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URUCHOMIENIE STRONY INTERNETOWEJ PROJEKTU „SOCIAL SEED”:
INNOWACYJNE PODEJŚCIE INKUBATORÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DO
GRUP SPOŁECZNIE WYŁĄCZONYCH
Finansowany przez Erasmus + program „SOCIAL SEED” ma przyjemność uruchomić nową stronę internetową https://socialseedproject.eu/
Platforma internetowa dostarczy wyniki 30-miesięcznej ogólnoeuropejskiej inicjatywy mającej na celu zaprojektowanie metodologii inkubacji przedsiębiorczości grup wykluczonych, wszystko to w ramach innowacyjnego podejścia wspieranego przez prywatne firmy.
„SOCIAL SEED” pomoże rozwiązać dwa główne problemy Unii Europejskiej: bezrobocie i wykluczenie społeczne 83 milionów osób.
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.
Naszym celem jest opracowanie hybrydowego modelu współpracy podmiotów społecznych, firm, menedżerów i osób zagrożonych wykluczeniem. Modelu, który może być narzędziem zmiany dla wszystkich specjalistów pracujących w tym obszarze.
W ramach projektu zostaną zaprojektowane, stworzone i przetestowane narzędzia, które wpłyną na życie osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, zwiększając możliwości organizacji pozarządowych i współpracy z firmami. W tym projekcie zamierzamy zbudować narzędzie, które sprosta temu wyzwaniu poprzez następujące etapy:
1. zaprojektowanie metodologii inkubacji dla wykluczonych grup przedsiębiorców
2. zbudowanie inkubatora społecznościowego
3. stworzenie nowego modelu biznesowego współpracy między firmami i organizacjami pozarządowymi
4. opracowanie kursu skoncentrowanego na potrzebach i ograniczeniach tych przedsiębiorców (grupy wyłączone)
5. wprowadzenie innowacji w ekonomicznie zrównoważonych modelach biznesowych
Platforma internetowa będzie zawierała wiadomości, blogi, wyniki i aktualizacje projektu, takie jak raporty, a także możliwości współpracy,
np. ogłoszenia o wydarzeniach, warsztatach i sesjach treningowych.
Program, obecnie w pierwszej fazie, angażuje 6 podmiotów z 4 krajów (Hiszpania, Niemcy, Włochy i Polska):
1. F. INICIATIVAS: cfirma doradcza specjalizująca się w innowacjach i posiadająca własny prywatny inkubator. Jest to bezpośrednie
połączenie ze światem biznesu. (Hiszpania)
2. ISM-MAINZ: instytut badań społecznych, związany z administracją publiczną i sieciami uniwersyteckimi. Szerokie doświadczenie
w zakresie najlepszych praktyk i europejskiego rynku pracy. (Niemcy)
3. ANZIANI E NON SOLO: Organizacja pozarządowa skoncentrowana na przedsiębiorczości i integracji społecznej. Doświadczenie
w inkubacji firm z wykluczonych grup i zarządzanie mikrokredytami. (Włochy)
4. BISER: Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych. Blisko współpracuje z firmami i podmiotami społecznymi regionie.
Różnorodny zakres doświadczeń w zakresie zrównoważonego rozwoju i przedsiębiorczości społecznej. (Polska)
5. ASOCIACIÓN CON VALORES: organizacja pozarządowa z podejściem biznesowym. Jego członkami są profesjonaliści biznesowi,
co pozwala im tworzyć rozwiązania biznesowe dla wyzwań społecznych. (Hiszpania)
6. SOCIAL LAB: konsorcjum różnych spółdzielni socjalnych na południu Włoch. Szersze doświadczenie w projektowaniu i tworzeniu
biznesu dla grup wykluczonych. (Włochy)
UWAGI DLA REDAKTORÓW
• Aby dowiedzieć się więcej o programie SOCIAL SEED i zaangażować się w działania, kliknij link https://socialseedproject.eu/
• „SOCIAL SEED” jest współfinansowane przez Komisję Europejską w ramach umowy: Erasmus + ES01-KA204-064916

Wsparcie Komisji Europejskiej dla opracowania tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedla jedynie poglądy autorów, a Komisja
nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.

