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Newsletter Nr 5 - 2022 
„Przedsiębiorcy społeczni nie zadowalają się tylko 

dawaniem ryb lub nauką łowienia ryb. Nie spoczną, 

dopóki nie zrewolucjonizują przemysłu rybnego.” – Bill 

Drayton, założyciel Ashoka Changemakers 

 

 

        onsorcjum projektu @ESEN zorganizowało   
         szkolenia pilotażowe o wymiarze 40 godzin w 
każdym z krajów partnerskich projektu. Łącznie odbyło się   
5 wydarzeń formie zarówno spotkań na żywo, jak i online, 
w których uczestniczyły:  

 osoby zamierzające założyć przedsiębiorstwo 
społeczne,  

 osoby zaangażowane w rozwój istniejących już 
przedsiębiorstw społecznych.  

Uczestnicy szkoleń mieli okazję: 

 dowiedzieć się jak konceptualizować 
przedsiębiorczość społeczną, 

 nauczyć się słownictwa niezbędnego do myślenia i 
komunikowania o wartościach społecznych, 

 poznać praktyczne modele zmiany społecznej: 
inicjować, prowadzić, zarządzać i oceniać 
przedsięwzięcie społeczne, 

 dokonać analizy potrzeb finansowych i źródeł 
finansowania przedsiębiorstw społecznych, 

 skonsultować swoje pomysły na biznes w duchu 
ekonomii społecznej.  
 

 
 

 
 

W każdym ze szkoleń uczestniczyło około 15 osób, 
dzięki którym możliwe było skonsultowanie 
opracowanych przez partnerów materiałów  
i przetestowanie platformy e-learningowej.  

  

Szkolenie pilotażowe w Polsce  

        olskie szkolenie pilotażowe zorganizowane  

        zostało przez Instytut Ochrony Środowiska – 

Państwowy Instytut Badawczy oraz Fundację 

„Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem 

Prywatnym” w formie online. Każdą z części szkolenia 

przedstawiał doświadczony trener od lat związany z 

sektorem ekonomii społecznej. Warsztaty z 

wykorzystaniem e-learningowej platformy obyły się 

w dniach 4-6 oraz 11-12 kwietnia 2022 roku. 

Natomiast 7 oraz 13 kwietnia uczestnicy mogli 

skorzystać z bezpłatnych konsultacji z trenerami.  

W wydarzeniu wzięło udział 31 osób.   

 

 

 

 

W tym wydaniu Newslettera: 
 

 Szkolenie pilotażowe ESEN w krajach 
partnerskich 

 Finałowe wydarzenie upowszechniające 
/Konferencja finałowa w Grecji 

 Rezultaty projektu 
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Szkolenie pilotażowe w Polsce zostało bardzo dobrze 

ocenione przez jego uczestników. Ankiety ewaluacyjne 

były istotnym punktem projektu, ponieważ miały za 

zadanie ulepszyć i skonsultować wypracowane 

produkty. Według uczestników przygotowane treści 

były niezwykle istotne w kontekście rozwoju 

przedsiębiorstw społecznych. 

 

Szkolenie pilotażowe na Cyprze 

        zkolenie pilotażowe zorganizowano także na  

        Cyprze. Odbyło się ono między 7 lutym a 13 maja 

2022 r. Podczas szkolenia uczestnicy mieli okazję 

zapoznać się z programem ESEN, dowiedzieć się o 

przedsiębiorczości społecznej i tworzeniu 

przedsiębiorstwa społecznego. 

Głównym celem wydarzenia było przeprowadzenie 

uczestników poprzez materiały szkoleniowe @ESEN 

oraz uzyskanie ich oceny dotyczącej zawartości 

wszystkich modułów szkoleniowych. 

Pierwszego dnia szkolenia uczestnicy otrzymali 

szczegółowe informacje oraz opis programu  

i platformy @ESEN. Drugiego dnia główną tematyką 

zajęć było wprowadzenie do przedsiębiorczości 

społecznej, ramy prawne na Cyprze oraz przykłady 

przedsiębiorstw społecznych na Cyprze i w Europie. 

 

 

 

W kolejnych częściach szkolenia uczestnicy zapoznali 

się z wszystkimi modułami wypracowanymi  

w ramach projektu i w celu większej efektywności 

kursu podejmowali zadania w mniejszych grupach np. 

tworzyli modele biznesowe za pomocą serwisu Canva, 

dokonywali analizy USP, opracowywali strategie 

finansowania czy przeglądali dostępne formy wsparcia 

przedsiębiorstw społecznych na różnych europejskich 

rynkach.  

Uczestnicy zostali także zapoznani z podstawowymi 

funkcjonalnościami platformy e-learningowej @ESEN.   

.  

Szkolenie pilotażowe  

we Włoszech 

            łoskie szkolenie pilotażowe @ESEN zostało  
            zorganizowane i przeprowadzone przez TUCEP 
przy wsparciu Fondamenti s.r.l. oraz trenerów  
z doświadczeniem w pracy z przedsiębiorstwami 
społecznymi. Dzięki rozległemu doświadczeniu 
organizatorów w kształceniu osób dorosłych szkolenie 
zostało przeprowadzone w kreatywny sposób/ 
Podczas szkolenia przedstawiono główne wartości 
projektu i elastyczność wypracowanych narzędzi. 
Warto wspomnieć o osobach, które przyczyniły się do 
sukcesu wydarzenia: Andrea Tittarelli kierownik 
organizacji non-profit, wykładający „Projektowanie 
przedsiębiorstw społecznych i usług” na Wydziale 
Nauk Politycznych Uniwersytetu w Perugii; Andrea 
Fora, ekspert ds. opieki społecznej, trzeciego sektora i 
innowacji społecznych; Riccardo Maiolini, profesor 
administracji biznesowej na Uniwersytecie Johna  
Cabota; Marco Regni, ekspert ds. komunikacji i 
marketingu instytucjonalnego Roberto Leonardi; 
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Sekretarz Generalny Fundacji FITS – Fundacji Innowacji 
Trzeciego Sektora; Roberto Bonifazi, ekspert w 
dziedzinie ekonomii społecznej i finansowania 
rozwoju; Luca Alici, profesor filozofii politycznej na 
Uniwersytecie w Perugii; Izaura Puka, prawnik, ekspert 
ds. zarządzania gospodarką o obiegu zamkniętym; 
Cristina Antonucci, wykładowca komunikacji 
politycznej - ekspert w dziedzinie komunikacji i 
rzecznictwa w trzecim sektorze, badacz w C.N.R. 
(Narodowa Rada ds. Badań Naukowych); Carlo di 
Somma, prezes Confocooperative Umbria. 
 

 
 

Grupę 30 uczestników tworzyli zarówno 

doświadczeni przedsiębiorcy, jak i osoby 

zainteresowane wkroczeniem do sektora ekonomii 

społecznej.  

Założeniem szkolenia było podejście oparte na 

współpracy, przedstawienie studiów przypadków 

wraz z praktycznymi wskazówkami i informacjami w 

jaki sposób można wykorzystać zestaw edukacyjny 

@ESEN oraz inne efekty projektu.  

Szkolenie pilotażowe w Grecji 

          zkolenie pilotażowe w Grecji zorganizowano  
          między 19 kwietnia a 12 maja 2022 r. Spotkania 
z uczestnikami odbywały się w sposób asynchroniczny 
z wykorzystaniem platformy Zoom. Greccy 
przedsiębiorcy społeczni oraz osoby chcące założyć 
przedsiębiorstwa społeczne zapoznali się z programem 
szkoleniowym wypracowanym w ramach projektu, 
dowiedzieli się więcej na temat realiów 
funkcjonowania sektora ekonomii społecznej oraz 
poznali możliwości związane z wykorzystaniem 
platformy e-learningowej. Szkolenie składało się z 
pięciu sesji tematycznych.  
 

 

 
 

Podczas sesji szkoleniowych skoncentrowano się na 

przeszkoleniu uczestników w zakresie materiałów 

szkoleniowych @ESEN oraz uzyskaniu informacji 

zwrotnej od uczestników na temat ich oceny 

przydatności i adekwatności wypracowanych narzędzi. 

Każdy z uczestników po zakończeniu wydarzenia mógł 

wypełnić specjalny kwestionariusz - ankietę 

ewaluacyjną.   

Szkolenie zostało ocenione przez uczestników 

pozytywnie, a uzyskane sugestie zostały wzięte pod 

uwagę, dzięki czemu ostatecznie dopracowano 

zarówno platformę e-learningową oraz materiały 

szkoleniowe.  

 

Szkolenie pilotażowe  

w Wielkiej Brytanii 

             Wielkiej Brytanii szkolenie pilotażowe odbyło     
             się w dniach 9-13 maja 2022 r. w formacie 
hybrydowym. W pierwszej kolejności uczestnikom 
przedstawiono platformę e-learningową @ESEN, jej 
funkcjonalności oraz sposób przechodzenia przez 
każdy z modułów i nauki materiału. Po wydarzeniu 
wprowadzającym trenerzy spotkali się z każdym z 
uczestników w celu odbycia indywidualnego 
doradztwa i odpowiedzenia na wszelkie pytania. 
Spotkania odbywały się również online i były 
dostosowane do możliwości i preferencji odbiorców. 
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Uczestnikami szkolenia pilotażowego były zarówno 
osoby z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie 
ekonomii społecznej, jak i osoby, które chcą 
dowiedzieć się więcej nt. zakładania i prowadzania 
przedsiębiorstwa społecznego. Uczestnicy byli 
reprezentantami różnych krajów m.in. Indonezji, 
Chorwacji czy Iraku. Uzyskane od nich w informacji 
zwrotnej opinie były bardzo cenne w kierunku 
ulepszenia platformy @ESEN. 
  
Podobnie jak w przypadku szkoleń w pozostałych 
krajach partnerstwa szkolenie zostało ocenione przez 
uczestników pozytywnie. Uzyskano dużo opinii i 
sugestii w kierunku ulepszenia platformy oraz 
wzbogacenia treści programu edukacyjnego.  
 

Konferencja finałowa w Grecji 

         onferencja finałowa odbyła się 30 maja 2022 roku  

         w Miejskiej Galerii Sztuki w Larissie - G.I. Katsigras 

Museum w Grecji. Wśród uczestników znaleźli się 

przedstawiciele organizacji związanych z rozwojem 

ekonomii społecznej, przedsiębiorcy społeczni, osoby 

uczestniczące w szkoleniach pilotażowych i inni 

zainteresowani tą tematyką. 
Podczas wydarzenia:  

 Zaprezentowano e-Platformę @ESEN oraz 

przedstawiono jej funkcje i potencjał 

potencjalnym interesariuszom, klientom, 

partnerom, inwestorom; 

 Upowszechniono wyniki i osiągnięcia projektu; 

 Przedstawiono specjalistyczne usługi w 

zakresie uruchamiania i akceleracji 

przedsiębiorczości społecznej, które @ESEN 

jako sieć przedsiębiorczości społecznej może 

oferować instytucjom publicznym i prywatnym 

na poziomie unijnym i lokalnym: szkolenia, 

doradztwo, zarządzanie projektami itp. 

 Przedstawiono Sieć @ESEN - europejską 

wspólnotę facylitatorów przedsiębiorczości 

społecznej i jej cel, jakim jest przyciągnięcie 

nowych członków; 

 Głos zabrali eksperci z dziedziny ekonomii 

społecznej, przedstawiciele instytucjonalni, 

przedstawicielom organizacji akademickich i 

szkoleniowych. 

 

 

 

 

Rezultaty Projektu 

         o 2,5 roku intensywnej pracy partnerstwo       
         projektu @ESEN z powodzeniem uruchomiło  
Sieć @ESEN https://esen.ios.edu.pl/en/ innowacyjne, 
zintegrowane narzędzie dla aktywnych i potencjalnych 
przedsiębiorców społecznych, trenerów, ekspertów 
facylitatorów i praktyków z zakresu przedsiębiorczości 
społecznej i organizacji ekonomii społecznej. 

W ciągu tych 2,5 roku zidentyfikowano najlepsze 

praktyki stosowane w sektorze przedsiębiorstw 

społecznych w ramach zadania IO1: 

https://esen.ios.edu.pl/images/ESEN_Good_practices.

pdf.  

W ramach zadania IO2 stworzono Europejski program 

szkoleniowy na rzecz przedsiębiorczości społecznej, aby 

wspierać przedsiębiorstwa społeczne w ich rozwoju: 

https://esen.ios.edu.pl/en/theproject.html. 

Kolejnym sukcesem było wypracowanie IO3  

- Europejskiego pakietu edukacyjnego dla 

przedsiębiorstw społecznych zawierającego przykłady, 

studia przypadków, modele biznesowe zgromadzone z 

krajów partnerskich projektu:  

https://esen.ios.edu.pl/en/theproject.html. 

E-platforma @ESEN była zadaniem IO4 jest dostępna 

na: https://esen-learn.ios.edu.pl/,  

Ostatnim wypracowanym rezultatem jest Europejska 

Sieć Wiedzy o Przedsiębiorczości Społecznej – IO 5: 

https://esen.ios.edu.pl/en/. 
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Instytut Ochrony Środowiska  

- Państwowy Instytut Badawczy 

(Polska)     

www.ios.edu.pl 

 

Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją  

i Przedsiębiorstwem Prywatnym”  

(Polska)    

www.iped.pl 

 

Tiber Umbria Comett  

Education Programme  

(Włochy)     

www.tucep.org 

 

 

 

 

Social Enterprise  

International LTD  

(Wielka Brytania)     

www.sei.coop 

 

Emphasys Centre  

(Cypr)    

www.emphasyscentre.com 

 

DIMITRA Education  

& Consulting SA  

(Grecja) 

 www.dimitra.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerzy Projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe ESEN 
Strona internetowa:  

https://esen.ios.edu.pl 

 

E-mail: esen@ios.edu.pl 
 

 
E-mail: esen@ios.edu.pl 
 

 
European Social Economy Network ESEN 

esensocialeconomy 

social_esen 

 

http://www.ios.edu.pl/
http://www.iped.pl/
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