Sánta Sebő
DDTG Nonprofit Kft.

A képzés bemutatása

• December 9. szerda
• December 11. péntek
• December 14. hétfő
• 9:00 – 16:00 (ebédszünet 12:00 – 13:00)

Képzési napok

• On-line képzés (e-oktat portálon)
• Tananyagokat e-mailen is megkaják a hallgatók
• Vizsgafeladat: önkéntes esettanulmány készítése
• Kontakt: emoke@ddtg.eu

Képzés formája

Ötletbörze (társadalmi vállalkozás alapításának célja) interaktív csoportos foglalkozás

•

Társadalmi vállalkozás alapításának lépései - interaktív csoportos foglalkozás

•

•
A Szervezet és a szociális szövetkezet menedzsmentje: Önkéntesek integrálása, segítő
csoport kialakítása, stakeholderek, elkötelezett vállalkozók/emberek bevonásának módja, színtere

Társadalmi vállalkozások jogi formái (videó)

•

•
Társadalmi vállalkozás alapításának célja – egyéni feladat - Mi legyen/lehet a társadalmi
vállalkozás témája, tevékenysége? Témajavaslatok, társadalmi szükségletek, kreatív ötletek

A társadalmi vállalkozásokról. Mit tekinthető társadalmi vállalkozásnak?(videó előadás)

•

E-Oktat felület bemutatása

A TEMATIKA ALKALMAZKODIK A HALLGATÓI IGÉNYEKHEZ

Képzés tematikája 1. nap

Gazdálkodási ismeretek-társadalmi vállalkozások (videó előadás)

Pénzügyi terv, finanszírozás – egyéni feladat interaktív csoportos foglalkozás

Válság kezelés (pl. amiben most vagyunk amiatt) (videó előadás)

Jógyakorlatok bemutatása (videó egy társadalmi vállalkozások bemutatásával)

•

•

•

•
Pénzügyi terv, finanszírozás (társadalmi vállalkozás alapításának célja) interaktív csoportos
foglalkozás

•

Képzés tematikája 2. nap

Marketing ismeretek (videó előadás)

Marketing ismeretek a tevékenység/termék értékesítéséhez

Társadalmi vállalkozás, mint pozitív üzenet kommunikálása

Fenntarthatósági ismeretek (videó előadás):

A társadalmi vállalkozások szerepe az ökoszociális piacgazdálkodás és a fenntarthatóság felé vezető

Környezeti fenntarthatóság a témaválasztás és a működtetés során.

•

-

-

•

úton.

-

•
Interaktív beszélgetés az előző alkalommal bemutatott társadalmi vállalkozás/vállalkozások tagjaival,
vezetőivel

Képzés tematikája 3. nap

A projekt megvalósítását a kialakult járványhelyzet nehezíti, de nem lehetetleníti el 

A projekt elsődleges kimenete egy közös segítőhálózat, ami hosszútávon befolyásolja a projektterület gazdasági fejlődését. Elsődleges
célcsoportjai a szociális vállalkozások, akik fejlesztő segítséget kapnak a projektből és azok a gazdasági szereplők, akik szaksegítség nélkül eddig
nem tudtak volna szociális vállalkozást alapítani. E mellett azok a szervezetek, akik közvetetten működnek közre a szociális szövetkezetek
létrejöttében, valamint partneri alapon segítik működésüket (vidék- és területfejlesztő, szociális szervezetek, önkormányzatok).-Módszer:Közös
tervezés, igényfelmérés, ezek elemzése, dokumentálása. Tanácsadók képzése, részükre a felmérések alapján „toolkit” létrehozása. Közben
folyamatos igényharmonizáció, „jobshadowing”, workshopok, weboldal létrehozása.-Innováció:a projektterület egészét tekintve mérjük fel az
igényeket, az egész módszertant nemzetközi együttműködéssel terveztük meg. Innovatív módon hangsúlyt helyezünk azon gyakorlati
problémák ismeretére és kezelésére, amik specifikusak a projektterületen. A szociális vállalkozás önmagában innováció, az ökoszociális
piacgazdaság kialakításának fontos pillére.

Közvetett célok:n célzott gazdasági közösségek segítésével előremozdítani a projektterület regionális együttműködését, ezúton gazdasági
mutatóit. Létrehozni egy olyan módszertant, ami a helyi igények szerinti adaptáció után bárhol használható.

A projekt közvetlen célja: létrehozni egy komplex fejlesztési csomagot, ami a felméréstől a megvalósításig, mely a helyi igényekre alapozva
segíti a határmenti térség önszerveződő szociális vállalkozásait.

A fejlesztés eredménye eszközként funkcionál közös, országtól független problémák kezelésére a projektterületen mint például az alacsony
gazdasági mutatók és foglalkoztatottság, kihasználatlan potenciál, elégtelen forrásfelhasználás, határon átnyúló együttműködések hiánya,
országok közti mikro szintű intenzív kapcsolat hiánya, önszerveződő gazdasági közösségeket segítő specifikus segítség hiánya.

SENS NETWORK: Nemzetközi mentorhálózat a szociális vállalkozásokért

A projektről

