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Projekttalálkozó Olaszországban 

A 2. transznacionális találkozóra 2018. július 11-12-én került 
sor Bitonto-ban (Olaszország). A női vállalkozók helyzetétről 
készült átfogó tanulmány és a partnerországok tapasztalatai , 
legjobb gyakorlatai, szakmai és kutatási eredmények 
ismertetése mellett bemutatásra került több, az 
"anyavállalkozók" helyzetét javító elképzelés. 

HÍRLEVÉL #2 
Kedves Partnerek, Kollégák, Barátok… 
Örömmel küldjük projektünk “Fostering the Exchange of practices to Empower Mumpreneurship”(FEMME) 
2. hírlevelét, melyben tájékoztatunk minden érdeklődőt a projekt eddigi eredményeiről, híreiről. Ha többet 
szeretne megtudni látogasson el honlapunkra és kövessen minket Facebook-on! 

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

A projektről 

“Mumpreneurship” 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. 

Körkép a női vállalkozókról - tanulmány 

A legfrisebb adatok szerint hogy a nők a EU népességének 52%-át teszik ki, de csupán egyharmadát 
a munkavállalóknak 34,4 %-kal, 2017-ben pedig 30% volt az induló vállalkozások alapítója között nő. 
Ugyanakkor az egyéni vállalkozások többségét nők indítják az EU-ban (78%), nagy valószínűséggel az 
egészségügy, a szociális tevékenységek, a szolgáltatóipar vagy az oktatás területén. Nem véletlen, 
hogy mind nemzeti, mind uniós szinten a női vállalkozói potenciál kevéssé kihasználatlan gazdasági 
növekedési és munkahelyi forrást jelent, amelyet folyamatosan fejleszteni kell. További 
információkért olvassa el a honlapunkon található tanulmányt. LINK 
 

Jó gyakorlatok - tanulmány 

A bemutatott jó gyakorlatok azokra a leggyakrabban felmerülő kihívásokra és igényekre próbálnak 
választ adni, melyekkel a nők - különös tekintettel az anyákra - szembesülnek egy új vállalkozás 
indításakor. Azonos elemek fedezhetők fel a jelentésben szereplő jó gyakorlatok többségében, 
melyek a következő pontokban foglalhatók össze: képzés, mentorálás és coaching, támogató 
csomagok, kapcsolat- és hálózatépítés, tudatosság. További információkért olvassa el a honlapunkon 
található tanulmányt. LINK 
 

 

 

 

 

 

https://femme-project.eu/
https://www.facebook.com/femmeprojecteu/
https://femme-project.eu/wp-content/uploads/2018/07/FEMME_State-of-the-Art-Mumpreneurship.pdf
https://femme-project.eu/wp-content/uploads/2018/07/Femme-Best-Practices.pdf

