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Akademia ABC Ekonomii Społecznej w Nowym Targu 

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych zaprasza do udziału w II edycji Akademii ABC 
Ekonomii Społecznej, która będzie realizowana od października do grudnia br. w Nowym 
Targu. Program edukacyjny skierowany jest do osób z terenu powiatów: tatrzańskiego i 
nowotarskiego, które chcą angażować się w działania na rzecz rozwoju swojej miejscowości 
lub gminy. W szczególności zapraszamy osoby, które chciałyby założyć stowarzyszenie lub 
powołać fundację. Program jest również propozycją dla mieszkańców zainteresowanych 
rozwojem lokalnej przedsiębiorczości, na przykład produkcji i sprzedaży lokalnych wyrobów, 
czy rękodzieła. 

Udział w programie: 
• pomoże zdiagnozować potencjał środowiska 
• pozwoli wybrać najlepsze formy i kierunki działań, które polepszą jakość życia 

lokalnej społeczności 
• ułatwi mobilizowanie ludzi do współdziałania 
• pomoże nawiązać współpracę pomiędzy instytucjami publicznymi i prywatnymi, które 

będą wspierać działania mieszkańców  

W ramach Akademii przewidujemy: 

• 5 dni szkoleniowych (zajęcia odbywać się będą w Nowym Targu): 
Diagnoza społeczności lokalnej – 7-8 października 2011 r. 
Współpraca w środowisku lokalnym – 21-22 października 2011 r. 
Przedsiębiorczość społeczna – 19 listopada 2011 r. 

• indywidualne doradztwo  
Uczestnicy w ramach doradztwa mają zapewnione indywidualne wsparcie 
specjalistów przy rozpoznaniu potrzeb i zasobów środowiska, budowaniu lokalnych 
sieci współpracy, zaplanowaniu działań w środowisku itp. 

Udział we wszystkich działaniach jest bezpłatny. Organizator zapewnia wyżywienie 
podczas szkoleń (obiad, przerwy kawowe) oraz materiały szkoleniowe. 

Formularz zgłoszeniowy oraz program dostępny jest w biurze projektu MOWES 
w Zakopanem oraz na stronach www.mowes.pl oraz www.bis-krakow.pl  

Zainteresowanych udziałem w Akademii prosimy o wypełnienie formularza  
zgłoszeniowego. 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. 

Drugim etapem rekrutacji są rozmowy kwalifikacyjne, które będą przeprowadzone z 
wybranymi kandydatami. 

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zakopanem  
prowadzony przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych 
ul. Kasprusie 35a, I piętro, pokój 123 
tel. 530 962 517, 18 201 53 32  
mowes.zakopane@bis-krakow.pl 


