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Финален настан од проектот MUPYME: Вработувањето и 

Жените на 21-от век. Од економија во домаќинството кон 
поинакви економски контексти. 

 

Проектот MUPYME ќе го одржи својот меѓународен семинар на 29-ти Јуни 
во Мерида (Шпанија) со цел да ги сподели напредокот и резултатите кои 
се во врска со главните цели на проектот: 

а/ Идентификување вештини, искуства и знаење здобиени во 
домаќинството кои можат да бидат имплементирани надвор од 
домаќинството за различни цели.  

б/ Ставање посебен акцент на управувањето, бидејќи управувањето е за 
донесување на одлуки – и тоа е една од најчестите вештини стекнати од 
страна на домаќинките во домаќинството. 

Мадрид, Јуни 16-ти 2017. 

На 29-ти Јуни, Многу убав, Стар, Голем и Град со Традиција – Мерида ќе биде домаќин на настан 
вреден за неговото име: настан кој зборува за домаќинките како професионалци и подобрувањето 
на нивните бизнис вештини. Заслужен за тоа е Проектот MUPYME: Вработувањето и Жените од 21-
от век во Европа, кој ќе одржи меѓународен семинар како финален настан кој ќе стави крај на 
двегодишната интензивна работа посветена на оние жени кои развиваат своја наставна програма 
во рамките на домаќинството и кои често не се свесни за нивниот потенцијал да станат 
претприемачки и менаџерки надвор од нивните домови. 

Мерида ќе биде место каде ќе се состанат многу организации од целиот свет специјализирани за 
образование на возрасни, со цел да разговараат за различните можности во иднина и да ги 
споделат нивните мислења во врска со потенцијалот на домќинките да станат претприемачки. Ние 
не ја следиме конвенционалнта стратегија заснована на настава и учење: ние се трудиме да 
имплементираме стратегии кои ќе го земаат во предвид претходното знаење стекнато во 
домаќинството; сакаме да ја подигнеме свесноста преку зголемување на техничкиот потенцијал на 
нивните искуства стекнати во домаќинската економија. Ние се трудиме да да го изнесеме 
менаџерот кој може да се најде кај секоја домаќинка. 
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MUPYME Проектот беше можен поради 8-те организации од различни региони на Европа 
специјализирани  за образование на возрасни кои ги застапуваат вредноститe на оние вештини кои 
се стекнати преку искуството во текот на животот.  R. Sennett го нарекол ова  ‘премолчено знаење’, 
и, во некои случаи, е занемарено.  Ние се фокусиравме на нивните стекнати вештини како 
нематеријално наследство, имплементирање на стратегии, процеси на учење, и методи на 
решавање на проблеми кои домаќинките ги користат на дневна основа. Ова се аспектите кои ги 
доведуваат толку блиску до професионални компетенции на менаџер. Управувањето е во 
донесувањето на одлуки, и ова  е една од најчестите вештини стекнати од страна на домаќинките 
во домаќинството.  

Споделените искуства на  повеќе од 40 домаќинки и поддршката и мотивацијата понудена од 40 
бизнис-жени вклучени во Проектот го претворија  во иновативен и единствен проект, со активно 
учество на повеќе од 100 луѓе низ цела Европа. 
 
MUPYME претставува напор за да се разбере, анализира и да се направи контраст на сличностите и 
разликите меѓу економијата на домаќинството и различните економски контексти. За ова ќе биде 
настанот на 29-ти. Ќе се одржи во Културниот Центар Алказаба во Мерида, и таму ќе ги претставиме 
Проектот и резултатите кои ги добивме. Регистрацијата е бесплатна, но формата за регистрација, 
која е достапна на нашата веб-страна  (www.mupymeproject.eu), треба да се пополни претходно. 
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