
Уважаеми читатели,

Изглежда, че 2022 година ще бъде вълнуваща за проекта SAGA.
Работата, свършена до момента от партньорите най-накрая ще бъде
споделена с вас, като дори някои интересни събития (надяваме се на
живо) се задават през идните месеци! Ето защо, Консорциума по
проекта с нетърпение очаква да сподели всички новости с вас!

Ако желаете да научите повече за проекта, посетете неговият уебсайт
или ни последвайте във Фейсбук.

Бюлетин #2, Февруари 2022

http://projectsaga.eu/about/
https://facebook.com/SAGA-project-102931648733065/


ОБУЧИТЕЛНИ МОДУЛИ
Проект SAGA предлага обучителна програма, съобразена с нуждите на
хората, живеещи в селски региони, които представляват част от т.нар.
"Празна Европа", като има за цел да им предостави качествено обучение,
което да им позволи да придобият умения и компетенции за създаване
на социално предприятие. Обучителната програма, която ще бъде
налична съвсем скоро, се състои от 4 обучителни модула и 18 теми,
разработени чрез гъвкав подход.

Вдъхновение за социално предприемачесто - този модул предоставя
инструменти за стартиране на социално предприятие, като: как да
идентифицирате нови възможности за социално предприемачество
във вашия регион, как да извършите пазарен анализ, и как да
идентифицирате възможности за развитие на лична,
професионална или социална бизнес дейност
Определяне на вашият социален бизнес - в този модул можете да
научите как да създадете бизнес модел, както и как да използвате
Канавата на бизнес модела. В допълнение, темите в този модул се
фокусират върху важни аспекти на социалното предприятие, като
национално законодателство, финансиране и маркетинг умения.
Функционални компетенции - този модул има за цел да предостави
функционални умения и техники, които да се прилагат в ежедневна
работна среда, като организационни умения, сътрудничество с трети
страни, управление на проекти, самоуправление и управление на
риска.
Социални компетенции - този модул поставя специален акцент
върху съвместното създаване, социални проблеми и лидерство.
Преминавайки през този модул, ще можете да провокирате нагласи
в себе си и другите, които да бъдат от значение за осъществяването
на вашият социален бизнес.
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КАКВО ПРЕДСТОИ?
През следващите месеци, в рамките на проекта ще бъдат
организирани национални мултиплициращи събития във всяка една
държава-членка на Консорциума - България, Унгария, Нидерландия,
Румъния и Испания.

"Подкрепата на Европейската комисия за разработването на тази публикация не представлява одобрение
на нейното съдържание. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от

Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация".

Искате ли да станете част от програмата за смесено обучение на SAGA за
стартиране на устойчиво социално предприятие и да сте един от
първите, които да изпробват иновативната платформа за обучение?
Следете нашият уебсайт или Фейсбук страница, за да сте винаги
информирани за всички новости.

Всяка тема е структурирана по еднакъв начин - краткото представяне
на темата е последвано от казус, който да спомогне за по-доброто
разбиране на учебното съдържание, използвано в урока. Освен това,
на обучаемите се предоставя секция с най-важните термини в урока,
упражнения, съвети и допълнителни източници. По-голямата част от
казусите са реални примери, събрани от Консорциума (разгледайте
някои от тях в нашият първи бюлетин!)


