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Успешно завршување на проектот “MUPYME”: 300 учесници од 
осум различни Европски земји присуствуваа на 

повеќекратниот настан во Мерида 

На 29-ти Јуни се одржа меѓународен семинар на Проектот “MUPYME” во 

културниот центар Алказаба во Мерида. Настанот стави крај на две години 

истражување и работа со цел да се подигне свеста кога станува збор за вештини 

на домаќинките и нивниот потенцијал да се имплементира во бизнис економија, 

како и откривање кој е најдобриот начин за нивно подобрување.  

 

Мадрид, Јули 13-ти 2017. 

 

Проект “MUPYME”: Project MUPYME: Вработувањето и жените на 21-от век во Европа: Од економија 
на домаќинството до економија на МСП, координиран од Шпанската Федерација на Народни 

Универзитети (FEUP) и финансиран од Еразмус + програмата на Европската Унија, одржа 

повеќекратен настан на 29-ти Јуни во Мерида. Целта на овој настан беше да се презентираат 
интелектуалните резултати кои беа развиени за време на две години интензивна работа базирани 

на компаративни истражувања и обуки.  

MUPYME е формиран од 8 организации од 7 различни Европски земји: FEUP (Шпанија), ARIEMA 

(Шпанија), SROV (Македонија), DAFNI KEK (Грција), KERIGMA (Португалија), UPF (Италија), CAEA 

(Кипар) and DVV International (Германија). Можевме да ги презентираме резултатите и развиените 
интелектуалните продукти на 300 учесници. На тој начин ја претставивме социјалната реалност на 

домаќинките во широк спектар на земји преку споделување на најдобри практики кога станува збор 
за промоција на вработувањето меѓу целната група и преку предлагање на сет од заеднички 

решенија кои можат да се спроведат во наведениот контекст.  

На настанот учествуваа неколку организации и ентитети поврзани со образование на возрасни и 
доживотно учење, одделно од оние учесници кои ги претставуваа организациите кои беа партнери 

во MUPYME Проектот. Институционалната поддршка исто така беше клучен елемент, бидејќи 
проектот беше поддржан од директорот на  SEPIE School-based и Одделението за образование на 

возрасни, како и од претставници на регионалната и локалната јавна администрација во врска со 
образование и вработување, Шпанскиот Институт за Жени (IMIO) и Народни Универзитети од 

различни региони на Шпанија. 

Градскиот Совет на Мерида изјави дека “MUPYME е многу интересен проект кој може да се 
имплементира во различни локални политики, кои ќе го зајакнат претприемништвото меѓу жените, 

младите жени, жените со попречености, и на тој начин ќе се избегне некој да биде исклучен”. Покрај 
тоа, претставничката на регионалната власт за образование и вработување изрази дека “тоа е 

прилично необичен и иновативен проект, бидејќи има за цел да ги пренесе оние вештини кои 

домаќинките ги имаат стекнато во домаќинството во бизнис контекст ”, и таа продолжи, “се залага 
за вклучување на жените, родова еднаквост и балансирање на тоа да имаат и семејство и кариера”.  
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Освен презентирањето на добиените резултати, за време на настанот имаше посебен дел посветен 
на Европските партнери, и тие можеа да ги споделат нивните интереси и нивната улога која ја имаа 

во овој проект, нивната мотивација и стекнатото знаење во процесот, како и нивните мислења за 
следните чекори во оваа акција. 

Општите цели на MUPYME имаат за цел да им олеснат на домаќинките да направат премин од 

менаџери на домаќинство во менаџери на МСП. Ова може да се постигне со помош на план за обука 
фокусиран на сопствените вештини кои само треба да се подобрат и зајакнат од бизнис гледна точка. 

Затоа, квалификациите на обучувачите треба да се прошират во оние организации специјализирани 
за образование на возрасни, за да можат да развијат индивидуален план за обука земајќи ја во 

предвид целната група и како нивниот потенцијал за пристапување на пазарот на труд може да се 

зајакне со помош на лична мотивација и подобрување на нивните вештини. 

Процитај повеќе: www.mupymeproject.eu  
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