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Projekt sfinansowany z funduszy Unii Europejskiej 
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Edukacja szansą na rozwój
lokalny obszarów wiejskich

Partnerzy projektu:
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- R- Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (PL)
- Uniwersytet Techniczny w Koszycach (SK) 



Cele:
- wzmocnienie kluczowych 
kompetencji i umiejętności młodych 
ludzi na ostatnim roku nauki 
w szkołach (instytucje kształcenia 
i szkolenia zawodowego 
i uniwersytei uniwersytety),
- pomoc bezrobotnej młodzieży 
i lokali lokalnym liderom na obszarach 
wiejskich w zakładaniu 
przedsiębiorstw społecznych, aby 
lepiej wykorzystać lokalne zasoby 
naturalne i ludzkie, zwiększyć 
rozwój gospodarczy obszarów 
wiejskich i zapobiec drenażowi 
mómózgów

Gra: Tworzenie gier jest działaniem innowacyjnym, którego celem 
jest zwiększenie zaangażowania, ale także ułatwienie procesu 
edukacji młodych ludzi. Gra będzie ukierunkowana na 
przedsiębiorczość społeczną.
 

Programy serii szkoleń, materiały dydaktyczne i filmy 
e-learningowe: 
ProgProgram nauczania zostanie opracowany tak, by dostarczyć 
najbardziej potrzebną wiedzę i umiejętności. Szkolenia zostaną 
dopasowane do podstawowych grup docelowych (młodych ludzi na 
ostatnim roku w szkołach, lokalnych liderów, burmistrzów, wójtów, 
innych pracowników samorządowych oraz małych i średnich 
przedsiębiorców). Materiały wideo przedstawią dobre praktyki 
z krajów wszystkich partnerów.

Podręcznik (Jak zakładać i zarządzać przedsiębiorstwami 
społecznymi) i zbiór najlepszych praktyk: celem tego działania jest 
opracowanie publikacji na temat przedsiębiorczości społecznej, 
gdzie głównym celem jest tworzenie wartości społecznej, a nie 
osiąganie zysku. 
DodatDodatkowym rezultatem będzie zbiór najlepszych praktyk w celu 
zilustrowania i motywowania użytkowników aktywnych w danej 
dziedzinie.

Zakładanie i zarządzanie 
przedsiębiorstwem społecznymTło 

Wiele krajów europejskich zmaga się z tymi samymi problemami:
- wysoka stopa bezrobocia przy równoczesnym braku wykwalifikowanych osób
- długotrwałe bezrobocie, bezrobocie młodych ludzi
-wyludnienie
- “drenaż mózgów”

Przedsiębiorcy społeczni - nasza szansa?Przedsiębiorcy społeczni - nasza szansa?
"Ekonomia społeczna" zatrudnia ponad 11 milionów osób w UE (grudzień 2016 r.), 
co stanowi 6% całkowitego zatrudnienia, ale ekonomia społeczna ma bardzo niski 
udział w ogólnym zatrudnieniu w regionach Europy Środkowej (PL, SK, HU).
Wniosek:
Edukacja w tej dziedzinie jest niezbędna jako podstawa działań gmin, organizacji 
pozarządowych i innych odpowiednich zainteresowanych stron.

Czym są przedsiębiorstwa społeczne?Czym są przedsiębiorstwa społeczne?
Przedsiębiorstwo społeczne jest operatorem gospodarki społecznej, którego 
głównym celem jest wywarcie wpływu społecznego, a nie osiągnięcie zysku dla 
właścicieli lub udziałowców.

Działa poprzez dostarczanie towarów i usług na rynek w sposób przedsiębiorczy 
i innowacyjny i wykorzystuje swoje zyski przede wszystkim do osiągania celów 
społecznych.

Jest zarządzaJest zarządzany w sposób otwarty i odpowiedzialny, w szczególności angażuje 
pracowników, konsumentów i zainteresowane strony poprzez działalność 
komercyjną.


