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A projektről

Üdvözöljük!
A FEMME projekt ebben a hírlevélben szeretnék megosztani Önökkel a program elképzeléseit, ki a célcsoport, mik a
célkitűzések, milyen programok valósulnak meg és milyen eredményeket kívánunk elérni. A következőkben beszámolunk
a Portugáliában zajlott projektindító találkozóról és annak eredményeiről is.

FEMME PROJEKT

"Mumprenerurship" magába 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 tevékenységüket is.

Célcsoport

A FEMME projketben kiemelt fontosságúnak tartjuk inkubátorok/trénerek/felnőttoktatók bevonását, bővítve ismereteiket,
képzettségüket a női vállalkozókról, így elősegítve, hogy jobb, megfelelőbb szolgáltatást nyújtsanak a Mumpreneur-ök
számára, ideális környezetet teremtve vállalkozás indításához és munkahelyek teremtéséhez.

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


A Projekt célja

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-ellenőrzés

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

PARTNEREK





M1 Projekindító megbeszélés

Helyszín: Évora, Portugália
Dátum: 2018. február 7-8.

1.    nap A találkozó fő célja a partnerek bemutatkozása, a szervezetek és egymás megismerése, valamint a projekt
feladatok felosztása volt. A találkozón az összes partner részt vett. A találkozó témái és a felelős partner:
projektmenedzsment és végrehajtás – AML (Portugália); munkaterv kialakítása, kutatás, felmérés és feltérképezés –
SocialLab (Olaszország) és PBKIK (Magyarország); terjesztési és kommunikációs terv – IED (Görögország); következő
találkozó előkészítése – SocialLab (Olaszország); az ülésekről készült jegyzőkönyvekért felelős – HP-MOS (Egyesült
Királyság). A találkozó után a csoport buszos túrán vett részt Évora környékén, hogy megismerhesse az UNESCO
Világörökségnek tekintett várost. A nap egy csoportos vacsorával és Fado-val zárult, mely egy hagyományos portugál
zene, az UNESCO világörökség része.
2.    nap A második nap került sor a FEMME projekt bemutatására a helyi érdekelt felek és a sajtó számára. A
rendezvényre az AML meghívta mind az állami, mind a magánszektor helyi képviselőit, a sajtót és a régió „mumpreneur”-
jeit, női vállalkozóit.

 

A projekt az Európai Bizottság támogatásával valósul meg. Jelen kiadvány tartalma a szerző véleményét tükrözi,



a Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltaktartalmáért és az információk felhasználásért.
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