Zakręć się za wiedzą z sensem!
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na Subregion Metropolitalny i Nadwiślański
oraz Caritas Archidiecezji Gdańskiej
zapraszają do udziału w

Szkole Menedżerów Ekonomii Społecznej
Program Szkoły:
1. Cykl szkoleniowy 125 godz., realizowany w okresie od października
do grudnia 2014 r.
2. Coaching rozwojowy: 10 h, indywidualnej pracy menadżera z
coachem. Czas pozwalający na odkrycie przez lidera swojego
potencjału oraz możliwości jego wykorzystania w przedsiębiorstwie
społecznym. Sesje z coachem odbędą się w okresie od października
do stycznia 2015 r.
3. Praktyki: 40 h praktyk, realizowanych w podmiotach ekonomii
społecznej, lub biznesie, w celu przetrenowania praktycznych
umiejętności zdobytych podczas szkoły. Styczeń – marzec 2015 r.
Cykl szkoleniowy:
Temat zajęć
Termin
Sesja 1,
Wstęp
do
ekonomii
społecznej.
3-5.X. 2014
wyjazdowa Rozpoznanie kompetencji i oczekiwań
grupy oraz przygotowanie do pracy z
coachem.
Pozostałe zajęcia odbędą się w piątki i soboty od godziny 8:00 w Caritas
Archidiecezji Gdańskiej w Sopocie w podane poniżej terminy:
Sesja 2
Formalno – prawne aspekty zakładania i 10,11.X.2014
funkcjonowania PES oraz pozyskiwania
środków.
Sesja 3
Zaangażowanie interesariuszy – rys. 24,25.X.2014
sektora eS, obszar i relacje partnerskie..
Sesja 4
Zarządzanie PES.
14,15.XI.2014
Sesja 5
Model biznesowy i biznes plan PES.
28,29.XI.2014
Sesja 6
Funkcjonowanie PES na otwartym
12,13.XII.
rynku – rola marketingu i promocji.
2014
Odpłatność: Szkoła Menadżerów jest bezpłatna dla uczestników.
Wymagane jest 80% uczestnictwa w całym cyklu szkoły. Organizatorzy
zapewniają poczęstunek oraz materiały szkoleniowe podczas wszystkich sesji,
a także noclegi i pełne wyżywienie podczas 1 sesji.
Rekrutacja: Zgłoszenia należy przesyłać do 3 września 2014 roku, na
adres: smes@dobrarobota.org Zgłoszenia przyjmowane będą na formularzu
zgłoszeniowych, dostępnym na stronie www.dobrarobota.org , lub
www.gdansk.caritas.pl do formularza należy dołączyć CV kandydata.
Kontakt: smes@dobrarobota.org

Cele szkoły:

Cel Szkoły:
Celem Szkoły jest dostarczenie
uczestnikom kompleksowej wiedzy oraz
podwyższenie ich kwalifikacji i
umiejętności zarządzania
przedsiębiorstwami społecznymi.
Szkoła Menadżerów jest
kompleksowym programem
edukacyjnym kierowanym do kadry
zarządzającej przedsiębiorstwami
społecznymi w 13 powiatach
województwa pomorskiego. W
Gdańsku, Gdyni, Sopocie oraz w
powiecie gdańskim ziemskim,
kartuskim, wejherowskim, puckim,
tczewskim, starogardzkim,
kwidzyńskim, malborskim, sztumskim
i nowodworskim.
Odbiorcy Szkoły:
Udział w Szkole mogą wziąć pracownicy
lub współpracownicy podmiotów
ekonomii społecznej (w tym organizacji
pozarządowych) i osoby indywidualne w
trakcie uruchamiania przedsięwzięcia z
zakresu ekonomii społecznej.

MIEJSCE
Sopot, Centrala
Caritas Archidiecezji Gdańskiej,
al. Niepodległości 778,
81-805 Sopot

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej / Gdański Park Naukowo Technologiczny
ul. Trzy Lipy 3 bud. B lok. 412 ⋅ 80 – 172 Gdańsk tel. 58 728 24 55

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

