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В БЮЛЕТИНА

Добре дошли!
В този първи бюлетин по проект FEMME ще споделим с нашите читатели концепцията на проекта, за кого е
предназначен, целите, дейностите и резултатите от него. Ще представим и резултатите от нашата начална
среща, проведена в Португалия.

ПРОЕКТ FEMME

Предприемачество за майки е понятие, обединяващо майчинство и предприемачество, което означава, че
включва жени, които след като станат майки решават да създадат свой собствен бизнес. В Европа това
движение се развива предимно от неформални групи от жени, които имат необходимост да се присъединят към
общности от съмишленици, за да обменят идеи, да споделят знания и да разширят бизнеса си.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Приоритет на проект FEMME е включването на инкубатори/ обучители/ преподаватели на възрастни по
предприемачество, чрез което да се разширят компетенциите им по предприемачество за майки и да се осигурят
по-добри и подходящи услуги за майките, водещи до създаване на нови работни места и стартъпи.

https://www.facebook.com/Femme-project-1850313858320134/


ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Общите цели на проекта са:

Да се подкрепят обучителите/ преподавателите на възрастни в областта на предприемачеството за майки;
Да се създадат възможности за майки-предприемачки;
Да се изследва състоянието на предприемачеството сред майките в страните партньори;
Да се обменят най-добри практики относно инициативите свързани с предприемачеството за майки;
Разпространение на предприемачеството сред майките чрез полагане на основа за създаване на
Европейска мрежа на майки-предприемачки;
Да осигури икономическо/ социално равенство между половете.

РАБОТНИ ПАКЕТИ

WP1. Координация и управление на проекти

WP2. Проучване и изследвания

WP3. Неформален образователен модел

WP4. Мониторинг, оценка и осигуряване на качеството

WP5. Разпространение и използване на резултатите

РЕЗУЛТАТИ

1. Доклад за състоянието на предприемачеството сред майките в Европа 
2. Ръководство с добри европейски практики на предприемачество сред майките
3. Ръководство с опит/ препоръки за обучители/ преподаватели на възрастни по  предприемачество за майки
4. Ръководство за майки - предприемачки
5. Листовки, уеб и Facebook страница

ПАРТНЬОРИ





Начална среща

Място: Евора, Португалия
Период: 7- 8.02.2018 г.

Ден 1. Основната цел на срещата бе партньорите да се опознаят, да представят своите организации и да се
запознаят с управлението на проекта. На срещата присъстваха всички партньори.
Темите за срещата и отговорният партньор бяха:
Управление и изпълнение на проекта - AML (Португалия)
Планиране на работния план: проучване, планиране и проверяване - SocialLab (Италия) и CCIPécs (Унгария)
План за разпространение и комуникация - IED (Гърция)
Уговаряне на следващата транснационална среща - SocialLab (Италия)
HP-MOS (Великобритания) отговаря за протокола от заседанието.
След срещата групата разгледа Евора, за да опознае града, който е признат за световно наследство от
ЮНЕСКО.
Денят завърши с обща вечеря и Фадо - традиционна португалска музика, която счита ЮНЕСКО за световно
културно наследство.
 
Ден 2. Вторият ден бе посветен на представянето на проекта FEMME пред местни заинтересовани страни и
пресата. Срещата бе организирана от AML, която покани местни представители на публичния и частния сектор,
медии и майка-предприемач да разкаже за своя опит.
 



Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.
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