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In acest prim buletin informativ, parteneriatul proiectului FEMME doreste sa impartaseasca cititorilor conceptul proiectului,
cui se adreseaza proiectul, scopurile sale, activitatile si produsele finale.

PROIECT FEMME

Antreprenoriatul mamelor este un concept care incorporeaza maternitatea si antreprenoriatul, adica, imlpica femeile care-
dupa ce au devenit mame- doresc sa –si creeze propria afacere.In Europa, acesta miscare este sprijinita , mai ales, de
grupuri noeficiale de femei care simt nevoia sa se asocieze ca sa faca schimb de idei, sa impartaseasca cunostinte si sa-
si dezvolte afacerea.

GRUPUL TINTA

In proiectul FEMME,am considerat ca trebuie sa implicam incubatoare/formatori/educatori pentru adulti in antreprenoriat
care sa-si extinda competentele in sfera mamelor antreprenor,si sa ofere servicii mai bune si mai potrivite pentru mamele
antreprenor gata sa creeze locuri de munca printr-un start-up.

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


OBIECTIVE

Instruirea mamemol antreprenor;
conoasterea situatiei mamelor antreprenor in tarile partenere de proiect;schimb de bune practici in initiative ale
mamelor antreprenor;
diseminarea antreprenoriatului femeilor mame prin initierea unei retele europene a mameantreprenori;
asigurarea egalitatii sociale, economice si de gen.

Modalitati de lucru

WP1. Gestionarea si coordonarea proiectului

WP2. Explorare si investigare

WP3. Modele educationale non-formale

WP4. Monitorizare, evaluare si asigurarea calitatii

WP5. Diseminare si valorificarea rezultatelor

PRODUSE FINALE

1. Raport asupra sitiatiei mamelor anytreprenor in Europa.
2. Ghid al celor mai bune practici europene in antreprenoriatul femeilor mame.
3. Ghidul formatorilor.
4. Ghidul mamelor antreprenori.
5. Plianta, pagina web si Facebook

PARTENERI





M1.Intalnirea de lansare a proiectului

Ziua1.Acesta intalnire a avut ca scop principal cunoasterea partenerilor, prezentarea organizatiilor si discutarea
managementului proiectului.Laintalnire au participat toti partenerii.Temele discutate si responsabilitatile fiecarui partener
au fost:Managementul si implementarea proiectului:AML (Portugalia);Planificare workshop 2:cercetare, cartografiere si
prezentare-Social Lab(Italia) si CCI Pecs (Ungaria);Plan de diseminare si comunicare-IED (Grecia);Organizarea
urmatoarei intalniri internationale-Social Lab(Italia);HP-MOS (Marea Britanie) a raspuns de redactarea minutei intalnirii.

Dupa intalnire, intregul grup a facut un tur de oras(Evora) cu microbuzul, pentru a cunoaste orasul declarat patrimoniu
universal de catre UNESCO.

Ziua 2. A doua zi a cuprins pregatirile si prezentarea proiectului in fata entitatilor interesate de tema proiectului si a presei.
Au fost prezenta autoritati locale, entitati publice si private, presa locala dar si mame antreprenor care si-au prezentat
experientaiua 2 

 

Acest proiect a fost finantat cu sprijinul Comisiei Europene.Publicatia reflecta punctul de vederea al autorului,

iar Comisia nu poarta nici-o responsabilitate, in acest sens.
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