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A projekt az Európai Bizottság támogatásával valósul meg.
Jelen kiadvány tartalma a szerző véleményét tükrözi, a Bizottság nem 
tehető felelőssé az abban foglaltak tartalmáért és az információk 
felhasználásért.

PARTNERSÉG

AML– ASSOCIAÇÃO MÃE LIMÃO. 
PORTUGAL., Project Coordinator
associacaomaelimao@gmail.com 

BUSINESS INCUBATOR - GOTSE 
DELCHEV, BULGARIA.
bi_gd@abv.bg

PECS-BARANYAI KERESKEDELMI ES 
IPARKAMARA. HUNGARY.
dweller@pbkik.hu 

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y SERVICIOS DE BADAJOZ, 
SPAIN
olivenza@camarabadajoz.org

INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP 
DEVELOPMENT IED. GREECE.
projects@ied.eu 

HEALTH PSYCHOLOGY MANAGEMENT 
ORGANISATION SERVICES. UNITED 
KINGDOM. 
mercy.maclean@hp-mos.org.uk 

ASOCIATIA NATIONALA A FEMEILOR 
DIN MEDIUL RURAL. ROMANIA. 
anfmr.romania@gmail.com 

CONSORZIO SOCIAL LAB SOCIETA 
COOPERATIVA SOCIALE. ITALIA. 
info@social-lab.it

@femmeprojecteu



A PROJEKTRŐL
"Mumprenerurship" magában foglalja az 
anyaságot és a vállalkozói létet; olyan nőket 
értünk alatta, akik kismamaként, anyaként úgy 
döntöttek, saját vállalkozást indítanak. 
Európában ezt a mozgalmat többnyire olyan 
nők informális csoportja alkotja, akik úgy érzik, 
hogy szükségük van a saját közösségük 
kialakítására, hogy tapasztalatokat cseréljenek, 
tanuljanak egymástól és bővítsék üzleti tevéke-
nységüket is.

CÉLCSOPORT

- Inkubátorok/trénerek/felnőttoktatók

- mumprneurs/női vállalkozók

A PROJEKT CÉLJAI

A PROJEKT CÉLKITŰZÉSEI:

Trénerek/felnőttoktatók képzése a 
""mumpreneurship"" női vállalkozói létről;
 
A női vállalkozók támogatása; 

Felmérni a ""mumpreneur""-ök, női 
vállalkozók helyzetét a 
partnerországokban;

A női vállalkozókat támogató 
kezdeményezések, jó gyakorlatok 
megosztása

A női vállalkozói lét megismertetése egy 
európai „mumpreneur”, női vállalkozói 
hálózat kialakításával;

A gazdasági/társadalmi egyenlőség 
biztosítása a nemek között.

MUNKACSOMAGOK

WP1. Koordináció és projektmenedzsment

WP2. Kutatás és felmérés

WP3. Nem formális oktatási modell

WP4. Monitoring, értékelés és minőség-el-

lenőrzés

WP5. Az eredmények megismertetése és 

kiaknázása

EREDMÉNYEK
1. Tanulmány az európai, „mumpreneur”-ök, 
női vállalkozók jelenlegi helyzetéről

2. Útmutató a „mumpreneurship” legjobb 
európai gyakorlataihoz

3. Gyakorlati útmutató a női vállalkozói létről 
és „mumpreneur” kezdeményezésekről 

4. Útmutató a „mumpreneur”-ök számára

5. Szóróanyagok, honlap,
facebook-oldal


