
                                                            

 
Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia 

dla treści na niej publikowanych, które odzwierciedlają jedynie poglądy 
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Program szkolenia pilotażowego projekt @ESEN 
„Europejska Sieć Ekonomii Społecznej” 

(Numer projektu: 2019-1-PL01-KA202-065024) 

 

Wydarzenie odbędzie się on-line w dniach:  
4-6 oraz 11-12 kwietnia - warsztaty w godz. 9:00-13:00  

oraz 7 i 13 kwietnia  - konsultacje z trenerami w godz. 9:00-11:00. 
 

Organizatorzy:  
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy  

Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym 
 

Miejsce:  
Platforma: Click Meeting 

Link do rejestracji: https://forms.gle/1rseHiyk1vBYFHK68 

 

Dzień 1-4 
 

Program szkolenia @ESEN 

04.04.2022 

9.00 – 13.00 

Moduł 1 - Zarządzanie przedsiębiorstwem  
 Biznesplan przedsiębiorstwa społecznego 

 Ocena ryzyka i monitorowanie postępów 

 Strategia 

 Identyfikacja i analiza interesariuszy 

Paulina Bednarz - trenerka, doradca i coach w obszarze rozwoju 

przedsiębiorczości i ekonomii społecznej  
Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym 

05.04.2022 

9.00 – 13.00 

Moduł 2 - Innowacje w przedsiębiorstwie społecznym 
 Prototypowanie/ testowanie 

 Propozycja wartości  

Prof. dr hab. Przemysław Kulawczuk, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, ekspert 

w dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości, innowacji i kreowania nowych idei 

Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym 

06.04.2022 

9.00 – 13.00 

Moduł 3 - Marketing przedsiębiorstwa społecznego 
 Ocena rynku  

 Planowanie marketingowe, jako element działalności przedsiębiorstwa 

społecznego 

Agnieszka Borek - ekspertka, Prezeska Zarządu Fundacji Valores; Dyrektorka 

Programu PSIK Social Business Accelarator 

07.04.2022 

9.00 – 11.00 

Konsultacje z zakresu modułów: 
Moduł 1 - Zarządzanie przedsiębiorstwem  
Moduł 2 - Innowacje w przedsiębiorstwie społecznym 
Moduł 3 - Marketing przedsiębiorstwa społecznego 

https://forms.gle/1rseHiyk1vBYFHK68
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Dzień 5-7 
 

Program szkolenia @ESEN 

11.04.2022 

9.00 – 13.00 

Moduł 4 - Pozyskiwanie funduszy i zasoby 
 Strategia finansowa 

 Fair Shares - podział władzy między interesariuszami 

 Pitching 

 Aktywacja niewykorzystanych środków finansowych i mocy 

społecznościowych (np. dywersyfikacja źródeł dochodów) 

Agnieszka Borek - ekspertka, Prezeska Zarządu Fundacji Valores; Dyrektorka 

Programu PSIK Social Business Accelarator 

12.04.2022 

9.00 – 13.00 

Moduł 5 - Potencjał zasobów ludzkich 
 Praca w zespole  

 Zarządzanie różnorodnością 

Anna Szcześniak - ekspertka w obszarze społecznej odpowiedzialności 

biznesu  i etyki w biznesie, praktyk zarządzania zasobami ludzkimi  
Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym 

13.04.2022 

9.00 – 11.00 

Konsultacje z zakresu modułów: 
Moduł 4 - Pozyskiwanie funduszy i zasoby 
Moduł 5 - Potencjał zasobów ludzkich 

 
 


