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Вработувањето и жените на 21от век во Европа: од 
домаќинска економија до економија на мали и средни 

претпријатија  
 

Жените со искуство во домаќинскиот менаџмент, познати како домаќинки, имаат 

стекнато некои вештини кои може да бидат пренесени во бизнис менаџментот но 

многу често тие не се свесни за нивниот сопствен потенцијал.  

По значење на неговиот иновативен пристап, MUPYME проектот ја анализира 

типологијата на вештините на домаќинките и нивниот потенцијал, ја подигнува 
свеста за кажаните работи и ја дефинира промената од домаќинската економија 

во економија на мали и средни претпријатија.  Истражувањето развиено под 

MUPYME е изведено преку хетероген сет од Европски земји.  

 

Март, 27ми,2017, Мадрид. Шпанската федерација на народни универзитети е вклучена 
во овој фасцинантен проект во рамките на Ерасмус+ програмата која се фокусира на 

домаќинките. Неколку студии имаат докажано дека домаќинската работа бара менаџерски 

вештини, набљудувачки активности и планирање, определување на приоритети и, над сѐ, 
засилување на оние вештини кои се однесуваат на процесот на донесување на одлуки. Овој 

проект цели кон промовирање на овие вештини со цел тие да се имплементираат во 
контекст на бизнисот.  

MUPYME е двегодишен проект развиен преку Интернационален конзорциум составен од 
различни организации од Италија, Португалија, Германија, Македонија, Кипар, Грција и 

Шпанија. Овие земји ги имаат земено во предвид социјалните прилики со кои се соочуваат, 

и го имаат споделено она за што сметаат дека е најдобра пракса за да ги охрабрат 
домаќинките да го имплементираат практичното знаење од домаќинската работа во 

контекст на мали и средни претпријатија.   

Методологијата која ја имаме имплементирано во проектот се фокусира на определување и 

анализирање на вештините на една домаќинка. Наша цел е развивање на тренинг стратегија 

која е соодветна за овие жени кои не се свесни на потенцијалот на нивното домаќинско 
искуство, коешто е екстремно корисно и може да се поврзе со бизнис економијата. Со цел 

да се постигне оваа цел, неопходно беше да се сподели информацијата собрана од 
истражувачите и тренерите препишани на организациите кои се фокусираат на 

долгорочното учење и образованието на возрасни. Ваквата размена на искуства беше 
пренесена во вид на работилници и кооперативни состаноци.  

Шпанската федерација на народни универзитети е вклучена во MUPYME проектот бидејќи 

тоа е иновативен начин за да се промовираат и подобрат вештините и да се зајакне 
вработеноста помеѓу граѓаните како целина, додека се гради модерен пристап на тренингот 

за возрасни. 
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Сојузот за развој на образование на возрасни (СРОВ) – Македонија, ја има согледано важноста од промоција 

и подобрување на вештините преку образованието на возрасни и работи за подобрување на вработливоста 

меѓу сите граѓани. СРОВ на Р. Македонија е партнер на проектот кој се фокусира на домаќинките заедно со 
организации од: Шпанија, Италија, Португалија, Германија, Грција и Кипар. Проектот цели кон промоција на 

вештините на домаќинките и нивна примена во контекст на мали и средни претпријатија. 
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