„Ludzka kreatywność jest nieograniczona. To zdolność
ludzi do czynienia rzeczy, które wcześniej się nie
wydarzyły. Kreatywność jest kluczem do rozwiązania
naszych problemów społecznych i ekonomicznych.” –
Muhammad Yunus, założyciel Grameen Bank i pionier w
dziedzinie mikrokredytów i mikrofinansów
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O szkoleniu dla trenerów, którzy
wezmą udział w testowaniu
wypracowanych rezultatów
Jak powstaje Europejska Sieć Wiedzy
Szkolenie pilotażowe – kto będzie
mógł skorzystać?

Szkolenie dla Facylitatorów – udoskonalanie e-learningowej
platformy ESEN

W

ramach projektu ESEN (Europejska Sieć
Ekonomii Społecznej) w dniach 17-19 listopada
2021 r. w formie online zorganizowano
specjalne
edukacyjno-szkoleniowe dla Facylitatorów (C1), którzy
wkrótce będą zaangażowani w organizację warsztatów
pilotażowych w każdym kraju partnerskim.
Facylitatorzy zapoznali się ze wstępną strukturą
przygotowanej e-platformy oraz przede wszystkim
kolejnymi częściami e-learningu. Na podstawie ich
doświadczeń z korzystania i obsługi platformy
wprowadzone zostaną stosowne usprawnienia i już
wkrótce platforma dostępna będzie dla wszystkich
zainteresowanych.

Zorganizowane szkolenie było niezwykle ważnym
etapem całego projektu, ponieważ stanowi „pomost”
między opracowywaniem wyników intelektualnych
projektu (patrz O1, O2, O3, O4, O5) a ich wdrażaniem,
testowaniem i walidacją. Facylitatorzy będą pełnili rolę
mentorów i edukatorów poprzez wykorzystywanie
wypracowanej w ramach projektu metodologii.
Uruchomienie platformy wiąże się z szeroko pojętym
wspieraniem rozwoju ekonomii społecznej, dlatego tak
ważne jest dopracowanie wszystkich jej elementów,
tak aby były uniwersalne i przydatne zarówno dla osób
już od dawna pracujących w tym sektorze, jak i tych
dopiero zainteresowanych tą tematyką.

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla
treści na niej publikowanych, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów,
a Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek
wykorzystanie informacji w niej zawartych.

Pierwszego dnia partnerzy podsumowali dotychczasowe
działania i narzędzia wypracowane w ramach projektu.
Facylitatorom, którzy nie mieli jeszcze okazji poznać
inicjatywy ESEN zaprezentowano także cele projektu i
poinstruowano jak korzystać z poszczególnych rezultatów
ESEN.

Drugiego dnia szkolenia skupiono się na prezentacji
poszczególnych modułów wchodzących skład programu
edukacyjnego ESEN. Za pomocą platformy elearnigowej pokazano możliwości realizacji kursu online
zarówno w wersji grupowej jak i indywidualnej. Każdy z
partnerów zaprezentował najważniejsze części
opracowanego przez siebie modułu oraz umożliwił
facylitatorom – trenerom praktyczne wykorzystanie
materiałów i analizę modułów. Był bardzo ważny krok w
kierunku realizacji pilotażu, który przygotował
przyszłych trenerów do jak najefektywniejszego
wypracowania produktów projektu. Zaprezentowano
następujące moduły programu ESEN:
1. Zarządzanie biznesem
2. Innowacje społeczne
3. Marketing w przedsiębiorstwie społecznym
4. Zasoby i pozyskiwanie funduszy
5. Siła zasobów ludzkich
Ostatniego dnia szkolenia partnerzy podsumowali
swoje spostrzeżenia odnośnie funkcjonowania
platformy. Już wkrótce platforma dostępna będzie dla
wszystkich zainteresowanych, jak tylko wprowadzone
zostaną adekwatne usprawnienia.
Dodatkowo platforma przetestowana zostanie podczas
pilotażowych szkoleń w każdym z krajów partnerskich
konsorcjum ESEN tj. w Polsce, Grecji, na Cyprze, we
Włoszech oraz Wielkiej Brytanii. O czym również
dyskutowano podczas szkolenia. W każdym z krajów z
uwagi na sytuację pandemiczną pilotażowe spotkania
odbędą się w wersji online.
Bądź na bieżąco i nie przegap nadchodzącego
bezpłatnego szkolenia pilotażowego!
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PILOTAŻOWE SZKOLENIE dla
przedstawicieli przedsiębiorstw
społecznych

SIEĆ WIEDZY PROJEKTU @ESEN

P

odczas szkolenia C1 dokonano także inauguracji
Sieci Wiedzy @ESEN. Przedstawiciele cypryjskiego
partnera - Centrum Emphasys zaprezentowali
pozostałym członkom konsorcjum dotychczasowe
postępy w pracy nad siecią. Dzięki obecności
doświadczonych trenerów i ekspertów z dziedziny
przedsiębiorczości społecznej możliwe było uzyskanie
obiektywnych
opinii
oraz
sugestii
odnośnie
wprowadzenia
udoskonaleń
pod
względem
funkcjonalności sieci oraz jej atrakcyjności.
Sieć ESEN daje potencjalnym i istniejącym
przedsiębiorcom społecznym możliwość zwiększenia
swojej widoczności i promowania działań na skali
europejskiej. Przekłada się to na rozwój całego sektora i
rozszerzanie
dotychczasowej
działalności
przedsiębiorstw. SIEĆ oferuje wiele funkcjonalności,
które
przede
wszystkim
umożliwią
osobom
zainteresowanym ekonomią społeczną wymianę wiedzy
i doświadczeń z zakresu przedsiębiorczości społecznej.
SIEĆ @ESEN ma na celu:
• zrzeszać przedsiębiorstwa społeczne w całej
UE
• wspieranie osób, które chcą założyć
przedsiębiorstwa
społeczne,
oferując
możliwość nawiązywania kontaktów i
podejmowania nowych inicjatyw,
• ułatwianie wymiany dobrych praktyk,
doświadczeń i historii sukcesu wśród
przedsiębiorstw społecznych i innych
interesariuszy
(organizacje
gospodarki
społecznej, młodzież, eksperci, mentorzy,
aniołowie biznesu, specjaliści z sektora
ekonomii społecznej, instytucje publiczne i
prywatne itp.)
• łączenie z mentorami przedsiębiorczości
społecznej,
którzy
wspierać
będą
potencjalnych przedsiębiorców społecznych.
• ułatwianie organizacji i promocji wydarzeń,
warsztatów itp. związanych z sektorem
ekonomii społecznej.

K

olejnym etapem projektu @ESEN będą
szkolenia pilotażowe, które odbędą się w
każdym z krajów konsorcjum projektu, w formie online
Każde szkolenie trwać będzie około 40 godzin.
Szkolenia są kierowane do osób pełnoletnich, które
planują zostać przedsiębiorcami społecznymi lub do
już
aktywnych
przedsiębiorców
społecznych
pragnących uzupełnić swą wiedzę.
Uczestnicy pilotażu @ESEN będą mieli okazję
zrozumieć jak:
• konceptualizować
przedsiębiorczość
społeczną,
• nauczyć się słownictwa potrzebnego do
myślenia i komunikowania o wartościach
społecznych,
• poznać praktyczne modele zmiany
społecznej
w
celu
uruchomienia,
prowadzenia, zarządzania i ewaluacji,
• analizować potrzeby i źródła finansowe,
• uczyć się z dobrych wzorców i praktyk.
Podczas pilotażowych szkoleń @ESEN dla około 15-20
uczestników, wszystkie opracowane w projekcie
materiały, w tym głównie platforma e-learningowa,
zostaną przetestowane, a uczestnicy zostaną
poproszeni o opinie, które pozwolą na ulepszenie
produktu końcowego.
Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o naszym
projekcie, platformie czy organizowanym szkoleniu
pilotażowym Napisz do przedstawiciela @ESEN ze
swojego kraju:
p.wowkonowicz@ios.edu.pl (IOŚ-PIB)
iped@kig.pl
(Instytut Badań nad Demokracją
i Przedsiębiorstwem Prywatnym)

SIEĆ @ESEN dostępna jest na:
https://esen.ios.edu.pl/en
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Partnerzy Projektu

Instytut Ochrony Środowiska
- Państwowy Instytut Badawczy
(Polska)
www.ios.edu.pl

Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją
i Przedsiębiorstwem Prywatnym”
(Polska)
www.iped.pl

Tiber Umbria Comett
Education Programme
(Włochy)
www.tucep.org

Social Enterprise
International LTD
(Wielka Brytania)
www.sei.coop

Emphasys Centre
(Cypr)
www.emphasyscentre.com

DIMITRA Education
& Consulting SA
(Grecja)
www.dimitra.gr

Dane kontaktowe ESEN
Strona internetowa:
https://esen.ios.edu.pl
E-mail:
esen@ios.edu.pl
European
Social Economy Network ESEN
esensocialeconomy
social_esen

E-mail: esen@ios.edu.pl
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