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КОНТЕКСТ
Предприемачество за майки е понятие, 
обединяващо майчинство и 
предприемачество, което означава, че 
включва жени, които след като станат майки 
решават да създадат свой собствен бизнес. В 
Европа това движение се развива предимно 
от неформални групи от жени, които имат 
необходимост да се присъединят към 
общности от съмишленици, за да обменят 
идеи, да споделят знания и да разширят 
бизнеса си.

ЦЕЛЕВИ 
ГРУПИ

- Инкубатори/ обучители/ преподаватели 
на възрастни

- Майки-предприемачки

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

ОБЩИТЕ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА СА:

Да се подкрепят обучителите/ 
преподавателите на възрастни в областта 
на предприемачеството за майки;

Да се създадат възможности за 
майки-предприемачки;

Да се изследва състоянието на 
предприемачеството сред майките в 
страните партньори;

Да се обменят най-добри практики 
относно инициативите свързани с 
предприемачеството за майки;

Разпространение на предприемачеството 
сред майките чрез полагане на основа за 
създаване на Европейска мрежа на 
майки-предприемачки;

Да осигури икономическо/ социално 
равенство между половете.

РАБОТНИ 
ПАКЕТИ

WP1. Координация и управление на проекти

WP2. Проучване и изследвания

WP3. Неформален образователен модел

WP4. Мониторинг, оценка и осигуряване на 

качеството.

WP5. Разпространение и използване на 

резултатите.

РЕЗУЛТАТИ
1. Доклад за състоянието на 
предприемачеството сред майките в Европа 

2. Ръководство с добри европейски практики 
на предприемачество сред майките

3. Ръководство с опит/ препоръки за 
обучители/ преподаватели на възрастни по  
предприемачество за майки

4. Ръководство за майки -
предприемачки

5. Листовки, уеб и Facebook
страница


