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NEWSLETTER #3 
Αγαπητοί εταίροι, συνεργάτες και φίλοι …  
Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε το 3ο Ενημερωτικό Δελτίο του προγράμματος 
“FEMME - Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας για μαμάδες στην Ευρώπη μέσω ανταλλαγής πρακτικών ”! 
Μέσω των ενημερωτικών δελτίων θα θέλαμε να σας κρατάμε ενήμερους σχετικά με τις δραστηριότητες 
και τα αποτελέσματα του προγράμματος, και θα χαιρόμασταν ιδιαίτερα εάν επιθυμείτε να μάθετε 
περισσότερα….. Θα σας δείξουμε πως! 

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

H ιστορία της Eεπιχειρηματικότητας για Mαμάδες  
Γνωρίζατε ότι..? 

 

 
 

Η Επιχειρηματικότητα για Μαμάδες (Mumpreneurship) είναι σχετικά ένας νέος ορισμός που ξεκίνησε το 
1996 από δύο συγγραφείς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αρχικά σήμαινε - μαμά που δουλεύει στο σπίτι – και 
στη συνέχεια δόθηκε ο ορισμός “Επιχειρηματικότητας για Μαμάδες” στον οποίο ενσωματώνεται η έννοια 
της μητρότητας και της επιχειρηματικότητας. Στον όρο επιχειρηματικότητα εντάχθηκε η νέα κατηγορία 
αυτή των μαμάδων (Katia Richomme-Huet-Mumpreneurship: A new concept for an old phenomenon? 
2013). Στην Ευρώπη το κίνημα αναπτύσσετε κυρίως από ανεπίσημες ομάδες γυναικών οι οποίες 
αισθάνονται την ανάγκη να ενταχθούν σε άλλες κοινότητες για να ανταλλάξουν ιδέες και να επεκτείνουν 
τις δραστηριότητές τους. Πρόσφατα όλο και περισσότεροι από τον ακαδημαϊκό χώρο ενδιαφέρονται για 
την έννοια και το φαινόμενο αυτό. Στην αρχή ο όρος αυτός χαρακτηρίστηκε ως μια “κορυφαία τάση” στον 
τομέα των μικρών επιχειρήσεων. 
 
Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι στην ΕΕ περίπου 28% των γυναικών ηλικίας 16 ετών και άνω δηλώνουν 

μικρότερη δραστηριότητας σε σύγκριση με το 23% των ανδρών της ίδιας ηλικιακής ομάδας. Όσον αφορά 

τα άτομα με αναπηρίες, το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών είναι 44% και το ποσοστό απασχόλησης 

των ανδρών είναι 51%. Στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια περίπου το 30% των ατόμων ηλικίας 15-34 δεν 

είχαν κάποιο είδους απασχόλησης ή εκπαίδευσης. Οι διαφορές μεταξύ των χωρών κυμαίνονταν με 2% 

στην Ελβετία έως 40% στη Βουλγαρία, τη Σλοβακία και τη Ρουμανία.. Σε επίπεδο ΕΕ, το 13% των ατόμων 

με ειδικές ανάγκες εργάζεται με μερική απασχόληση και το 34% εργάζεται με πλήρη απασχόληση. 

Επιπλέον, η σημασία της μερικής απασχόλησης αυξάνεται με το βαθμό της αναπηρίας. Μια πολιτική 

ευέλικτων ωραρίων εργασίας, συνοδευόμενη από εγγυήσεις κοινωνικής ασφάλισης, θα μπορούσε να 

καταστήσει τις θέσεις μερικής απασχόλησης προσβάσιμες και ελκυστικές για άτομα με σοβαρή αναπηρία, 

αλλά δυστυχώς στις περισσότερες χώρες της ΕΕ υπάρχουν ελάχιστες νομικές ή πολιτικές πρωτοβουλίες 

για τη βελτίωση της κατάστασης των μελών της οικογένειας(παιδιά, γονείς κ.λπ.) με αναπηρία. (Eurostat 

2017) 

 

https://femme-project.eu/
https://www.facebook.com/femmeprojecteu/
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Οι καλές πρακτικές στην πράξη 
 

 
 

 

Οι εταίροι του έργου συζήτησαν, επίσης,  για τις καλές πρακτικές μαμάδων επιχειρήσεων που 
υφίστανται στις Ευρωπαϊκές Χώρες, και στο πλαίσιο αυτό τη δεύτερη ημέρα της συνάντησης 
έγινε εκπαιδευτική επίσκεψη στο κατάστημα Retextil, που παρέχει 100% χειροποίητα 
κοσμήματα ρούχα και έπιπλα τα οποία κατασκευάζονται από άτομα με αναπηρία.  Την ίδια 
ημέρα έγινε άλλη μία εκπαιδευτική επίσκεψη, και συγκεκριμένα, στο CSAKPONT – Family and 
Career Centre Pécs, το οποίο είναι ένα κέντρο που έχει ως πρωταρχικό στόχο να ενθαρρύνει 
και να υποστηρίξει γυναίκες οι οποίες επιθυμούν να μπουν στην αγορά εργασίας και να 
ξεκινήσουν μια επιχειρηματική δραστηριότηταto. Το κέντρο αυτό παρέχει επίσης δωρεάν 
εκπαιδεύσεις και συμβουλευτική σε θέματα νομικών  

3η συνάντηση εταίρων στην Ουγγαρία  
 
Η 3η διακρατική συνάντηση εταίρων πραγματοποιήθηκε στις 29-30 Νοεμβρίου του 2018 στην 
πόλη Pecs της Ουγγαρίας, όπου οι εταίροι συζήτησαν για τα πρότυπα που θα χρησιμοποιηθούν 
για την αναζήτηση των αναγκών των Μαμάδες σε Επιχειρηματικό επίπεδο, και των αντίστοιχων 
εκπαιδευτούν που θα εκπαιδεύουν μαμάδες σε θέματα επιχειρηματικότητας  

https://retextil.hu/
http://baranya.munkacsalad.hu/
http://baranya.munkacsalad.hu/

