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Този проект се финансира 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  

 

Втора работна среща по проекта в Италия 
Втората партньорска среща по проекта се проведе на 11 и 12 
юли 2018 в Битонто, Италия. По време на срещата 
партньорите по проекта обсъдиха състоянието на мерките 
във всяка страна, съдържанието на изследването на добри 
практики, предложените насоки за обучение и планиране на 
следващите дейности. През втория ден партньорите се 
запознаха с представители на местните заинтересовани 
страни и проекти, свързани с темата.    

БЮЛЕТИН #2 
Уважаеми партньори, колеги и приятели, 

Представяме Ви втория бюлетин по проект FEMME - Насърчаване на обмена на практики, за 

създаване на възможност за развитие на предприемачеството сред майките в Европа! Чрез него 

ще Ви информираме за основните постижения на проекта и ще се радваме да ни последвате … 

https://femme-project.eu/ 
https://www.facebook.com/femmeprojecteu/ 

РАМКА НА ПРОЕКТА 

Mumpreneurship  е концепция, включваща в себе си майчинство и предприемачество, т.е. 
жени, които след като станат майки създават собствен бизнес. В Европа това движение се 
развива най-вече от неформални групи от жени, които чувстват необходимост да се 
присъединят към общности от съмишленици, за да обменят идеи, да споделят знания и да 
развият бизнеса си. 

ПРОУЧВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО 

Последните данни сочат, че жените съставляват 52% от общото население на Европа, а в 
същото време жените - предприемачи са една трета от самонаетите в ЕС (34,4%) и 30% от 
стартиращите предприемачи. Сред предприятията с единствен зает в ЕС най-много са тези, 
водени от жени - 78%. Жените най-често създават бизнес в сферата на здравеопазването, 
социалните дейности, услуги и образование. Не е случайно, че и на национално и на 
европейско равнище потенциалът за предприемачество сред жените се счита за 
неоползотворен източник на икономически растеж и работа, който трябва да се развива в 
бъдеще. Повече информация ще намерите в пълния доклад на уеб-страницата на проекта.  
 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ  

Анализът на добри практики се стреми да отговори на възникващите нужди, които са сред 
най-честите предизвикателства, срещащи жените и по-специално майките при стартиране на 
нов бизнес. В представените в доклада добри практики се откриват сходни подходи , които 
могат да се обобщят в следните мерки: Обучение, Менторство и коучинг, Финансиращи 
програми, Работа в мрежа, Повишаване на осведомеността. Вижте повече от доклада в уеб-
страницата на проекта. 
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