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Wydziału Ekonomii, Zarządzania i
Turystyki w Jeleniej Górze

dr Magdalena Rękas

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza do współpracy w ramach projektu
OWES dla subregionu jeleniogórskiego (RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie
Społeczne, Działania 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej).

OWES zaprasza wszystkich studentów oraz absolwentów studiów stacjonarnych,
niestacjonarnych i podyplomowych a także organizacje, stowarzyszeni a, Samorządy
Studenckie, Koła Naukowe i Biura Karier działające przy uczelni do udziału w cyklu
bezpłatnych szkoleń dotyczących ekonomii społecznej.

Szkolenia prowadzone są przez trenerów, coachów i doradców ośrodka. Wszystkie
materiały szkoleniowe, ich treść i zakres są opracowane w oparciu o ustawy i
rozporządzenia szczególnie ważne dla sektora ekonomii społecznej.

Po zakończeniu szkolenia wystawiamy certyfikaty ukończenia cyklu szkoleniowego z
zakresu ekonomii społecznej wystawione przez Akredytowany Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego.

Oferta skierowana jest do grup co najmniej 12 osobowych, które są osobami uczącymi się i
oferuje możliwość ustalenia dogodnego terminu szkolenia. Kursy mogą być przeprowadzone zarówno
w salach szkoleniowych Uniwersytetu jak i w biurze projektu na ul. Muzealnej 9a12 w Jeleniej Górze.

Studenci oraz osoby zainteresowane, po zaliczeniu cyklu szkoleń, mają możliwość
udziału w 2-dniowej wizycie studyjnej, która ma na celu przedstawienie kwestii poruszanych na
szkoleniach na konkretnym przykładzie czyli w praktyce.
Wyjazd ma zainspirować do działań na rzecz własnej społeczności lokalnej.

Zarówno szkolenia jak i materiały szkoleniowe oraz wizyta studyjna są bezpłatne.

Zwracam się do Pani z zapytaniem o możliwość przeprowadzenia szkoleń dla studentów
Uniwersytetu Ekonomicznego.

Zachęcam do zapoznania się z załączoną ofertą szkoleń. Chętnie odpowiem na Pani pytania
podczas bezpośredniego spotkania.

z poważaniem
Doradca Kluczowy
Magdalena Pabian
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W ramach projektu OWES dla subregionu jeleniogórskiego zapraszamy Państwa do udziału
w cyklu szkoleniowym

"Dla siebie, dla innych czyli ekonomia społeczna w praktyce"

W ramach szkoleń realizowane będą następujące zakresy tematyczne:

l) ABC społecznego biznesu - termin: .
*Szczegóły dot. programu: przybliżenie idei przedsiębiorczości społecznej, poznanie form
instytucjonalno-prawnych, w których działa, poznanie dobrych praktyk w Polsce i Europie, założeń
rozwoju ekonomii społecznej w latach 2014-2020, w tym rozwiązań systemowych.

2) Sprzedaż i marketing - term in: .
* Szczegóły dot. programu: podstawy marketingu, zarządzania marką i produktem, konieczność
dokładnego zrozumienia potrzeb klientów i innych interesariuszy, jak tworzyć produkt, budować jego
markę, planować dystrybucję i ustalać cenę oraz planować promocję, szkolenie o specyfice marketingu

\ w organizacjach pozarządowych i podmiotach ekonomii społecznej.

3) Zarządzanie finansami - termin: .
*Szczegóły dot. programu: czym jest planowanie finansowe i dlaczego jest potrzebne, aspekty
praktyczne tworzenia budżetu przedsiębiorstwa społecznego, planowanie przepływów finansowych,
monitoring budżetu.

4) Relacje z otoczeniem - termin .
*Szczegóły dot. programu: w jaki sposób budować strategię naszego przedsiębiorstwa społecznego, by
jego misja była właściwie odbierana przez odbiorców naszych działań. Omówienie narzędzi służących
budowaniu relacji z otoczeniem oraz kwestii związanych z zarządzaniem sytuacjami kryzysowymi w
PR oraz współpracy z biznesem.

5) Modelowa współpraca JST iNGO - termin .
*Szczegóły dot. programu: Pomoc w profesjonalizacji organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw
społecznych działających lokalnie, likwidacja istniejących barier utrudniających współpracę, poznanie
form współpracy finansowej i pozafinansowej JST, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw
społecznych. Podniesienie roli organizacji i przedsiębiorstw społecznych w realizacji ustawowych zdań
JST.

6) Ekonomia społeczna w praktyce - 2 dniowa wizyta studyjna
(dla chętnych pod warunkiem ukończenia wszystkich szkoleń popnedzającycb - ilość miejsc ograniczona]
*Szczegóły dot. programu: wizyta studyjna ma na celu przedstawienie Państwu kwestii poruszanych na
szkoleniach na konkretnym przykładzie czyli w praktyce. Ma zainspirować Państwa do działań na rzecz
własnej społeczności lokalnej.

Zapraszamy do udziału w całym cyklu zajęć kończących się wizytą studyjną.

Warunkiem wyjazdu na wizytę studyjną jest ukończenie wszystkich z w/w szkoleń.

Wizyta studyjna jest bezpłatna [wyżywienie, zakwaterowanie, zwiedzanie, ubezpieczenie]
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