Creating leaders for the future:
Newsletter nr 3 oraz treści metodyczne

WPROWADZENIE:
Projekt No limits to Entrepreneurship and Disability realizowany w ramach programu Erasmus+
rozpoczął się rok i trzy miesiące temu.
W pierwszym roku partnerzy dokonali analizy potrzeb przedsiębiorców z niepełnosprawnościami i ich
środowiska w kontekście szkoleń i dobrych praktyk w każdym z krajów (Hiszpania, Polska, Włochy i
Francja).
Obecnie partnerzy opracowują narzędzia metodyczne odnoszące się do szkoleń osób z
niepełnosprawnościami.
W newsletterze przedstawiamy krótki opis wyników badania, które umożliwiło poznanie potrzeb i
życzeń przedsiębiorców z niepełnosprawnościami odnośnie szkoleń. Zaprezentujemy krótko działania
podjęte na rzecz opracowania metodyki.

WYNIKI BADANIA:
W celu opracowania treści i materiałów szkoleniowych, w okresie luty-maj 2016 przeprowadzone
zostało

badanie,

które

pozwoliło

lepiej

zrozumieć

potrzeby

przedsiębiorców

z

niepełnosprawnościami.
Najważniejsze wyniki, które należy wziąć pod uwagę podczas następnego warsztatu odnoszą się do
potrzeb i życzeń osób z niepełnosprawnościami. Preferują oni:


Specjalne szkolenie skierowane do osób z niepełnosprawnościami



Szkolenie intensywne (takie jak w przypadku osób w pełni sprawnych)



Szkolenie złożone z elementów stacjonarnych i nauczania na odległość (takie jak w przypadku
osób w pełni sprawnych)



Szkolenie trwające mniej niż 200 godzin



Szkolenia prowadzone przez przedsiębiorców, którzy odnieśli sukces



Nauczyciele przeszkoleni do pracy z niepełnosprawnymi



Osobisty opiekun



Kompetencje międzykulturowe oprócz kompetencji społecznych



Treści dotyczące umiejętności technicznych: głównie biznesplan, księgowość i trendy na
rynku



Specjalne warsztaty: generalnie wszystkie zagadnienia, ale szczególnie podejście biznesowe i
status prawny

WARSZTAT NR 3:
Przez ostatnie dwa miesiące zespół projektu Creating Leaders for the Future skupiał się na
opracowaniu narzędzi metodycznych, które można zastosować w dwóch obszarach:
1/ Rozwój świadomości i szkolenia dla przedsiębiorców z niepełnosprawnościami poprzez:
- Przeprowadzenie auto-ewaluacji wśród przedsiębiorców z niepełnosprawnościami
- opracowanie metod pedagogicznych rekomendowanych na podstawie analizy dobrych praktyk i
badania
2/ Uwrażliwienie i szkolenia osób zaangażowanych w projekt Creating Leaders for the Future na
specyfikę i potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Prace te skupiają się na:
- Upowszechnianiu:
o celów projektu Creating Leaders for the Future, co wpłynie na poszerzenie sieci
zaangażowanych partnerów oraz zwiększenie dotarcia do osób z niepełnosprawnościami,
które mogą wykorzystać narzędzie
o rezultatów analizy dobrych praktyk i badania w obrębie sieci zajmujących się
przedsiębiorczością
- Zorganizowaniu

szkolenia

dla

trenerów

w

celu

wsparcia

procesu

zachęcania

osób

niepełnosprawnych do udziału w szkoleniach dotyczących przedsiębiorczości
Ostatecznie wdrożenie tych narzędzi pozwoli na podjęcie działań systemowych przy udziale
wszystkich aktorów i sieci do których odnosi się system creating leaders for the future. Celem takiego

podejścia jest wdrożenie działań w synergii, z udziałem sieci w obszarze szkoleń przedsiębiorców oraz
aktorów zaangażowanych w szkolenia przedsiębiorców z niepełnosprawnościami.
Podejmowane wspólnie działania na rzecz zwiększania świadomości oraz działania szkoleniowe
pomogą promować dostęp osób z niepełnosprawnościami do przedsiębiorczości, zarówno w
odniesieniu do zgłoszonych przez nie potrzeb jak i analizy dobrych praktyk w ramach ich sieci. Wpływ
tych działań będzie mierzony przy zastosowaniu kryteriów efektywności i wskaźników
zdefiniowanych przez zespół w tej fazie projektu.

Grupa fokusowa:
W celu zaangażowania w projekt No Limits to Entrepreneurship and Disability możliwie jak
największej liczby aktorów, partnerzy stworzyli grupy robocze z udziałem partnerów zewnętrznych:
instytucji publicznych, uniwersytetów, przedsiębiorstw, podmiotów handlowych i przemysłowych
oraz innych sieci takich jak np. te tworzone przez przedsiębiorców.
Eksperci biorący udział w pracach grup roboczych zbiorą wartościowe pomysły, dobre praktyki i
wezmą udział w tworzeniu metodologii, która będzie mogła zostać wykorzystana na skalę
międzynarodową. Ponadto, dzięki udziałowi w projekcie, aktorzy zewnętrzni zostaną uwrażliwieni i
dużo bardziej zaangażowani w projekt programu Erasmus+.

PODSUMOWANIE:
Następne spotkanie, które odbędzie się we Francji, będzie okazją do podsumowania wyników grup
fokusowych, prac nad metodyką uwzględniającą koncepcję dostępności w szkoleniach dla trenerów,
działań na rzecz podnoszenia świadomości wśród aktorów zaangażowanych w szkolenia w zakresie
przedsiębiorczości, e-learning oraz auto-ewaluację.
Spotkanie odbędzie się w dniach 23-24 stycznia w miejscowości Nîmes we Francji. Miejscem
spotkania będzie Spółdzielnia „Mine de Talents” oraz organizacja przedsiębiorców “Coop'Conseils”.

