
Nasze rezultaty

W kolejnych miesiącach trwania projektu

konsorcjum opracuje poniższe rezultaty:

 

1. Kurs szkoleniowy dla przedsiębiorców

społecznych mający na celu poprawę ich

umiejętności;

2. Kurs szkoleniowy dla mentorów, którzy

zapewniają wsparcie dla przedsiębiorstw

społecznych;

3. Szczegółowy przewodnik wyjaśniający

zasady tworzenia przedsiębiorstw

społecznych;

4. Wirtualny inkubator  przedsiębiorstw 

 społecznych przeznaczony dla

przedsiębiorców społecznych i ich

mentorów.
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Nasze aktualności

Partnerzy przeprowadzili lokalne warsztaty

ukierunkowane na przedstawienie projektu

ISSE oraz zebranie informacji dotyczących

umiejętności niezbędnych osobom, które

pełnią aktywną rolę w obszarze

przedsiębiorczości społecznej. 

 

Umiejętności zidentyfikowane podczas fazy

badawczej projektu zostały pogrupowane 

w sześć kategorii, które będą stanowić

podstawę procesu tworzenia kursu

szkoleniowego dla przedsiębiorców

społecznych i mentorów.

 

www.isseproject.eu

Co dalej?

Jeżeli są Państwo zainteresowani rezultatami

projektu ISSE, zachęcamy do odwiedzenia

naszej strony internetowej i zapoznania się 

z dostępnymi tam materiałami.

 

Wszystkie rezultaty projektu będą dostępne 

w następujących językach: angielski,

hiszpański, włoski, francuski, polski,

portugalski, grecki i turecki.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani szkoleniem 

w celu rozwijania swojego przedsiębiorstwa

społecznego, prosimy o kontakt z partnerem

w Państwa kraju.
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KONSORCJUM PROJEKTOWEO czym jest projekt ISSE?

www.isseproject.eu

Projekt ISSE - Doskonalenie umiejętności

przedsiębiorców społecznych ma na celu

umożliwić przedsiębiorcom społecznym

poszerzenie wiedzy o sektorze ekonomii

społecznej oraz wzmacnianie ich

umiejętności zarządczych, profesjonalizmu

oraz zdolności do współpracy z innymi

 

Dla kogo jest projekt?

przedsiębiorcy społeczni;

osoby zainteresowane założeniem

przedsiębiorstwa społecznego;

zawodowi trenerzy, mentorzy, konsultanci

biznesowi;

centra i instytucje edukacyjne;

stowarzyszenia i związki zawodowe

konsultantów przedsiębiorczości

(społecznej) i szkoleniowców

uczelnie wyższe, szkoły średnie, krajowe

centra edukacji zawodowej, itp.;

organy administracji publicznej oraz

struktury rządowe.


