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Бюлетин №3 по проект „Бъди си сам шеф“

Да започваме
със
стартиращите!
След внимателен подбор, бяха сформирани

групи  желаещи  да  станат  предприемачи,

които  ще  преминат  курсовете  по

методологията  „Бъди  си  сам  шеф“  в

България,  Холандия  и  Испания.  В

обучението  се  използва  подход  развиващ

конкретните  бизнес  идеи.  Предлагат  се

алтернативни  начини  на  традиционните

коучинг методи и се предоставя подкрепа по

мярка  за  начинаещи  предприемачи  чрез

индивидуален  коучинг,  онлайн  и  офлайн

практическо обучение. 

Методологията  включва  опит  натрупан  чрез

работа  във  фирми,  практически  групови  и

индивидуални коучинг сесии, работни срещи

и  подкрепа  от  мрежа  от  предприемачи

съвместно с инкубатор – инструктор.

Бизнес  инкубатор  –  Гоце  Делчев  и

Инкубатор  Льоварден  (Холандия)

разработиха  обучителни  материали:

наръчник  за  обучители  и  инкубатори,  които

ще  ръководят  потенциалните  прдприемачи

за достигане до самонаемане и наръчник за

бъдещите предприемачи.

Методологията  BYOB    „Бъди  си
сам  шеф“  е  гъвкава  и
индивидуализирана  практическа
обучителна  рамка,  създадена  да
дава възможност на хората да се
противопоставят  на
безработицата чрез развиване на
бизнес идеите им. 
... Научете повече 

„Това е един много обширен
и полезен наръчник със
свежа визия. Особено много
ми допадат игрите, включени
в него. Реализирани в група
от повече хора те дават
възможност да станеш по
конкурентоспособен и
активен.“ – Пол Мартини,
Мениджър – Инкубиране
Assistantat Inqubator Льоварден,
Холандия
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Бизнес  инкубатор  –  Гоце Делчев  стартира  пилотното  обучение  „Бъди  си  сам
шеф“ в България. 12 бъдещи предприемачи, предимно жени ще открият какви
са  предимствата  и  рисковете  на  самонаемането  и  главните  стъпки  за
превръщане на бизнес идеите си в реалност.

През  септември  започна  пилотният  курс  в  Холандия,  воден  от  Инкубатор
Льоварден.  Включиха  се  9  начинаещи  предприемачи,  желаещи  да  развиват
бизнес идеи в различни области: здравни услуги и хранене, спорт, фотография
и устойчивост.

Група  от  13  потенциални  предприемачи,  бе  селектирана  за  участие  в
курсовете в Испания. CEEIM – Мурсия  испанският партньор по проекта ще ги
обучава,  давайки  им  подход,  който  да  следват  за  развитие  на  конкретните
бизнес идеи.
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Анализ  на  самонаемането  и  създаването  на  заетост  по  проект
„Бъди си сам шеф“

Този  доклад  показва  тенденциите  за  самонаемане  в  шест  европейски
страни: Великобритания, България, Италия, Холандия, Испания и Полша
(всички партньорски страни по проекта). Главната цел на документа е да
представи настоящата ситуация на самонаемане и създаване на работни
места в различни европейски страни с широк географски обхват.

Анализът разглежда различни социоикономически въпроси отнасящи се
до  разнородни  групи  самонаети  лица.  Той  идентифицира  основни
тенденции  в  самонаемането  и  набелязва  проблеми  в  различните
национални  регулаторни  рамки.  Освен  това  документът  представя  най
важните  фактори  насърчаващи  хората  да  бъдат  самонаети  и  уменията,
необходими им да успеят в това начинание. Описани са също външни и
вътрешни  бариери  и  пречки  за  достъп  до  средства  за  самонаемане.
Докладът  идентифицира  някои  аспекти  на  обучението  за  предприемачи
(инкубатори,  обучителни  методологии  и  др.)  И  накрая  той  представя
примери за добри практики от различните партньорски страни. 

Желаете ли да знаете повече за самонаемането в страната?
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