PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ: międzynarodowy
projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ mający na
celu wsparcie start-upów prowadzonych przez przedsiębiorców z
niepełnosprawnością idzie pełną parą
Od grudnia 2015 r. Francja, Włochy, Polska i Hiszpania realizują w ramach programu
Erasmus+ projekt pt. Creating Leaders for the Future: no limits to entrepreneurship
and disability, którego celem jest stworzenie ścieżki szkoleniowej dla osób dorosłych z
niepełnosprawnościami, w oparciu o innowacyjne metody i treści oraz o koncepcję
Hybrid Value Chains (HVC).
Hybrid Value Chains promują współpracę organizacji społecznych i obywatelskich z
biznesem, mającą na celu zaoferowanie produktów i usług na rynki o niskim dochodzie,
dzięki wprowadzeniu nowych modeli biznesowych. Współpraca ta pozwoli wszystkim
osobom skorzystanie z tych produktów i usług, co wpłynie na poprawę ich życia.
Głównymi beneficjentami tego projektu będą osoby dorosłe z różnymi rodzajami
niepełnosprawności zainteresowane wejściem na rynek pracy poprzez stworzenie
własnych start-upów.
Mine de Talent (http://www.minedetalents.fr/)
Consorzio IES (http://www.consorzioies.com/site/)
Fundacja Aktywizacja (http://www.aktywizacja.org.pl/)
LiberFormacion (http://www.liberformacion.es/)
oraz lider projektu Fundación Prevent (http://www.fundacionprevent.com)
to 5 organizacji partnerskich, które pracują nad wykrywaniem, identyfikacją i analizą
niezaspokojonych potrzeb i istniejących luk w ofercie szkoleniowej dla osób z
niepełnosprawnościami.
W tym celu wykorzystywano dwa narzędzia: wywiady i kwestionariusze skierowane do
100 przedsiębiorców oraz dogłębną analizę 20 spośród najciekawszych dobrych
praktyk wdrażanych w każdym z krajów, zarówno w odniesieniu do przedsiębiorców z
niepełnosprawnościami jak i bez nich.

Podczas spotkań w Madrycie (Hiszpania) i w miejscowości Padua (Włochy) partnerzy
odwiedzili również organizacje działające w obszarze niepełnosprawności - ILUNION w
Hiszpanii (http://www.ilunion.com/en) oraz Anffas Mestre Onlus
(http://anffasmestreonlus.org/) we Włoszech, co miało na celu przyjrzenie się z bliska
ich innowacyjnym działaniom wpierającym osoby z różnymi niepełnosprawnościami.

Wśród najważniejszych efektów dotychczasowych działań warto zauważyć, że
większość przedsiębiorców, z którymi przeprowadzono wywiady reprezentuje przedział
wiekowy 30-40 lat. 47% badanych uważa, że istotne jest, aby móc liczyć na opiekuna
eksperta podczas rozwijania biznesu nie tylko na początku tej przygody. Ponadto,
poziom satysfakcji wszystkich osób przeszkolonych w zakresie przedsiębiorczości
wynosi 8 przy 10-cio stopniowej skali.
Na stronie projektu (http://leadersforthefuture.eu/) każda zainteresowana osoba
znajdzie wzór kwestionariusza, który otrzymali przedsiębiorcy oraz organizacje w
każdym z krajów. Wkrótce opublikowane zostaną informacje na temat wyników analizy
dobrych praktyk.
Jeśli jesteś zainteresowany śledzeniem informacji na temat naszego projektu, oto
narzędzia mediów społecznościowych, dzięki którym możesz to robić.
http://leadersforthefuture.eu/
https://www.facebook.com/CreatingLeadersfortheFuture/?fref=ts
@CLeadersFF

Do zobaczenia wkrótce!

