
Beste lezers,
2022 lijkt een enerverend jaar te worden voor het SAGA -
"Sociaal en Gastronomisch Ondernemerschap binnen Europa"
project. Het werk achter de schermen wordt binnenkort
gepubliceerd, en er worden - hopelijk fysieke - evenementen
georganiseerd in de komende maanden! Daarom kijken we 
 ernaar uit om de laatste updates met je te delen!

Als je meer wilt weten over het project, neem dan een kijkje op onze
website of volg ons op Facebook.
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http://projectsaga.eu/
https://www.facebook.com/SAGA-project-102931648733065


SAGA MODULES

SAGA biedt een cursus dat is afgestemd op de behoeften van
volwassenen in plattelandsgebieden die het zogenaamde "lege Europa"
vertegenwoordigen. Het biedt hen een kwaliteitsopleiding waarmee
 vaardigheden en competenties opgedaan kunnen worden om een
sociale onderneming op te zetten. De cursus - dat binnenkort
beschikbaar zal zijn - bestaat uit 4 modules en 18 units, ontwikkeld
volgens de flexibele "thin-slicing" leeraanpak.

Inspiratie voor Sociaal Ondernemerschap - deze module biedt
handvatten om inspiratie op te doen om een sociale onderneming
te starten - vind nieuwe kansen voor sociaal ondernemerschap in
de omgeving en leer hoe je een marktanalyse maakt. Identificeer
mogelijkheden voor persoonlijke, professionele of sociale
bedrijfsontwikkeling.
Creëer je sociale onderneming - Leer hoe je een businessmodel
maakt en over gerelateerde onderwerpen zoals marketing, met
behulp van het Business Canvas Model. Daarnaast richten de units
in dit moduul zich op essentiële aspecten van sociaal ondernemen
zoals nationale wetgeving, financiering en marketingvaardigheden.
Functionele competenties - dit moduul is bedoeld om functionele
werkvaardigheden en technieken aan te leren die dagelijks kunnen
worden toegepast. O.a. organisatorische vaardigheden,
samenwerking met andere actoren, project management,
zelfmanagement en risicobeheersing.
Sociale competenties - met speciale nadruk op co-creatie, sociale
problemen en leiderschap, word je door middel van de units in dit
moduul getraind in sociale vaardigheden om relevante kennis en
attitudes bij jezelf en anderen te leren herkennen. 
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WHATS NEXT?

Nationale evenementen worden georganiseerd door alle partners van
het SAGA consortium.  In Bulgarije, Hongarije, Nederland, Roemenië en
Spanje vinden deze evenementen in de komende maanden plaats.
Houd ons dus goed in de gaten voor het evenement bij jou in de buurt!

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de
inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden

gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Heb je interesse om het platform te bekijken en via SAGA een duurzame
sociale onderneming te starten? Blijf dan via onze Facebook pagina op
de hoogte van het laatste nieuws!

Elke unit is op dezelfde manier gestructureerd. Na een overzicht van
wat kan worden geleerd, helpt een casestudy je de leeromgeving te
begrijpen, welke verder wordt uitgewerkt in de les. Daarnaast worden
de 'studenten' ondersteund door een verzameling definities,
oefeningen, tips & hints, en verdere referenties. De meeste
casestudy's zijn praktische voorbeelden die door het partnerschap
zijn verzameld. (Bekijk enkele voorbeelden in onze eerste nieuwsbrief!)

http://www.bbbfarming.net/en/portada

