
SPOŁECZNA
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Scenariusz powstał w ramach projektu „Bądź przedsiębiorczy!”
finansowanego ze środków Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży

z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Scenariusz warsztatów dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych
do wykorzystania na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych



Opracowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów
z przedsiębiorczości dla młodzieży szkół zawodowych było jednym
z głównych działań międzynarodowej wymiany młodzieży,
która odbyła się w dniach 5-11.06.2022r. w Europejskim Centrum
Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy w ramach projektu
„Bądź przedsiębiorczy!”, finansowanego ze środków
Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży z dotacji MEiN.

W projekcie wzięło udział 24 młodych ludzi z Polski i Litwy wraz
z opiekunami. Jego głównym celem było promowanie
przez uczestników przedsiębiorczości społecznej w swoim otoczeniu,
zachęcanie rówieśników do zainteresowania się tym tematem,
dającym możliwości skutecznego startu na rynku pracy
oraz poznanie sposobów promowania produktów i usług, któremogą
być wykorzystane w przedsiębiorczości społecznej. Dodatkowo
uczestnicy podczas realizacji działań zachęcali innych do korzystania
z oferty lokalnych przedsiębiorstw społecznych, które zapewniają
miejsca pracy osobom zmagającym się z trudnościami i wspierają
rozwiązywanie problemów o charakterze społecznym.
Projekt miał na celu także pogłębianie wzajemnego zrozumienia
pomiędzy młodzieżą z Polski i Litwy, promowanie polsko-litewskiej
współpracy oraz pobudzanie do aktywności społecznej.

Po realizacji fazy przygotowawczej projektu, podczas pobytu
w Roskoszy, uczestnicy nabywali praktyczną wiedzę i podejmowali
działania w międzynarodowej grupie związane z tematyką
przedsiębiorczości społecznej i jej promocją.

Już pierwszego dnia po przyjeździe do Roskoszy na uczestników
czekały różnego rodzaju wyzwania: zadania w konkursie
fotograficznym, opracowanie programu wymiany w formie
graficznej, analiza najważniejszych zasad pobytu. Wieczorem
młodzież uczestniczyła w różnych grach i zabawach ewaluacji
wstępnej, zapoznawczych i integracyjnych, podczas których mogła
określić swoje oczekiwania i obawy dotyczące wspólnych działań,
poznać swoje imiona czy zainteresowania.

W kolejnych dniach młodzież zgłębiała główny temat projektu.
Uczestnicy prezentowali zdobyte wcześniej informacje
o funkcjonowaniu przedsiębiorstw społecznych w Polsce i na Litwie,
poznawali najciekawsze przykłady ich działań marketingowych,

poznawali sposoby promowania produktów i usług,
wykorzystywanych w przedsiębiorczości społecznej. Ponadto
młodzież brała udział w grach i zabawach wspierających budowanie
i pracę w grupach, uczestniczyła w warsztatach z poznawania swych
mocnych stron, spotkała się z doradcą biznesowym OWES
ze Stowarzyszenia na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”,
który opowiedział o sposobach promowania się przez podmioty
ekonomii społecznej funkcjonujące na terenie województwa
lubelskiego.

Aby poznać omawiane zagadnienia od strony praktycznej uczestnicy
wybrali się do Warszawy, gdzie spotkali się z przedstawicielami
Ośrodka Wpierania Ekonomii Społecznej – Fundacji Inicjatyw
Społeczno-Ekonomiczych i Spółdzielni Socjalnej „Fajna sztuka”.
Młodzież miała okazję także spotkać się i porozmawiać
z przedstawicielką Spółdzielni Socjalnej „Pożyteczna” prowadzącej
Klubokawiarnię Pożyteczna przy Al. Niepodległości w Warszawie.
Spotkania te były niezwykle ciekawe i inspirujące, pomogły
zrozumieć uczestnikom jak działają spółdzielnie socjalne,
jak niezwykle ważne i potrzebne społeczeństwu są tego typu
przedsiębiorstwa i jak bardzo zasługują na to by je wspierać, choćby
poprzez korzystanie z ich usług. Pobyt w stolicy zakończył
się spacerem po Łazienkach Królewskich i spektaklem
„Romeo i Julia” w teatrze Buffo.

Wieczorami młodzież integrowała się przy ekonomicznych
i strategicznych grach planszówkowych a także poznawała kulturę
swoich krajów przy wystąpieniach, prezentacjach, zabawach, muzyce
i śpiewie podczas wieczorku narodowego, miło i zabawnie spędzając
przy tym czas.

Dużo czasu młodzi ludzie poświęcili przygotowaniu głównych
rezultatów projektu: spotu promującego przedsiębiorczość
społeczną oraz warsztatów z przedsiębiorczości społecznej
dla uczniów szkół zawodowych. Po poznaniu podstawowych zasad
fotografii i wypróbowaniu ich w plenerze uczestnicy projektu
opracowali scenariusz spotu, podzielili się zadaniami i rolami,
omówili szczegółowo przebieg spotu i przygotowali potrzebne
materiały i eksponaty.

Następnie odbyło się nagrywanie poszczególnych scenek, co okazało
się dużym wyzwaniem zarówno aktorskim jak i organizacyjnym.
Wersja robocza spotu została zaprezentowana podczas finałowego
spotkania połączonego z warsztatami o przedsiębiorczości
społecznej, na które przybyłamłodzież z bialskich szkół branżowych:
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. S. Żwirki i F. Wigury, Branżowej
Szkoły Rzemieślniczej I Stopnia z oddziałami integracyjnymi,
oraz Branżowej Szkoły I Stopnia Im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Białej Podlaskiej ZDZ w Lublinie.

Spotkanie finałowe połączone z warsztatami odbyło
się przedostatniego dnia pobytu, uczestnicy po przywitaniu gości
zaprezentowali zrealizowane działania projektowe, galerię zdjęć,
wrażenia z realizacji działań a także podstawowe informacje
o przedsiębiorczości społecznej. Po wprowadzeniu w temat goście
zostali zaproszeni do udziału w warsztatach, które miały na celu
promowanie przedsiębiorczości społecznej jako alternatywy
dla młodych ludzi w ich starcie na rynku pracy. Przybyli uczniowie
podzielili się w pięcioosobowe grupy i wraz z pomocnymi
urzędnikami i specjalistami, w których role wcielili się uczestnicy
projektu opracowywali kolejne zagadnienia (główna działalność,
cel społeczny, nazwa, logo, lokalizacja, teren, produkt/oferta,
wstępny kapitał, klient, podział pracy zespołu, wstępne koszty,
quiz wiedzy), by otworzyć własną spółdzielnię socjalną i otrzymać
na nią dofinansowanie w wirtualnej walucie projektowej:
Politach. Wszyscy goście zaangażowali się w zdobywanie kolejnych
podpisów, wymyślając nowe i ciekawe pomysły na własne
przedsiębiorstwa społeczne.

Po zakończonym spotkaniu nastąpiła ewaluacja warsztatów
i projektu oraz zaplanowanie kolejnych działań. W fazie ewaluacyjnej
projektu opracowana została ostateczna wersja spotu promującego
przedsiębiorczość społeczną oraz niniejszy scenariusz warsztatów
z przedsiębiorczości, który z przyjemnością oddajemy w Państwa
ręce, jako pomoc przy realizacji zajęć i warsztatów
o przedsiębiorczości społecznej do wykorzystania na zajęciach
szkolnych i pozaszkolnych.

Zamiast wstępu, czyli kilka słów o tym,
w jakich okolicznościach powstał niniejszy scenariusz...



Baigėme tarptautinio Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų projekto
„Būk verslus‘ veiklą 2022 m. birželio 11 d. baigėsi Lietuvos ir Lenkijos
tarptautinio jaunimo mainų projekto „Būk verslus!“ veikla,
finansuojama Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo iš Lenkijos
švietimo ministerijos dotacijos. Mainų programoje, vykusioje nuo šių
metų birželio 5 d., 24 jaunuoliai ir jų globėjai dalyvavo Europos
švietimo ir ugdymo centre Roskoše. Pasibaigus parengiamajam
projekto etapui, viešnagės Roskoše metu projekto dalyviai įgijo
praktinių žinių ir ėmėsi veiklos tarptautinėje grupėje, susijusioje su
socialiniu verslumu bei jo skatinimu.

2022 m. birželio 5 d. atvykusį į Roskošą jaunimą pasitiko Centro
direktorius ir darbuotojai, supažindino su Roskošo dvaru ir parku. Jau
pirmąją dieną dalyvių laukė įvairūs iššūkiai: užduotys fotokonkurse,
mainų programos kūrimas grafine forma, svarbiausių elgesio
taisyklių analizė. Vakaro metu visi dalyvavo įvairiuose preliminariuose
įvertinimuose, įžanginiuose ir integraciniuose žaidimuose bei
žaidimuose, kurių metu galėjo apibrėžti savo lūkesčius ir bendros
veiklos iššūkius, sužinoti savo vardus bei pomėgius.

Kitomis dienomis dalyviai nagrinėjo pagrindinę projekto temą.
Susirinkusieji pateikė anksčiau įgytą informaciją apie socialinių
įmonių funkcionavimą Lenkijoje ir Lietuvoje, sužinojo įdomiausius
rinkodaros veiklos pavyzdžius, sužinojo, kaip reklamuoti socialiniame
versle naudojamus produktus bei paslaugas. Be to, jaunimas
dalyvavo žaidimuose ir užsiėmimuose, palaikančiuose kūrimąsi ir
darbą grupėse, dalyvavo seminaruose, kuriuose mokėsi pažinti savo
stipriąsias puses. Susitiko su OWES verslo patarėju iš Socialinės
integracijos asociacijos „Modrzew“, kuris kalbėjo apie socialinę
ekonomiką ir kaip reklamuojasi Liublino vaivadijoje veikiantys
subjektai .

Trečiadienį, birželio 8 d., dalyviai vyko į Varšuvą, kur susitiko su
Socialinės ekonomikos paramos centro – Socialinių ir ekonominių
iniciatyvų fondo bei Socialinio kooperatyvo „Fajna art“ atstovais.
Jaunimas taip pat turėjo galimybę susitikti ir pabendrauti su
socialinio kooperatyvo „Naudinga“ atstove, vadovaujančia
Klubokawiarnia Požyteczna adresu Al. Niepodległości Varšuvoje.
Viešnagė sostinėje baigėsi pasivaikščiojimu po Karališkąjį Łazienki
parką ir spektakliu „Romeo ir Džuljeta“ Buffo teatre.

Vakarais jaunimas integravosi į ekonominius ir strateginius stalo
žaidimus, o tautinio vakarometu kalbų, pristatymų, žaidimų, muzikos
ir dainavimo metu sužinojo apie savo šalių kultūrą, gražiai ir smagiai
praleido laiką.

Daug laiko buvo skiriama pagrindiniams projekto rezultatams:
socialinį verslumą skatinančiai veiklai ir socialinio verslumo
seminarams profesinių mokyklų mokiniams parengti. Išmokę
pagrindinius fotografavimo principus ir išbandę juos lauke, projekto
dalyviai paruošė renginio scenarijų, pasidalijo užduotis ir vaidmenis,
išsamiai aptarė renginio eigą ir parengė reikiamą medžiagą bei
eksponatus. Vėliau buvo filmuojamos ir įrašinėjamos atskiros scenos.
Tai tapo dideliu vaidybiniu ir organizaciniu iššūkiu. Darbinė vietos
versija buvo pristatyta baigiamajame susitikime kartu su socialinio
verslumo seminarais, kuriuose dalyvavo Palenkės Bialos profesinių
mokyklų jaunuoliai.

Baigiamasis susitikimas įvyko priešpaskutinę viešnagės dieną.
Pasveikinę svečius, dalyviai pristatė projekto veiklas, nuotraukų
galeriją, įspūdžius iš veiklų įgyvendinimo bei pagrindinę informaciją
apie socialinį verslumą. Po teminio įvado svečiai buvo pakviesti
dalyvauti seminare, kurio tikslas – skatinti socialinį verslumą kaip
alternatyvą jauniems žmonėms, pradedantiems veiklą darbo rinkoje.
Mokiniai buvo suskirstyti į grupes po penkis ir kartu su paslaugiais
pareigūnais bei specialistais, kurių vaidmenis atliko projekto dalyviai,
kūrė naujus klausimus (pagrindinė veikla, socialinis tikslas,
pavadinimas, logotipas, vieta, sritis, produktas/pasiūlymas, pradinis
kapitalas, klientas, padalinio komandos darbas, pradinės išlaidos,
žinių viktorina, kaip atidaryti savo socialinį kooperatyvą ir gauti tam
tikslui finansavimą virtualia projekto valiuta: Politach). Visi svečiai
įsitraukė į parašų surinkimo varžybas, naujų ir įdomių idėjų paiešką
savo socialinėms įmonėms.

Po susitikimo buvo įvertinti seminarai ir projektas, taip pat
suplanuotas galutinis jo etapas. Artimiausiu metu jaunimas parengs
verslumo dirbtuvių scenarijų, galutinį socialinį verslumą skatinančios
veiklos variantą ir nuotraukų parodas Lenkijoje bei Lietuvoje.





Przebieg zajęćWarsztaty

Cel warsztatów:

• Nabycie podstawowych informacji o ekonomii społecznej
i jej podmiotach;

• Poznanie praktycznych aspektów funkcjonowania
spółdzielni socjalnych;

• Zachęcanie młodzieży do zainteresowania się tematem
przedsiębiorczości społecznej i spółdzielni socjalnych jako
możliwości startu na rynku pracy;

• Zachęcanie do korzystania z oferty lokalnych przedsiębiorstw
społecznych, które zapewniają miejsca pracy osobom
zmagającymi się z trudnościami i wspierają rozwiązywanie
problemów o charakterze społecznym;

• Rozwijanie umiejętności pracy w grupie, wyrażania własnego
zdania, pomysłów, wypracowania wspólnego punktu widzenia.

Słowa kluczowe:
Przedsiębiorczość społeczna, spółdzielnia socjalna, cel społeczny,
rynek pracy

Metody i formy pracy:
Pogadanka, praca w grupach, działania praktyczne, gra symulacyjna

Materiały dydaktyczne:

• komputer
• telewizor/tablica ,multimedialna/rzutnik i ekran
• kartki, długopisy
• kartki kolorowe, wycięte koła o średnicy ok. 10 cm

Czas trwania warsztatów:

2 godziny zegarowe: 15 minut wstęp, 90 minut zajęcia warsztatowe
i 15 minut zakończenie i podsumowanie.

Załączniki:

Warsztaty zaczynają się od krótkiej części wprowadzającej
w tematykę przedsiębiorczości społecznej, po której rozpoczyna
się gra symulacyjna (część główna), w której 5-osobowe grupy
uczestników wcielają się w rolę młodych przedsiębiorców
opracowujących główne założenia swego przedsiębiorstwa
społecznego. Do przeprowadzenia warsztatów dobrze
jest przewidzieć większą salę lub otwartą przestrzeń,
gdzie umieszczonych zostanie 10 stolików dla ekspertów i miejsce
dla komisji weryfikacyjnej. W rolę ekspertów może wcielić się kadra
pedagogiczna lub wcześniej do tego przygotowani uczniowie.
Potrzebnych będzie po 1 lub 2 ekspertów na każde z 10 stanowisk.
Komisja weryfikacyjna (2 lub 3 osoby) zatwierdza całość planu
na przedsiębiorstwo danej grupy. Nagrodą za wykonanie wszystkich
zadań jest otrzymanie dofinansowania na otwarcie przedsiębiorstwa,
dodatkowo można wyłonić i nagrodzić najlepsze pomysły
na przedsiębiorstwo społeczne.

Część wprowadzająca:

1. Przywitanie się z uczestnikami warsztatów, omówienie celu
i przebiegu zajęć, wskazanie korzyści wynikających z udziału
w zajęciach. Zachęcenie do aktywnego udziału w warsztatach.
Ustalenie zasad pracy.

2. Prezentacja podstawowych informacji o przedsiębiorczości
społecznej z wykorzystaniem Załącznika nr 1. Prezentacja
o przedsiębiorczości społecznej:

EKONOMIA SPOŁECZNA = CELE EKONOMICZNE (BYCIE
PRZEDSIĘBIORCĄ DBAJĄCYM O ZYSK)
+ CELE SPOŁECZNE (POMOC POTRZEBUJĄCYM)

EKONOMIA SPOŁECZNA – PO CO? Jest to przestrzeń, gdzie możesz
realizować swoje marzenia, spełniać się, rozwijać swoje
zainteresowania i pasje jednocześnie robiąc coś nie tylko dla samego
siebie, ale i dla ludzi wokół, pomagając innym i zmieniając świat
na lepsze, nawet, jeśli odbywa się to w mniejszym, lokalnym
wymiarze.

PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ. Podstawową formą
przedsiębiorstwa społecznego są spółdzielnie socjalne.
Są one ciekawą opcją dla tych które są ciekawą opcją dla tych, którzy
mają kłopot ze znalezieniem się na rynku pracy, chcą sobie stworzyć
miejsce i stanowisko pracy, działając w grupie, rozwijając się
zawodowo i jednocześnie robiąc coś dla innych.
Ponadto do podmiotów ekonomii społecznej zaliczają się:
• stowarzyszenia i fundacje,
• kluby integracji społecznej i centra integracji społecznej,
• warsztaty terapii zajęciowej.

SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE – DLA KOGO? Dla każdego, kto znalazł
się w trudnej sytuacji społecznej i zawodowej albo nie może odnaleźć
się na rynku pracy. Zakładając spółdzielnię socjalną można pomóc
samemu sobie, swojej rodzinie, znajomym będącym w trudnej
sytuacji zawodowej, osobom bezrobotnym, niepełnosprawnym.

Spółdzielnię socjalną może założyć pięć osób, w tym więcej
niż połowę członków spółdzielni tworzą osoby, mające problemy
w odnalezieniu się na rynku pracy. Członkowie zarządzają
spółdzielnią na równych prawach, każdy tu jest jednocześnie

właścicielem i pracownikiem. Rodzaj prowadzonej działalności
jest dowolny (mogą to być np. usługi szwalnicze, budowlane,
porządkowe, gastronomiczne, kosmetyczne, rękodzielnicze,
produkcyjne, reklamowe i wiele, wiele innych).

Każdy, kto rozważa otwarcie
własnej spółdzielni, może:

• skorzystać ze wsparcia Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej
(pomoc w przygotowaniu biznes planu, doradztwo biznesowe,
szkolenia, w tym szkolenia zawodowe, doradztwo prawne
i księgowe),

• skorzystać z dotacji na zatrudnienie pracowników i doposażenie
spółdzielni z Unii Europejskiej, Pefronu, Urzędu Pracy.

3. Prezentacja dobrych praktyk podmiotów ekonomii społecznej.
Przykładem mogą być laureaci konkursu im. Jacka Kuronia
na najlepsze przedsiębiorstwo społeczne roku, którzy,
jak podkreśla organizator konkursu, z sukcesem łączą
działalność ekonomiczną z zaangażowaniem na rzecz
rozwiązywania ważnego problemu społecznego:

• Finalista Konkursu (eS) im. J. Kuronia 2021:
Spółdzielnia Socjalna “Pożyteczni” - YouTube

• FISE prezentuje: Fundacja Leżę i Pracuję - YouTube
• FISE prezentuje: Fundacja Mamo Pracuj - YouTube
• FISE prezentuje: Zakład Aktywności Zawodowej w Siedlcach -

YouTube
4. Prezentacja spotu promującego przedsiębiorczość społeczną,

zrealizowanego przez uczestników projektu „
Bądź przedsiębiorczy!”

Ekonomia społeczna
wprowadzenie

Quiz o przedsiębiorczości

Wniosek załącznik nr 1 do wniosku

Spot

https://eckiw-roskosz.ohp.pl/wp-content/uploads/2022/06/Quiz-o-Ekonomii-Spolecznej.docx
http://eckiw-roskosz.ohp.pl/wp-content/uploads/2022/07/Ekomomia-spoleczna_wprowadzenie.pdf
http://eckiw-roskosz.ohp.pl/wp-content/uploads/2022/07/Ekomomia-spoleczna_wprowadzenie.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=sQJTV8LLDoo
https://www.youtube.com/watch?v=sQJTV8LLDoo
https://www.youtube.com/watch?v=WWdNsOIPQO0&list=UUvytLyA4wwAz2GBtIOB7t2g&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=kwoNumJSiCo
https://www.youtube.com/watch?v=kwoNumJSiCo
https://youtu.be/Zn1Q4EkZwfk
https://youtu.be/Zn1Q4EkZwfk
http://eckiw-roskosz.ohp.pl/wp-content/uploads/2022/06/WNIOSEK-nr.docx
http://eckiw-roskosz.ohp.pl/wp-content/uploads/2022/06/Zalacznik-nr-1-do-wniosku-nr.docx
https://youtu.be/Zn1Q4EkZwfk
http://eckiw-roskosz.ohp.pl/wp-content/uploads/2022/07/Ekomomia-spoleczna_wprowadzenie.pdf


5. Biuro księgowe
Opracowanie wstępnego kapitału/zasobów przedsiębiorstwa.
Co jest nam potrzebne, aby przedsiębiorstwo działało
i czym już dysponujemy? Co przedsiębiorstwo posiada
na starcie, wskazane jest opracowanie strategii, gdzie będzie
można wykorzystać jak najwięcej środków własnych
(baza lokalowa, własny sprzęt, transport, wykorzystanie
własnych umiejętności) oraz wykorzystać możliwości
dofinansowania przedsiębiorstwa społecznego ze źródeł
zewnętrznych.

6. Agencja PR
Opracowanie profilu klienta. Kim będzie klient
przedsiębiorstwa? Do kogo będzie kierowana oferta
komercyjna? Jakie będzie miał cechy, jakich produktów,
usług i jakiej obsługi będzie oczekiwał? Jakie potrzeby klienta
będą spełnione, w rozwiązaniu jakich problemów mu pomoże
działalność przedsiębiorstwa?

7. Doradca biznesowy OWES
Funkcje w Zarządzie i podział pracy członków Zarządu.
Najlepiej jest opracować taki plan, gdzie członkowie Zarządu
będą wykonywać pracę własnymi siłami, bez konieczności
zatrudniania dodatkowych osób lub zlecania usług na zewnątrz
(w tym administracja, logistyka, obsługa klienta, księgowość,
sprawy kadrowe, dbanie o czystość, promocja i marketing itp.).

8. Biuro rachunkowe
Wstępne koszty/wydatki. Jakie będą największe wydatki,
koszty na starcie? Jakie materiały, sprzęty, działania będą
najdroższe? Grupy opracowują wstępne zestawienie
najważniejszych wydatków w pierwszym okresie działalności,
zanim przedsiębiorstwo zacznie na siebie zarabiać.

9. Zespół ds. kontroli Komisji weryfikującej
Quiz wiedzy o przedsiębiorczości społecznej.
Grupa powinna odpowiedzieć poprawnie na minimum 50%
pytań, aby otrzymać podpis.

10. Zespół ds. informacji Komisji weryfikującej
Zapoznanie się z tematyką związaną z przedsiębiorczością
społeczną poprzez obejrzenie krótkich filmów związanych z tym
tematem. Po obejrzeniu danego filmu organ zatwierdzający
może przepytać grupę z treści zawartych w materiale.
Przykładowe filmiki do obejrzenia w serwisie youtube:
Cechy spółdzielni socjalnej, Co to jest przedsiębiorstwo
społeczne, Zakup prospołeczny .

Część podsumowująca:

Po uzyskaniu wszystkich podpisów dana grupa udaje się do komisji
weryfikacyjnej i przedkłada jej podpisany wniosek z załącznikiem.
Komisja dopytuje o najważniejsze aspekty planowanej działalności i
w przypadku akceptacji wniosku przyznaje dofinansowanie i wręcza
grupie czek na 50 000 politów.

Część główna:

1. Przygotowanie 10 stoisk (stolików), do których udawać się będą
uczestnicy (nazwa podmiotu i określenie zadań do wykonania).
Do stoisk powinni być przydzieleni wyłonieni wcześniej eksperci,
którzy będą pomagać uczestnikom w opracowaniu założeń
w danej kategorii, oceniać wykonaną przez grupę pracę,
wskazywać ewentualne braki, zatwierdzać daną sprawę poprzez
złożenie podpisu w odpowiedniej rubryce w tabeli. Dodatkowo
należy przydzielić 2-3 osoby do komisji weryfikacyjnej, która
zweryfikuje wybrane zagadnienia, złoży podpis pod wnioskiem i
przyzna dofinansowanie. Do komisji uczestnicy warsztatów
będą udawać się po uprzednim zdobyciu wszystkich
10 podpisów zgodnie z załącznikiem nr 1 do wniosku.

2. Podział uczestników warsztatów na 5-osobowe grupy
(tyle członków potrzeba, by utworzyć i zarejestrować
spółdzielnię socjalną). Dobór może być przeprowadzony
z uwzględnieniem preferencji samych uczestników lub po
uprzednim przeprowadzeniu zabawy integracyjnej, np. „sklep
umiejętności” z publikacji PAJP „Wspieraj młodzież
coachingowo”. Podział może być też poprzedzony wykonaniem
testu typu osobowości zawodowej J.L. Hollanda

3. Powitanie zespołów uczestników, jako kandydatów
ubiegających się o otrzymanie dofinansowania na swój pomysł
na przedsiębiorstwo i otwarcie własnej spółdzielni socjalnej
(każda z wyłonionej grup opracowuje koncepcję swojej
spółdzielni). Informacja o zasadach:

Uczestnicy udają się do komisji weryfikacyjnej po druki dokumentów
(wniosek i załącznik nr 1 do wniosku). Komisja nadaje numer
wnioskowi i pyta grupę o nazwę spółdzielni, jeśli grupa niema jeszcze
pomysłu, może nazwę później dopisać sama składając wniosek.
Następnie grupy udają się do poszczególnych organów
zatwierdzających (eksperci przy stoiskach), gdzie dostają zadania,
omawiają je wspólnie przy wsparciu ekspertów i jeśli zadanie uzyska
pozytywną ocenę i zostanie złożony podpis przez eksperta, grupa
udaje się do kolejnego punktu. Punkt 9 i 10 można „zaliczać”
w dowolnym momencie, jeśli byłaby kolejka do kolejnych stoisk.
Po uzyskaniu wszystkich podpisów dana grupa udaje się do komisji
weryfikacyjnej i przedkłada jej podpisany wniosek z załącznikiem.
Komisja dopytuje o najważniejsze aspekty planowanej działalności i
w przypadku akceptacji wniosku przyznaje dofinansowanie i wręcza
grupie czek na 50 000 politów. Polity to wymyślona
podczas projektu waluta, pochodząca od nazwy Polska i Litwa.

1. Urząd Miasta –Wydział spraw obywatelskich
Wskazanie głównej działalności przedsiębiorstwa,
z której będzie czerpać zysk (zaleca się, aby wybór działalności
gospodarczej podyktowany był umiejętnościami, jakimi
dysponują założyciele i pracownicy spółdzielni) oraz związany
z tą działalnością cel społeczny (przykładowo zatrudnienie
i włączenie jako członków spółdzielni osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym i włączenie ich w życie społeczne
i zawodowe, odbudowanie ich umiejętności tworzenia
i podtrzymywania relacji zarówno w pracy, rodzinie,
jak i w społeczności lokalnej). Spółdzielnie socjalne mogą być
zainteresowane działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych,
promocją zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób
bezrobotnych lub zagrożonych zwolnieniem, działalnością
wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości, działaniami edukacyjnymi czy kulturalnymi.

2. Agencja reklamowa
Opracowanie nazwy przedsiębiorstwa i jego logo
(spójne z nazwą i planowaną działalnością). Na tym stoisku
dobrze zaopatrzyć się wcześniej w kartki, ołówki, gumki, pisaki,
kredki, wycięte z kolorowego papieru koła.

3. Wydział zagospodarowania przestrzennego
Podanie miejsca prowadzenia planowanej działalności,
na jakim terenie będzie prowadzona działalność, sprawdzenie
czy prowadzona działalność nie będzie kolidowała z planem
zagospodarowania przestrzennego, czy w pobliżu nie będzie
konkurencji, czy miejsce jest atrakcyjne dla klienta?
Dlaczego tam? Jeśli działalność obejmuje większy teren,
można opracować mapę miejsca prowadzonej działalności.

4. OśrodekWsparcia Ekonomii Społecznej
Opracowanie oferty handlowej, która będzie skierowana
do klienta. Opis proponowanych do sprzedaży produktów
lub wachlarza usług z cenami i szczegółami technicznymi.

Jak wyglądają odwiedziny
w poszczególnych organach

zatwierdzających?

quiz

https://eckiw-roskosz.ohp.pl/wp-content/uploads/2022/06/Quiz-o-Ekonomii-Spolecznej.docx
http://eckiw-roskosz.ohp.pl/wp-content/uploads/2022/06/7-cech-przecietnej-spoldzielni-socjalnej.mp4
http://eckiw-roskosz.ohp.pl/wp-content/uploads/2022/06/Co-to-jest-przedsiebiorstwo-spoleczne_.mp4
http://eckiw-roskosz.ohp.pl/wp-content/uploads/2022/06/Co-to-jest-przedsiebiorstwo-spoleczne_.mp4
http://eckiw-roskosz.ohp.pl/wp-content/uploads/2022/06/Zakup-prospoleczny.mp4
https://eckiw-roskosz.ohp.pl/wp-content/uploads/2022/06/Quiz-o-Ekonomii-Spolecznej.docx
http://eckiw-roskosz.ohp.pl/wp-content/uploads/2022/06/Zalacznik-nr-1-do-wniosku-nr.docx


Projekt „Bądź przedsiębiorczy” został sfinansowany ze środków Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży z dotacji Ministra Edukacji
i Nauki. Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki
nie odpowiadają za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pomogli w realizacji projektu “Bądź przedsiębiorczy!” za okazane zaangażowanie
i wsparcie, w szczególności:

Pani Paulinie Jutrzence, Pani Edycie Obłąkowskiej-Woźniak i Panu Robertowi Dzięgielewskiemu z Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
w Warszawie, Panu Jakubowi Lichwie ze Spółdzielni Socjalnej Fajna Sztuka, Pani Blance Popowskiej z Klubokawiarni Pożyteczna, Pani Agnieszce
Magdziarz-Orłowskiej ze Stowarzyszenia na rzecz Integracji Społecznej Modrzew w Kraśniku, Pani Dorocie Sorbian-Przybysz i Pani Agacie
Szaniawskiej – Trochonowicz z CEiPM OHP w Białej Podlaskiej, Panu Andrzejowi Szypulskiemu a także Dyrektorom, kadrze pedagogicznej
i młodzieży z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. S. Żwirki i F. Wigury w Białej Podlaskiej, Branżowej Szkoły Rzemieślniczej I Stopnia z oddziałami
integracyjnymi w Białej Podlaskiej oraz Branżowej Szkoły I Stopnia Im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białej Podlaskiej ZDZ w Lublinie.









Projekt „Bądź przedsiębiorczy!”
Polsko-Litewski FunduszWymiany Młodzieży

09.05 – 11.07.2022r.
Międzynarodowa wymiana młodzieży:
ECKiW OHP w Roskoszy, 05-11.06.2022r.

EUROPEJSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA OHPW ROSKOSZY
Roskosz 23, 21-500 Biała Podlaska

http://eckiw-roskosz.ohp.pl/

VILNIAUS AGROEKOLOGIJOS MOKYMO CENTRAS
Parko g. 2, Baltosios Vokės k., LT – 14147 Vilniaus raj.

https://vamc.lt

http://eckiw-roskosz.ohp.pl/
https://vamc.lt

