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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:  

 

1) ABC społecznego biznesu - termin: 30-08-2017, Jelenia Góra ul. Muzealna 9a/2 - zapisy trwają 
Szczegóły dot. programu: planowanie działań biznesowych podmiotu, sposoby prognozowania sprzedaży, tworzenia 

budżetu i biznesplanu, problemy podmiotów – analiza przypadków. 

 

2) Sprzedaż i marketing - termin: 06-09-2017 Jelenia Góra ul. Muzealna 9a/2 
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. 

 

 

4) Relacje z otoczeniem - termin 13-09-2017 Jelenia Góra ul. Muzealna 9a/2 
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. 

 

 

6) Ekonomia społeczna w praktyce - 2 dniowa wizyta studyjna 17-19.08.2017 Dobków Villa Greta 
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. 

 

 

 

Villa Greta  

  

  

 

  
http://www.villagreta.pl/ 

  

Zapraszamy 

 

Szkolenia mają charakter otwarty.  

 

Zapraszamy do udziału w całym cyklu zajęć kończących się wizytą studyjną  

lub do udziału w pojedynczych zajęciach. 

 

Warunkiem wyjazdu na wizytę studyjną jest ukończenie min. 2 z w/w szkoleń. 

 

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

 

 

http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/711169
http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/711182
http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/711192
http://www.villagreta.pl/zolty-przewodnik/
http://www.villagreta.pl/zolty-przewodnik/
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Program szkolenia: 

 

09:00-09:30     Rozpoczęcie spotkania, przywitanie zaproszonych gości. 

      Wypełnienie niezbędnej dokumentacji [listy obecności,  

      deklaracje uczestnictwa]  

         

9:30 - 10:30     Kreowanie i wzmacnianie potencjału rozwojowego  

      Podmiotów Ekonomii Społecznej w subregionie  

      jeleniogórskim - prezentacja OWES.  

 

10:30-11:00     Przerwa kawowa. 

 

11:00-12:30      Realizacja programu szkolenia cz. 1  

 

12:30 - 13:30     Przerwa obiadowa - Lunch 

 

13:30 - 15:00     Realizacja programu szkolenia cz.2 

 

15:00 – 15:30     Przerwa kawowa 

 

15:30 - 17:00     Panel dyskusyjny - pomysły, problemy, pytania i  

      odpowiedzi.  

 

 

Osoby zainteresowane udziałem w danym szkoleniu lub wizycie studyjnej prosimy o 

kontakt telefoniczny lub mailowy: 

 

Magdalena Pabian – doradca kluczowy 

 

kom. 690-095-540, pabian@sirr.pl  

 

Konrad Sikora – animator 

 

kom. 608-058-870, sikora@sirr.pl  

 

 Zgłoszenia na pierwsze szkolenie przyjmowane są do dnia 29-08-2017 

 
*Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.  

 

 
Projekt „OWES dla subregionu jeleniogórskiego” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego), przez Partnerstwo, w skład którego wchodzą Legnickie 

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich oraz Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego . 

_______________________ 


