teh ciljev, smo le še korak bližje do uspeha. V
naslednjem obdobju bomo delali predvsem na organizaciji
izobraževanj in uvajanju mentorskega programa, ozaveščanju,
komunikaciji, ter spodbujali večji vlogi žensk v gozdarstvu.



Z ustreznim pristopom,
predstavitvijo in
ozaveščanjem, ki ženske v
gozdarstvu predstavi na
spoštljiv in inteligenten način,
lahko zanesljivo spremenimo
nekatere »zastarele« poglede,
do žensk v gozdarstvu. V
okviru Fem4Forest projekta že
od decembra 2021 poteka
kampanja ozaveščanja. V
sklopu kampanje je bilo
napisanih več člankov,
izdelane so bile razglednice,
videi, objave ne družbenih
medijih ter druge tiskane in
digitalne vsebine. S pomočjo
takšne kampanje lahko
učinkovito širimo ključna
sporočila projekta in
pridobimo pozornost različnih
deležnikov.
NAJDETE NAS NA: 
www.facebook.com/gisgte 

Program za usposabljanje mentorjev v gozdarskem
sektorju, ki upoštevajo vidik spola, je bil razvit z
namenom spodbujanja in nudenja podpore lastnicam
gozdov in gozdarskim strokovnjakinjam na začetku
njihove karierne poti. Usposabljanje mentorjev je bilo
izvedeno najprej na na transnacionalni ravni, da bi
spodbudil transnacionalno izmenjavo in mreženje.
Usposobljene mentorice, ki so se izobraževale v okviru
tega programa, pa bodo sedaj pridobljeno novo znanje
delile naprej .. V okviru transnacionalnega izobraževanja
smo v Sloveniji usposobili tri mentorice. Mentorski
program pa bomo razširili z novimi mentoricami v jeseni
2022. Izobraževanje se začenja 26.10.2022.
 
Poleg mentorskega program smo se v Sloveniji odločili,
da kot pilotno aktivnost izberemo tudi eno izmed
inovativnih oblik povezovanja in mreženja. Tako smo v
juniju 2022 začeli z organizacijo gozdnih sprehodov za
ženske. »Gozdni sprehodi« so oblika druženja, na katerih
se v gozdu udeleženke izobražujejo o določeni gozdarski
tematiki. Sprehode vodijo strokovnjaki ali lastniki gozdov,
ki izberejo poljubne teme povezane z gozdom v katerem
se udeleženci nahajajo. Poleg novih uporabnih znanj, ki
jih pridobijo, pa sprehodi služijo tudi povezovanju in
druženju strokovnjakov iz gozdarskega sektorja, pri
čemer se med udeleženci ustvarjajo prijateljske vezi in
gradi nova socialna mreža, kar posledično pripomore k
boljšemu vključevanju v sektor. Gozdarski sprehodi so se
uveljavili predvsem med ženskami v gozdarstvu, vendar
pripadnost spolu ni omejitev za sodelovanje.

MENTORSTVO IN NOVE OBLIKE
POVEZOVANJAOZAVEŠČANJE
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www.facebook.com/Fem4Forest/

www.interreg-danube.eu/approved-projects/fem4forest

www.linkedin.com/company/forests-in-women-s-hands/

TTa dokument je PRIPRAVIL konzorcij, ki ga za izvedbo projekta Fem4Forest (DTP3-500-1.2 Fem4Forest)
sestavljajo naslednji partnerji

✓Slovenian Forestry Institute (Slovenia) - GIS
✓Forest Trainings Center PICHL (Austria)
✓NOWA Training Counselling Project management (Austria)
✓Bavarian State Institute of Forestry (Germany) - LWF
✓Forest Owner Association Styria (Austria)
✓PRIZMA Foundation for Improvement of Employment Possibilities (Slovenia)
✓Croatian Chamber of Forestry and Wood Technology Engineers (Croatia)
✓Croatian Union of Private Forest Owners Associations (Croatia)
✓Agency for sustainable development of the Carpathian region “FORZA” (Ukraine)
✓Forestry and Environmental Action (Bosnia and Herzegovina) - FEA
✓University of Belgrade-Faculty of Forestry (Serbia)
✓University Ştefan cel Mare of Suceava (Romania)
✓Czech University of Life Science Prague (Czech Republic)
✓Association Economy and Democracy (Bulgaria)

Opomba:
Informacije in pogledi, predstavljeni v tem projektnem dokumentu, pripadajo avtorju(-jem) (vodilnemu
partnerju DTP projekta in partnerjem) in ne odražajo nujno uradnega mnenja Evropske
unije/Transnacionalnega programa Podonavje. Institucije in organi Transnacionalnega programa Evropske
unije/Podonavja niti katera koli oseba, ki deluje v njihovem imenu, niso odgovorni za morebitno uporabo
informacij, ki jih vsebuje.

2

oDGOVORNI PARTNER: Forestry and Environmental Action - FEA

Slovensko verzijo sta pripravili: dr. Katarina Flajšman in dr. Nike Krajnc 
Izdaja: Gozdarski  inštitut Slovenije; založba: Silva Slovenica 
Naslov: Večna pot 2, 1000 Ljubljana

www.facebook.com/gisgte
www.gozdis.si

Ljubljana, Junij 2022.


