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Program II edycji „Szkoły Ekonomii Społecznej”
w ramach projektu „Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej”
Szkoła Ekonomii Społecznej, to szansa na:
zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozwoju przedsiębiorczości w
organizacji,
wypracowanie pomysłów i strategii działania służących uruchamianiu różnych form
działalności ekonomicznej dostosowanej do indywidualnych potrzeb organizacji,
przygotowanie biznesplanu dla organizacji,
wymianę doświadczeń.
Do udziału w projekcie zapraszamy:
reprezentantów podmiotów ekonomii społecznej - organizacji pozarządowych z
terenu Małopolski nieprowadzących działalności gospodarczej.

TEMATY I TERMINY
I moduł – Przedsiębiorczość społeczna szansą na rozwój organizacji
pozarządowej (planowany termin 3-5 marca 2011) – SZKOLENIE WYJAZDOWE
działalność społeczna a działalność ekonomiczna organizacji
ekonomia społeczna i ścieżki jej rozwoju
skąd czerpać pomysły na działalność ekonomiczną w organizacji
ekonomia społeczna – pomysł na rozwój mojej organizacji?
II moduł WIZYTA STUDYJNA – planowany termin 31 marca do 2 kwietnia 2011
III moduł - Planowanie i zarządzanie finansami w organizacji (planowany termin
29-30 kwietnia 2011)
powody dla których organizacje się ekonomizują
formy działalności organizacji: działalność nieodpłatna, odpłatna i gospodarcza
podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości w organizacjach prowadzących
działalność ekonomiczną
zatrudnianie pracowników przy działalności ekonomicznej w organizacjach
IV moduł – Narzędzia marketingowe w planowaniu przedsięwzięć ekonomii
społecznej (planowany termin 20-21 maja 2011)
analiza ideologii i możliwości organizacji,
analiza klientów organizacji,
analiza rynku i otoczenia,
zarządzanie budżetem marketingowym,
promocja i reklama.
V moduł – Przygotowanie organizacji do prowadzenia działalności zarobkowej biznesplan (planowany termin 3-4 czerwca 2011)
przedmiot przedsięwzięcia,
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podmiot przedsięwzięcia,
rynek planowanej działalności,
aspekty techniczno - organizacyjne,
analiza finansowa,
procedury formalne.
VI moduł - Przygotowanie organizacji do prowadzenia działalności zarobkowej biznesplan (planowany termin 17-18 czerwca 2011)
biznes plan jako dokument – struktura i użyteczność,
tworzenie biznes planu w organizacji,
przegląd źródeł finansowania.

Dodatkowo program obejmuje:
- 4- godzinne konsultacje dla każdej organizacji nt. „Generowanie pomysłów na
działalność ekonomiczną w organizacji w oparciu o zasoby” w indywidualnie
ustalonych terminach (marzec-maj 2011);
pomoc
doświadczonego
eksperta
w
przygotowaniu
biznesplanu
i
zaplanowaniu przedsięwzięcia dla przedstawicieli organizacji biorących udział w
„Szkole Ekonomii Społecznej”;
- konsultacje specjalistyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb organizacji w
zakresach: aspekty prawne, księgowe, dotyczące prowadzenia biura organizacji,
marketingu, zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej.

REKRUTACJA obejmuje 2 etapy:
ETAP I - Przesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą, faxem lub mailem do 8
lutego 2011 roku, na adres:
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, ul. Pomorska 8/4, 30-039 Kraków,
tel/fax (12) 412 15 24, (12) 418 00 77,
e-mail rekrutacjaSzES@bis-krakow.pl
Opieka merytoryczna: Anna Pasieka
ETAP II - ROZMOWY KWALIFIKACYJNE z wybranymi osobami w terminach 14 22 lutego 2011.
Szczegółowe informacje dotyczące kwalifikacji uczestników projektu są dostępne w
regulaminie „Szkoły Ekonomii Społecznej” oraz na stronie Fundacji Biuro Inicjatyw
Społecznych www.bis-krakow.pl.
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