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AKADEMIA ES 
„ABC EKONOMII SPOŁECZNEJ” 

W RAMACH PROJEKTU „SIEĆ MOWES – MAŁOPOLSKIE OŚRODKI WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ NA 

RZECZ WZMOCNIENIA POTENCJAŁU I ROZWOJU SEKTORA ES W REGIONIE” 

I. INFORMACJE OGÓLNE 
UCZESTNICY 
Do udziału w Akademii zapraszamy osoby, które: 

� chcą aktywnie działać na rzecz swojej społeczności lokalnej 
� mają pomysł na rozwijanie lokalnej przedsiębiorczości społecznej 
� chcą założyć organizację pozarządową np. stowarzyszenie, fundację 

Cykl szkoleniowy skierowany jest do osób fizycznych z terenu powiatów: tatrzańskiego suskiego 
i nowotarskiego, w tym do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo np. studentów, 
emerytów oraz do osób pracujących. Zachęcamy do zgłaszania się do Akademii w grupach 
kilkuosobowych (2-3 osoby z jednego środowiska). 

Udział w Akademii ES „ABC Ekonomii Społecznej” jest BEZPŁATNY. 

TERMIN  
Zajęcia w ramach II edycji Akademii ES „ABC Ekonomii Społecznej” będą odbywać się od 
października do grudnia 2011 r. Na Akademię składa się 40 godzin szkoleniowych 
zblokowanych w 5 dni szkoleń po 8 godzin (45 min) oraz indywidualne doradztwo dla 
uczestników. 
Szkolenia będą odbywać się w Nowym Targu. Organizatorzy zapewniają catering (obiad, 
przerwy kawowe). Każdy z uczestników otrzymuje materiały szkoleniowe.  

II. PROGRAM SZKOLEŃ II EDYCJI AKADEMII „ABC EKONOMII SPOŁECZNEJ”: 

1. Diagnoza społeczności lokalnej (2 dni) –7-8 października 2011 r. 

• Jak skutecznie diagnozować problemy społeczne? 

• Jakie są potrzeby mojej społeczności?  Jakie mamy zasoby lokalne służące aktywności i 
przedsiębiorczości społecznej? 

• Jak skutecznie mobilizować ludzi do działania? Jak zbudować zespół ludzi chętnych do 
współpracy? 

• W jaki sposób uwzględnić zasadę równości szans, oraz zakaz dyskryminacji przy 
diagnozowaniu potrzeb lokalnej społeczności oraz mobilizowaniu ludzi do działania? 

• Co to jest ekonomia społeczna i jak możemy ją wykorzystać do rozwoju naszej 
społeczności? 

2. Współpraca w środowisku lokalnym (2 dni) – 21-22 października 2011 r. 

• Dlaczego warto współpracować w środowisku lokalnym? 

• Kto może być naszym partnerem - organizacja, przedsiębiorca, samorząd? Jak inicjować 
współpracę lokalną wokół przedsiębiorczości społecznej? 

• Jak poradzić sobie z trudnościami we współpracy? 

• Jak rozwijać partnerstwo w środowisku lokalnym i w zespole? 

• Działacz społeczny - lider czy animator? 
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3. Przedsiębiorczość społeczna (1 dzień) – 19 listopada 2011 r. 

• Jak rozumieć przedsiębiorczość społeczną? 

• Skąd czerpać pomysły na działalność?  

• „Jarmark pomysłów” na działania społeczne i ekonomiczne 

• Biznesplan jako narzędzie w prowadzeniu działalności gospodarczej (według 
wytycznych do działania 6.2 PO KL) 

Uczestnicy, przy wsparciu doradców, przygotują pracę zaliczeniową, co pozwoli na praktyczne 
zastosowanie wiedzy zdobytej podczas szkoleń. 

III. DORADZTWO 
Biorąc udział w Akademii uczestnicy otrzymują również indywidualne wsparcie doradców 
w podejmowanych działaniach. Do zadań doradców należeć będzie: 

� pomoc w diagnozie potrzeb, zasobów i potencjałów środowiska – doradztwo w zakresie 
tworzenia mapy zasobów i potrzeb, 

� pomoc w określeniu kluczowych partnerów do współpracy w środowisku lokalnym, 
� wsparcie w przygotowania planu działań dotyczących rozwijania aktywności, 

przedsiębiorczości społecznej i współpracy w środowisku, 
� pomoc w zakładaniu podmiotów ekonomii społecznej, np. stowarzyszenia, fundacji 
� pomoc w zdiagnozowaniu potrzeb doradczych środowiska  

Uczestnicy mogą korzystać także z doradztwa specjalistycznego z zakresu prawa, marketingu 
i księgowości. Spotkania doradcze realizowane będą w terminach i lokalizacji dostosowanych do 
indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników.  

IV. WARUNKI UKOŃCZENIA AKADEMII  „ABC EKONOMII SPOŁECZNEJ” 
Uczestnicy zobowiązani są do udziału w szkoleniach oraz skorzystania z 7 godzin doradztwa 
indywidualnego lub grupowego (14-21h na grupę w zależności od ilości osób reprezentujących 
środowisko). Warunkiem ukończenia Akademii oraz przyznania certyfikatów jest minimum 
80% obecności na zajęciach.  

V. REKRUTACJA 
Etapy rekrutacji: 
1. Przyjmowanie zgłoszeń: 

� Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.mowes.pl w zakładce „MOWES w 
Zakopanem”, www.bis-krakow.pl oraz w biurze projektu 

� Formularz należy dostarczyć do biura projektu osobiście, pocztą tradycyjną, faxem pod 
numer (12) 412 15 24 lub mailowo na adres mowes.zakopane@bis-krakow.pl do 
19 września 2011 r.  

2. Drugim etapem rekrutacji są rozmowy kwalifikacyjne. Ich celem jest poznanie uczestników 
projektu i wzajemnych oczekiwań oraz doprecyzowanie informacji organizacyjnych. 

3. W przypadku większej liczby zgłoszeń powstanie lista rezerwowa.  

Więcej informacji: 
Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

prowadzony przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych 
ul. Kasprusie 35a, 34-500 Zakopane 

 tel. 530 962 517, 18 201 53 32, e-mail: mowes.zakopane@bis-krakow.pl 

Akademia ES „ABC Ekonomii Społecznej” jest organizowana w ramach projektu „Sieć MOWES– Małopolskie 

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej na rzecz wzmocnienia potencjału i rozwoju ES w regionie”.  


