
Kedves Olvasóink!

2022 egy izgalmas évnek ígérkezik a SAGA projekt életében. A
kulisszák mögötti munka eredménye hamarosan napvilágra kerül
és több – remélhetőleg személyes – rendezvény is várható majd!
Éppen ezért is szeretnénk a legfrissebb híreinket megosztani
Önökkel.

A  projektről bővebb információkért kérjük, látogassák meg
honlapunkat, vagy kövessék Facebook-oldalunkat.
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http://projectsaga.eu/about/?fbclid=IwAR3k9Ml4AUZGGX7EkJPFgSVPTa3nk0lc0H05HqrBY03WaD0fLLVptwG9WfA
https://www.facebook.com/SAGA-project-102931648733065


Ötletmerítés egy társadalmi vállalkozáshoz - Ez a modul eszközöket kínál
egy szociális vállalat elindításához: az inspirálódáshoz, a régiójukban a
társadalmi vállalkozás kapcsán kínálkozó új lehetőségek felismeréséhez,
a piacelemzés módszertanának a megismeréséhez, valamint mind a
magánéleti, mind pedig a szakmai, illetve a társadalmi üzleti
tevékenységekben.
A társadalmi vállalkozás meghatározása – A modul lehetőséget ad az
üzletimodell-vászon módszer elsajátítására, annak segítségével üzleti
modellt vagy egyéb kapcsolódó területeket, mint például marketinget
fejleszteni. Ezen felül a modul fejezetei a társadalmi vállalkozás kapcsán
legfontosabb szempontokra, mint a nemzeti törvényhozásra, a
finanszírozásra, vagy a marketing készségekre épülnek.
Gyakorlati kompetenciák - Ez a modul a funkcionális munkaképességek
és a munkakörnyzetben nap mint nap alkalmazható módszerek -
szervezői készségek, együttműködés az egyéb gazdasági szereplőkkel,
projektmenedzsment vagy kockázatkezelés - elsajátítását szolgálja.
Szociális kompetenciák – Különös hangsúllyal a társalapításra, a
társadalmi problémákra és a vezetésre, ennek a modulnak a fejezetei
fejleszteni fogják azon szociális készségeiket, amelyek által felismerhetik
önmagukban és másokban a társadalmi vállalkozás megvalósításához
szükséges tudást és hozzáállást.
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SAGA TANANYAGOK

A SAGA projekt egy tanulási programot kínál, amely a vidéki, az ún.
“üres Európában” élő felnőtt lakosság igényeire lett szabva. A
minőségi képzés keretein belül olyan készségekre és kompetenciákra
tehetnek szert, amikkel képesek lesznek egy (együttműködésen
alapuló) társadalmi vállalkozás elindítására. A kurzus - mely
hamarosan elérhetővé válik – 4 modulból és 18 fejezetből épül fel, a
kompetencia alapú oktatási megközelítést alkalmazva.



MI KÖVETKEZIK EZUTÁN?
A SAGA képzés keretein belül – néhány hónap leforgása alatt -
nemzeti multiplikációs események kerülnek majd megrendezésre a
bolgár, magyar, holland, román és spanyol partnereknél. További
részletekért, naprakész információkért keresse a magyar
partnereinket (DDRIÜ, Kontakt). 

“Az Európai Bizottság támogatása nem terjed ki a tartalmi jóváhagyásra, amely a szerzők álláspontját tükrözi, és az
Európai Bizottság nem vonható felelősségre a kiadványból származó információ bármely nemű felhasználásáért.”

Már fontolgatják a tanulási felület megtekintését? Részesei
szeretnének lenni a SAGA összesített tanulási programjának, hogy
egy fenntartható társadalmi vállalatot tudjanak létrehozni?
Kövessenek minket Facebookon a naprakész információkért!

A fejezetek egységesen épülnek fel. A tananyag áttekintése után egy
esettanulmány segíti a tanulási környezet megértését, ami a leckében
még további részletezésre kerül. Ezen felül a “tanulókat” definíció-
gyűjtemény, feladatok, segédletek és további források segítik. A
legtöbb esettanulmány valós példa az a partnerség gyűjteményéből.
(Vessenek rájuk egy pillantást a Hírlevél #1-ben!)

http://projectsaga.eu/contact/
http://www.bbbfarming.net/en/portada
https://www.facebook.com/SAGA-project-102931648733065
http://www.bbbfarming.net/en/portada

