„ABC przedsiębiorczości IV. Edukacja finansowa mieszkańców wsi i małych miast”
To już czwarta edycja projektu Fundacji Wspomagania Wsi realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim
w ramach programu edukacji ekonomicznej. Projekt będzie trwał do 31 marca 2019 roku.
Do udziału w projekcie zaprosimy 1050 mieszkańców wsi i miast do 20 000 mieszkańców w wieku 16+ z
całej Polski. Dla nich przygotowano 70 osiemnastogodzinnych szkoleń warsztatowych, rozłożonych na
minimum trzy dni, z zakresu zasad uruchamiania indywidualnej działalności gospodarczej i
przygotowywania skutecznego biznesplanu. Uczestnicy będą mieli także okazję do skonsultowania swoich
pomysłów na firmę ze specjalistami.
Prowadzący szkolenia trenerzy edukacji finansowej przećwiczą z uczestnikami procedury związane z
uruchomieniem indywidualnej działalności gospodarczej. Doradzą jak analizować własne zasoby finansowe
i jak korzystać z danych pozafinansowych. Nie zabraknie też rozmów o tym, skąd czerpać wiedzę pomocną
w rozpoczęciu biznesu. Na koniec uczestnicy poznają nowe zagadnienia z zakresu marketingu, reklamy i
nowych technologii, które mogą być przydatne w rozwoju każdej firmy.
Warsztaty przeprowadzą doświadczeni trenerzy edukacji finansowej, przeszkoleni przez Fundację
Wspomagania Wsi.
Temat
1. Rozpoczęcie działalności gospodarczej
Prawo i praktyka działalności gospodarczej
2. Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej – tworzymy biznesplan
Tworzenie biznesplanu, wizja przedsiębiorstwa
3. Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej – tworzymy biznesplan
Analiza opłacalności
4. Prowadzenie działalności gospodarczej
Nowe technologie w prowadzeniu przedsiębiorstwa oraz marketing i reklama małej firmie
5. Prowadzenie działalności gospodarczej
Zarządzanie przedsiębiorstwem i kryzys w przedsiębiorstwie
6. Konsultowanie biznesplanów z trenerem edukacji finansowej (min. 2 godziny)
Po więcej informacji zapraszamy na stronę www.edufin.pl

INFORMACJE DODATKOWE
1. Szkolenie zostanie przeprowadzone przez trenerów edukacji finansowej, którzy ukończyli
organizowany przez Fundację warsztat dla trenerów edukacji finansowej „ABC
przedsiębiorczości III lub IV”.
2. Uczestnikami szkolenia w terenie mają być mieszkańcy wsi i miast do 20 tys., w wieku 16+,
zainteresowani przedsiębiorczością. Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców
obszarów wiejskich, nieodrzucających możliwości otwarcia indywidualnej działalności
gospodarczej. Szczególnie do osób, które już stoją lub staną wkrótce wobec konieczności
znalezienia źródła dochodu: bezrobotnych, powracających na rynek pracy,
w tym tych, które zawiesiły prowadzoną wcześniej działalność gospodarczą, a także młodzieży
ze szkół ponadpodstawowych. Uczestników w wieku 16-19 lat należy szkolić w jednorodnych
wiekowo grupach.
Warunki zaakceptowania kursu
I. Wypełnionych przez uczestników szkolenia oryginałów ankiet ewaluacyjnych (przesłanych
pocztą).
II. Kserokopii list obecności poświadczonych za zgodność z oryginałem, na każdej zapisanej
stronie (przesłanych pocztą).
III. Listy uczestników sporządzonej i przesłanej w formie elektronicznej z podanym
imieniem i nazwiskiem, adresem zamieszkania, adresem poczty elektronicznej (o ile
uczestnik posiada), numerem telefonu kontaktowego uczestnika oraz nazwą
miejscowości, w której realizowane było szkolenie.
III.
Podpisanego przez uczestnika oryginału formularza zgody na udostępnienie danych
osobowych FWW i podmiotom zewnętrznym wskazanym przez Narodowy Bank
Polski, do celów ewaluacji projektu (przesłanych pocztą).
IV.Sporządzonych i przesłanych w formie elektronicznej min. 3 biznesplanów, które
zostaną skonsultowane przez eksperta zewnętrznego zatrudnionego przez Fundację.
V. Kserokopii artykułów z mediów, w których ukazały się informacje nt. prowadzonych
warsztatów (opcjonalnie w formie elektronicznej lub przesłanych pocztą).
VI.
Sporządzonych i przesłanych w formie elektronicznej zdjęć (min. 3) z realizacji
szkolenia.

