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Жените во 21-от Век. MUPYME: од домаќинско управување кон 
други контексти на управување. Како може вештините 
стекнати дома од страна на домаќинките, да се надградат за 
нивна примена во бизнис менаџмент? 

Резултатите од MUPYME проектот ќе бидат презентирани на 29-ти Јуни. Кога зборуваме 

за професионална квалификација, недостасува управување. Постои потреба за експерт 

менаџери способни за водење на мали и средни претпријатија. MUPYME Проектот тврди 
дека оваа професионална група постои; меѓутоа е сокриена зад ѕидовите на 

домаќинството, што само по себе е единица чија комплексност ја надминува онаа на 
компанија.  

Мадрид, Мај 24, 2017.  

После две години на постојани напори да се воспостави соодветна обука за да се направи промена 

од домаќинство кон бизнис контекст,  MUPYME ќе го одржи својот завршен меѓународен семинар на 

19 Јуни во Мерида (Extremadura).  

Иновативната природа на овој Проект не може да се негира, бидејќи таа го нагласува често –

превидениот- голем потенцијал за управување кој што лежи меѓу садови за готвење, мебел и семејна 
грижа. Процесот на донесување одлуки, карактеристична и витална функција на 

управување, се врши со леснотија во рамките на семејството, бидејќи тоа се врши на 

дневна основа. Личниот успех и социјалното збогатување на домаќинките произлезени од нивната 
експертиза се наши цели во MUPYME. Тврдиме дека домаќинките имаат потенцијал да станат 

менаџери на МСП, иако тие можеби не се свесни за тоа. 

Иновативната природа на MUPYME оди рака под рака со други активности кои ја унапредуваат 

нашата главна цел: 

 MUPYME се состои од организации кои се специјализирани во 

образование на возрасни и доживотно учење од 7 различни европски 

земји. Овие организации ги споделуваат своите искуства и знаења преку 
аналитички процес на истражување, проследени со посебни работилници, 

транснационални состаноци и активности за учење. 

 MUPYME конзорциумот промовира интеграција на домаќинките на пазарот 

на труд преку надградување на нивниот потенцијал и вештини кои тие ги имаат 
стекнато во секојдневната работа. Со цел да се постигне тоа, развиен е план за 

обука, со намера да биде уникатен, оригинален и пренослив на секоја 
територија во рамките на ЕУ. 
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 Околу 40 домаќинки учествувале во истражувањето. 

 40 претприемачи ги споделиле своите искуства и мотиви, и исто така ги 

потенцирале критичните аспекти и ги посочиле сличностите помеѓу двата 
контекста. 

 Повеќе од 100 луѓе низ Европа активно учествувале во овој 

фасцинантен Проект. 

Доаѓаме до финалната фаза на  MUPYME Проектот и би сакале да ја искористиме оваа прилика да 

Ве поканиме на завршниот настан на проектот на 29 Јуни во Мерида, на кој ќе бидат презентирани 

резултатите од проектот. Образецот за пријавување ке биде достапен наскоро на:  
http://www.feup.org/  
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