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Официално публикуване на уебсайта на проект

„Бъди си сам шеф“ (BYOB)

Проект „Бъди си сам шеф“ (BYOB) създаде лесен за употреба уебсайт, където всеки

може да се запознае с обхвата на проекта, целите, дейностите и очакваните

резултати.

Уебсайтът завърши първата си фаза, включваща пълна информация за проекта,

партньорите и  методологията. 

Прочетете повече ...

Първа среща по проект BYOB в Бирмингам през
октомври 2014 г.
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Първата международна среща по проект BYOB се проведе в Бирмингам на  9 - 10

октомври 2014 г. На това събитие партньорите се представиха, споделиха опита си

и областите на интерес, както и предложения и идеи във връзка с проекта и

методологията. 

Координаторът по проекта – „Bridging to the Future“(„Свързаване с бъдещето“)

описа възникването на проекта и методолгията за създаване на заетост, която

прилагат , като представи реални примери и проучвания сред възрастни, които са

имали куража да започнат свой собствен бизнес и станат успешни предприемачи.

Моделът за създаване на заетост на “Bridging to the Future”е изключително

практически-ориентиран и започва с оценка на характеристиките за заетост -

качество, опит, нагласи и умения и набляга повече на личните качества и развитие

(като самоувереност).

Партньорите също идентифицираха потенциалните ползи от методологията в

техните собствени страни и среда.

„Модел за създаване на заетост - Мост към бъдещето“ би могла:
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Да се превърне в интегрална част от съществуващи курсове и програми  за

обучение в университети и професионални училища

Да се използва от частния бизнес за развитие на предприятия и

предприемачески качества, опит, нагласи и умения

Да подкрепя мигранти в продуктивна икономическа дейност

Да предложи начини хората да бъдат икономически независими  без нужда от

държавни пари и подкрепа

Да се превърне в програма за бизнес инкубатори.

Следваща среща ще бъде в Полша през

май 2015.

Научете повече за методологията „Модел за създаване на заетост- Мост

към бъдещето“

Щракнете тук

Подгответе се да бъдете свой шеф с проект BYOB!
 
Бъди си сам шеф (BYOB) е проект съфинансиран от Европейската комисия

чрез програма Еразъм+. Тя включва 7 партньора от различни европейски

страни: България, Италия, Холандия, Испания и Великобритания.

Целта на  BYOB е да развие предприемачески умения у обучаемите и да

повиши капацитета им да създават сами работни места за себе си.

Проектът комбинира предприемаческо обучение, транс-секторно бизнес

развитие и творческо учене в отговор на разрастващата се  безработица в
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развитие и творческо учене в отговор на разрастващата се  безработица в

Европа като обучава и подготви обучители с гъвкава и практична коучинг

методология за да може обучаеми в неравностойно положение или от

отдалечени общности да си създадат работни места.

Методологията на проекта се състои от практически опит на място в

предприятие, практически групи и индивидуални коучинг сесии, семинари,

достъп до подходяща полезна информация, подкрепа от мрежа от

предприемачи заедно с определен инкубатор – инструктор.

 
Потенциален предприемач ли сте?

Можете да разберете като направите само-диагноза, която ще бъде

качена на уебсайта през март 2015! 

 
Очаквайте скоро ...

 

Посетете сайта ни www.byob-project.eu и разберете как можем да сме Ви полезни да

започнете свой собствен бизнес. 

За допълнителна информация свържете се с нас на info@byob-project.eu

 

Проект BYOB е финансиран съвместно от ЕС. Този бюлетин
отразява единствено възгледите на авторите и Комисията не носи
отговорност за начина, по който може да бъде използвана
съдържащата се информация
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