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PRESS RELEASE

Οη Γπλαίθεο ζηνλ 21ν Αηώλα. MUPYME: από ηελ νηθηαθή
νηθνλνκία & δηνίθεζε ζηελ αλάιεςε δηαρείξηζεο
επηρείξεζεο. Με πνην ηξόπν κπνξνύλ νη γπλαίθεο πνπ
απαζρνινύληαη σο λνηθνθπξέο λα αλαβαζκίζνπλ ηηο
ηθαλόηεηεο πνπ απέθηεζαλ ζην ζπίηη, ζε ηθαλόηεηεο
Γηνίθεζεο Δπηρείξεζεο?
Τα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ MUPYME ζα παξνπζηαζηνύλ ζηηο 29
Ινπλίνπ ζηελ Merida (Ιζπαλία). Σην πιαίζην ηεο ζπλάληεζεο ζα
ζπδεηήζνπκε ηελ αμία ησλ δεμηνηήησλ δηαρείξηζεο θαη δηνίθεζεο,
σο δεμηόηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη σο βαζηθέο
ζηα Πιαίζηα Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόλησλ. Οη δεμηόηεηεο απηέο
είλαη αλαγθαίεο ζήκεξα, σο εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό ηθαλό λα
‘ηξέμεη’ κηα κηθξνκεζαία επηρείξεζε απνηειεζκαηηθά. Οη
ζπκκεηέρνληεο ζην έξγν MUPYME ζεσξνύκε όηη απηό ην ηθαλό
πξνζσπηθό ππάξρεη; αλ θαη βξίζθεηαη πίζσ από ηνπο ηνίρνπο
ελόο ζπηηηνύ, ην νπνίν σο πεξηβάιινλ παξνπζηάδεη ηελ δηθή ηνπ
πνιππινθόηεηα, ζρεηηθή κε απηήλ κηα επηρείξεζεο.
Μεηά από δύν ρξόληα επίκνλωλ πξνζπαζεηώλ θαη αλαδεηήζεωλ, θηάζακε ζηελ
δεκηνπξγία θαη παξνπζίαζε ελόο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ην νπνίν λα εμππεξεηεί
ηηο επηκνξθωηηθέο αλάγθεο ηωλ γπλαηθώλ πνπ ελδηαθέξνληαη λα κεηαβνύλ από ηελ
νηθνλνκία ηνπ ζπηηηνύ ζηελ δηνίθεζε επηρείξεζεο. Τν επηκνξθωηηθό πξόγξακκα πνπ
πξνηείλνπκε ζα παξνπζηαζηεί ζην δηαθξαηηθό ζεκηλάξην πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 29
Ινπλίνπ ζηελ Mérida (Extremadura).
Ο θαηλνηόκνο ραξαθηήξαο ηνπ έξγνπ δελ ακθηζβεηείηαη – ηδηαίηεξα όηαλ εκθαηηθά
ηνλίδεη ηε ζπρλά παξαιεηπόκελε αλ θαη ζεκαληηθή ηθαλόηεηα δηαρείξηζεο θαη δηνίθεζεο ε
νπνία εγθηβωηίδεηαη ζηηο εξγαζίεο θαη ηνπο ρώξνπο κηαο νηθηαθήο θνπδίλαο θαη ηεο
νηθνγελεηαθήο θξνληίδαο ελ γέλεη. Ιθαλόηεηεο όπσο ε ιήςε απνθάζεσλ,
δεμηόηεηα θιεηδί ζηελ δηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο, απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν
ιίζν ηεο επζύλεο ησλ γπλαηθώλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπ
ζπηηηνύ θαη ηηο αλάγθεο ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο. Ο ζηόρνο καο ζην πιαίζην ηνπ
έξγνπ είλαη λα αλαδείμνπκε αθξηβώο ηελ πξνζωπηθή επηηπρία θαη ηελ θνηλωληθή
αλαγλώξηζε, νη νπνίεο αληαλαθιώληαη από ην νηθηαθό πεξηβάιινλ ζηα άηνκα.
Πηζηεύνπκε αθξάδαληα όηη απηέο νη ηθαλέο γπλαίθεο, είλαη εμίζνπ ηθαλέο λα δηνηθήζνπλ
κηα κηθξνκεζαία επηρείξεζε. Απηή ε δηαπίζηωζε αλ θαη ηηο αθνξά, δε ζεκαίλεη ωζηόζν
όηη νη ίδηεο έρνπλ θαηαλνήζεη απηήλ ηνπο ηε δπλακηθή.
Ο θαηλνηόκνο ραξαθηήξαο ηνπ έξγνπ MUPYME πξνζηίζεηαη ζηηο άιιεο πηπρέο ηνπ έξγνπ
θαη ζηηο επηπιένλ δξαζηεξηόηεηεο πνπ εληζρύνπλ ηνλ βαζηθό καο ζηόρν:
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Τν MUPYME θέξλεη ζε ζπλεξγαζία νξγαληζκνύο θαη θνξείο πνπ είλαη ελεξγνί
ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ θαη ηελ Γηα Βίνπ Μάζεζε από 7 δηαθνξεηηθέο
Δπξσπατθέο ρώξεο. Απηνί νη θνξείο κνηξάδνληαη ηελ εκπεηξία ηνπο θαη ηηο γλώζεηο
ηνπο κέζω ηεο αλαιπηηθήο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ αθνινύζεζαλ, θαζώο θαη κε ηελ
πινπνίεζε
εξγαζηεξίωλ,
δηαθξαηηθώλ
ζπλαληήζεωλ
θαη
επηκνξθωηηθώλ
δξαζηεξηνηήηωλ.
Η νκάδα ηνπ MUPYME πξνωζεί ηελ ηδέα ηεο ελζσκάησζεο ησλ γπλαηθώλ ζηελ
αγνξά εξγαζίαο δίλνληαο έκθαζε ζηελ αλαβάζκηζε ηωλ δεμηνηήηωλ πνπ απέθηεζαλ
κέζω ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο ελαζρόιεζεο κε ην λνηθνθπξηό. Πξνθεηκέλνπ απηόο ν
ζηόρνο λα επηηεπρζεί. Οη εηαίξνη ηνπ έξγνπ δεκηνύξγεζαλ έλα εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα
θαη ζρέδην κνλαδηθό, απζεληηθό θαη κεηαβηβάζηκν θαη ζε άιια εθπαηδεπηηθά
πεξηβάιινληα θαη ρώξεο ηεο ΕΕ.



Πεξηζζόηεξεο από 40 νηθνθπξέο έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα πνπ δηελεξγήζακε.



40 επηρεηξεκαηίεο κνηξάζηεθαλ ηελ εκπεηξία ηνπο θαη ηα θίλεηξά ηνπο ζηελ
δεκηνπξγία επηρείξεζεο επηζεκαίλνληαο ηα ζεκαληηθά ζεκεία νκνηόηεηαο κεηαμύ ηωλ
δύν ρώξωλ, ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ ζπηηηνύ.



Πεξηζζόηεξνη από 100 άλζξσπνη ζε όιε ηελ Δπξώπε πήξαλ ελεξγό κέξνο ζε
απηό ην ελδηαθέξνλ ηαμίδη ηνπ έξγνπ.

Φηάλνληαο ζηελ ηειηθή επζεία ηνπ έξγνπ MUPYME , ζα ζέιακε λα ζαο πξνζθαιέζνπκε
ζην Γεγνλόο Λήμεο ην νπνίν ζα ιάβεη κέξνο ζηηο 29 Ινπλίνπ ζηελ Μέξηληα. Εθεί ζα
παξνπζηάζνπκε θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ. Η Φόξκα Εγγξαθήο ζα είλαη ζύληνκα
δηαζέζηκε εδώ: http://www.feup.org/
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