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Dzięki projektowi ISSE stworzono warsztaty

dla mentorów oraz

dla przedsiębiorców społecznych oraz

zaproponowano narzędzie wsparcia jakim

jest wirtualny inkubator.

Wirtualny inkubator działa w trybie online i

jest gotowy do wykorzystania

przez przedsiębiorców społecznych przy

merytorycznym wsparciu mentorów.

 

W pierwszym roku projektu zorganizowano

trzy międzynarodowe spotkania w Walencji,

Ankarze i Nikozji. Każdy kraj opracował jeden

warsztat  w celu uzyskania cennych

informacji na potrzeby tworzenia i

agregacji wyników.

 

Dzięki działaniom upowszechniającym

szersza społeczność może śledzić nasze

postępy i czerpać zyski ze wszystkich już
opracowanych produktów dostępnych na

naszej stronie internetowej.
Śledź nas na Facebooku i stronie internetowej.

Zainteresowanie naszymi wynikami jest mile widziane.

 

 Wykorzystaj ISSE!

ISSE - Doskonalenie umiejętności
przedsiębiorców społecznych 

ISSE podczas pierwszego roku...

www.isseproject.eu

Co dalej...?

 

Jeśli jesteś zainteresowany wynikami ISSE,

poświęć trochę czasu, aby odwiedzić naszą stronę
internetową i znajdź wszystkie potrzebne materiały,
których.
 
Wszystkie wyniki projektu będą dostępne w języku
angielskim,hiszpański, włoski, francuski, polski,
portugalski, grecki i turecki.
 

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem

dotyczącym rozwoju własnego przedsiębiorstwa

społecznego, skontaktuj się z partnerem

krajowym.

https://www.facebook.com/ISSE-EU-Project-291801241442602/
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ISSE - EU Project

PROJECT CONSORTIUMna czym polega projekt ISSE?

www.isseproject.eu

ISSE - doskonalenie umiejętności
przedsiębiorców społecznych ma na celu lepsze
zrozumienie aspektów społeczne sektora
gospodarki i wspieranie przyszłych
przedsiębiorców poprzez wzmocnienie ich
 umiejętności profesjonalnych, menedżerskich
oraz stworzenie środowiska współpracy. 

 

 

Do kogo projekt jest skierowany?

przedsiębiorcy społeczni;
osoby zainteresowane utworzeniem

własnego przedsiębiorstwa społecznego;

profesjonalni trenerzy, mentorzy biznesu;
konsultanci;
centra i instytucje edukacyjne;
stowarzyszenia i związki zawodowe z

profesjonalni trenerzy;
uniwersytety, uczelnie wyższe
ogólnopolskie centra kształcenia i szkolenia
zawodowego itp .;
władze publiczne i rządowe
sieci naukowe, biznesowe etc

      (społeczni) przedsiębiorcy,

https://www.facebook.com/ISSE-EU-Project-291801241442602/
https://www.linkedin.com/company/12984838
https://www.isseproject.eu/en/index.htm

