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ROZPOCZĘCIE
PROJEKTU „SOCIAL
SEED”
NOWA METODOLOGIA INKUBACJI
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI GRUP
WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE
Jak wskazują liczne raporty, w Unii Europejskiej obserwujemy
duże bezrobocie i ubóstwo. Według prawie wszystkich prognoz zmiana modelu ekonomicznego z przemysłowego na
cyfrowy nie pomoże wygenerować większej liczby miejsc
pracy niż ta, która istniała wcześniej. Właśnie dlatego przedsiębiorczość w wielu przypadkach wskazywana jest
jako jeden ze sposobów na zmniejszenie bezrobocia. W tym
projekcie chcemy wziąć pod uwagę ten problem, koncentrując się również na tych, którzy mają większe trudności
w przezwyciężeniu bezrobocia z powodu braku szkolenia,
ekonomicznego, materialnego, emocjonalnego itp.
W 2010 r. Unia Europejska wyznaczyła pięć ambitnych celów
na 2020 r. w zakresie zatrudnienia, innowacji, edukacji,
włączenia społecznego i klimatu/energii. W każdym z tych
obszarów każdy kraj wyznacza własne cele.
Jesteśmy w kluczowym momencie, w którym gospodarka
oparta na wiedzy oferuje nowe możliwości dla podniesienia dobrobytu, a kraje w Europie stawiają na nowe modele
rozwoju oparte na trwałym wzroście gospodarczym sprzyjającym włączeniu społecznemu. Ponadto, wspieranie przedsiębiorczości jest decydującym czynnikiem, umożliwiającym
kształcenie osób dostrzegających konieczność zmiany i
które potrafią się włączyć w dynamiczny, społeczno-gospodarczy rozwój Europy.

CO OFERUJE PROJEKT
„SOCIAL SEED”?
„SOCIAL SEED” ma na celu zaprojektowanie nowej metodologii inkubacji przedsiębiorczości grup wykluczonych
społecznie przy zastosowaniu innowacyjnego podejścia
wspieranego przez prywatne firmy. Zostanie sprawdzone,
jak powinien wyglądać hybrydowy model współpracy organizacji pozarządowych i firm poprzez analizę najlepszych
praktyk i treści edukacyjnych. W ramach projektu 15 podmiotów pochodzących z grup wykluczonych społecznie
wraz z firmami biznesowymi przejdzie proponowany model
inkubacji. Pod koniec projektu wiedza i know-how zostaną
przekazane wszystkim organizacjom pozarządowym i administracji publicznej w Europie w formie przygotowanej
metodologii.
Główne cele „SOCIAL SEED”, które będą realizowane w okresie 30 miesięcy to:
• zaprojektowanie metodologii inkubacji dla wykluczonych
grup przedsiębiorców
• zbudowanie inkubatora społecznościowego
• stworzenie nowego modelu biznesowego współpracy
między firmami i organizacjami pozarządowymi
• opracowanie kursu skoncentrowanego na potrzebach i
ograniczeniach tych przedsiębiorców (grupy wyłączone)
• wprowadzenie innowacji w ekonomicznie zrównoważonych modelach biznesowych
• dotarcie do jak największej liczby osób dzięki temu narzędziu dla ekosystemów przedsiębiorców: organizacji
pozarządowych, firm prywatnych, administracji publicznych itp.
Ten hybrydowy model współpracy między podmiotami
społecznymi, firmami, menedżerami i osobami zagrożonymi
wykluczeniem jest absolutnie konieczny, aby ograniczyć
skutki wyżej wymienionych zagrożeń.

PARTNERSTWO
SOCIAL SEED jest wdrażany przez ponadnarodowe partnerstwo 6
organizacji z 4 krajów europejskich: organizacji pozarządowej
z podejściem biznesowym ASOCIACION CON VALORES z Hiszpanii,
firmy konsultingowej F. INITIATIVES z Hiszpanii, instytutu badań
społecznych ISM-MAINZ z Niemiec, organizacji pozarządowej
włączenie społeczne ANZIANI E NON SOLO z Włoch, konsorcjum
różnych spółdzielni socjalnych SOCIAL LAB z Włoch oraz Bałtycki
Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych BISER z Polski.

PIERWSZE
MIĘDZYNARODOWE
SPOTKANIE PARTNERÓW
W WALENCJI
Spotkanie inaugurujące partnerstwo odbyło się w Walencji w grudniu 2019
r., jego gospodarzem był hiszpański partner Asociaciòn Con Valores. Była
to doskonała okazja dla partnerów projektu do wzajemnego poznania się,
zaplanowania nadchodzących działań projektowych i ustalenia rzeczywistych celów mających wpływ na stworzenie rozwiązań dla grup AROPE
(grupy zagrożone ubóstwem i wykluczeniem).
Dzięki prezentacji Asociaciòna Con Valores, podczas spotkania była także okazja, by zobaczyć pierwszy inkubator przedsiębiorczości dla osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wspierany przez
prywatne firmy. Przez 10 tygodni specjaliści z sektora biznesowego oferowali swoje zasoby i doświadczenie, aby wspierać know-how przedsiębiorców, zapewniając zajęcia mentorskie w obiektach jednej ze współpracujących firm, Go Hub of Global Omnium. Pozwala to zrozumieć, że celem
tego projektu nie jest tworzenie dużych firm z wielkimi korzyściami, lecz
prawdziwej i społecznej gospodarki, generującej takie warunki życia, aby
ludzie nie byli już narażeni na ubóstwo lub wykluczenie.

DALSZE DZIAŁANIA
Następnym krokiem będzie analiza doświadczeń i dobrych praktyk kraju każdego partnera oraz dostępnej literatury w celu stworzenia przewodnika metodycznego inkubacji przedsiębiorczości w ramach grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ?

Aby dowiedzieć się więcej o projekcie, odwiedź naszą stronę internetową www.socialseedproject.eu lub śledź
nas w najpopularniejszych sieciach społecznościowych #SOCIALSEED_PROJECT
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