
MUMPRENEURSHIP
Μία ημερίδα για την προώθηση της
επιχειρηματικότητας στις μητέρες

14/07/2022 | 17.00-20.00
Σεράφειο Δήμου Αθηναίων, 
Εχελιδών 19 & Πειραιώς 144 

Φιλοξενία 
Εκδήλωσης

Χορηγοί 
επικοινωνίας

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της
παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η
Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή. 
Project number: 2020-1-SE01-KA202-077922



ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΤΟ ΕΡΓΟ
Το πρόγραμμα Erasmus+ “MUMPRENEURSHIP : Entrepreneurial Mindset
developement for Mother - Staruppers Through Role Models” στοχεύει στην
ενδυνάμωση (νέων) μητέρων στο πεδίο της επιχειρηματικότητας.

Η σχετική έκθεση της Eurostat για την επιχειρηματικότητα (2019) και η έκθεση
«Γυναικεία οικονομική ενδυνάμωση» (2016) καταδεικνύουν ανισότητες ως προς
τον αριθμό των γυναικών επιχειρηματιών, το μέγεθος των επιχειρήσεων που
ανήκουν σε αυτές και την πρόσβαση τους σε χρηματοδοτήσεις. 

Στις μέρες μας, επιπλέον, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διακρίσεις
σχετικά με τις μητέρες στο χώρο εργασίας ειδικά μητέρες που αντιμετωπίζουν
επιπλέον δυσκολίες όπως μητέρες μονογονείς, μητέρες μετανάστριες κτλ. Ως εκ
τούτου, οι εταιρείες περιορίζουν τις θέσεις εργασίας για πρόσληψη
εργαζόμενων μητέρων. 

https://femalelegends.eu/


ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ

προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και ισότητας των φύλων και στον
τομέα της επιχειρηματικότητας
καταπολέμηση στερεοτύπων σχετικά με τις νέες μητέρες και την
επαναφορά τους στον εργασιακό στίβο
ενδυνάμωση γυναικών ώστε να συνδυάσουν επιτυχώς το ρόλο της
μητρότητας και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία 
προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και ισότητας των φύλων και στον
τομέα της επιχειρηματικότητας
ενεργοποίηση/ έμπνευση γυναικών μέσω κατάλληλων role models
καλλιέργεια σχετικών δεξιοτήτων στις γυναίκες
πρόσβαση γυναικών σε ΕΕΚ ώστε να εκπαιδευτούν στον τομέα της
επιχειρηματικότητας
παροχή καινοτόμων εργαλείων στους εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες των ΕΕΚ 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Εκπαιδευτικός οδηγός με εργαλεία βασισμένα σε Role-model
education
Οδηγός διοργάνωσης events συνηγορίας στον τομέα
Mumpreneurship
Εκπαιδευτικός οδηγός με εργαλεία εξειδικευμένα για την εκπαίδευση
μητέρων στην επιχειρηματικότητα και για την καλλιέργεια των soft
skills τους
Mumpreneurship gamified app (διαθέσιμη για Android)

Κατά τη διάρκεια του έργου δημιουργήθηκαν τα εξής αποτελέσματα



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΗΜΕΡΙΔΑΣ
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστεί το έργο Mumpreneurship
καθώς και τα βασικά εργαλεία που δημιουργήθηκαν μέσα από αυτό. 

Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν ομιλίες από εκπροσώπους οργανισμών που
ασχολούνται με τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, την ενδυνάμωση γυναικών και
άλλες σχετικές θεματικές.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν. 

Η εγγραφή στην εκδήλωση είναι απαραίτητη και οι θέσεις είναι περιορισμένες.
Για να εγγραφείτε πατήστε εδώ.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα θα ανακοινωθούν σύντομα.

https://forms.gle/4jotWyByAQmzbGDPA


Follow us
www.mumpreneu r sh i p . ne t

https://www.facebook.com/Mumpreneurshipproject
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