Dla binzesu

Wprowadzenie

Szczegółowe informacje o projekcie

Celem projekt ELIE (Employability - Learning through International
Entrepreneurship) jest wspieranie osób będących imigrantami w rozwijaniu
umiejętności potrzebnych do samozatrudnienia, zwiększenia ich mobilności
oraz wykorzystywania ich szans związanych z pracą poza granicami kraju.
Projekt adresowany jest do przedsiębiorców z sektora MŚP oraz do studentów
chcących założyć firmę poza krajem swojego urodzenia. Przeprowadzona
diagnoza dotychczasowych doświadczeń przedstawicieli tych grup
beneficjentów umożliwi opracowanie narzędzi szkoleniowych poprzez
które będą mogli oni rozwijać swoje kompetencje związane ze skutecznym i
efektywnym prowadzeniem działalności gospodarczej.

Można wskazać wiele przykładów przedsiębiorców działających w UE, którzy
mieszkając i prowadząc działalność poza krajem swojego pochodzenia
odnieśli sukces. Przeprowadzone badania pozwolą ocenić dotychczasowych
doświadczenia beneficjentów projektu w tym zakresie. Wyniki tych badań
stanowić będą podstawę do opracowania materiałów edukacyjnych
koncentrujących się na rozwoju kompetencji wymaganych przez absolwentów
studiów i MŚP na rynku w obliczu globalizacji.

Misja

Projekt realizowany jest w ramach partnerstwa składającego się z jednostek
szkodnictwa wyższego, instytucji wspierającej rozwój MŚP (w Salford),
izby handlowo-przemysłowej (w Salonikach) oraz przedsiębiorstw, których
działalność realizowana jest w następujących miastach: Salford (Wielka
Brytania), Saloniki (Grecja), Turku (Finlandia), Łódź (Polska). Kluczem doboru
krajów stanowiących partnerstwo była różnorodność doświadczeń związanych
z imigracją i przedsiębiorczością.

Umożliwienie rozwoju małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP) oraz studentom
z UE na bazie doświadczeń imigrantów prowadzących własne firmy, którzy
odnieśli sukces. Projekt ELIE dostarczy jednostkom szkolnictwa wyższego w
całej Europie zestaw nowych narzędzi edukacyjnych opartych na wynikach
przeprowadzonych badań. Narzędzia te będą ukierunkowane w szczególności
na opracowanie programów nauczania, które pozwolą zapewnić niezbędne
umiejętności wymagane na rynku pracy. Umożliwią one także jednostkom
sektora MŚP rozwijanie przedsiębiorczości i kreatywności. Opracowane
narzędzia zostaną przetestowane w ramach badań pilotażowych.

W ramach projektu realizowane będą warsztaty ze studentami (w celu określenia
ich opinii na temat barier związanych z emigracją i przedsiębiorczością) oraz
przedsiębiorcami (w celu określenia wspólnych elementów ich doświadczeń).

Cele projektu

Grupy docelowe

Główne cele projektu ELIE to:

n Małe i średnie firmy

n Decydenci

n Analiza doświadczeń 200 imigrantów (50 w każdym z krajów partnerskich)

n	Studenci

n Pracownicy jednostek szkolnictwa wyższego

w celu ustalenia kluczowych czynników ich sukcesu;

n Identyfikacja barier w rozwoju przedsiębiorczości w celu opracowania
zaleceń dla decydentów odpowiedzialnych za wspieranie
przedsiębiorczości wśród imigrantów;

n	Współpraca z przedsiębiorstwami prowadzonymi przez imigrantów w
czterech krajach partnerskich w celu określenia narzędzi nauczania,
które pozwolą studentom i MŚP w całej UE na poznanie doświadczeń
przedsiębiorców, którzy odnieśli sukces;

n Pilotaż opracowanych narzędzi nauczania z 60 przedsiębiorstwami nie
prowadzonymi przez imigrantów oraz 120 studentami;

n Identyfikacja najistotniejszych barier kulturowych wiązanych z
przedsiębiorczością wśród studentów (co pozwoli opracować zalecenia dla
decydentów koncentrujących się na ich ograniczeniu);

n Zagwarantowanie, że opracowane metody nauczania dostarczą wzorców,
które będą mogły być wdrożone przez jednostki szkolnictwa wyższego
w ramach realizowanych programów edukacyjnych, a także umożliwią
studentom poznanie możliwości związanych z rozwijaniem działalności
gospodarczej w UE;

n Zapewnienie i rozwój zasobów on-line dostępnych dla MŚP i studentów z
całej UE.

/ Kadra akademicka

Plan działania
n Analiza doświadczeń przedsiębiorców będących imigrantami
n Opracowanie narzędzi edukacyjnych bazujących na zidentyfikowanych
najlepszych praktykach, które zostaną wykorzystane do doskonalenia
kompetencji studentów i MŚP

n	Szkolenia ekspertów w zakresie wykorzystania opracowanych narzędzi
edukacyjnych

n Pilotaż opracowanych narzędzi nauczania z 30 studentami i 15
przedsiębiorcami w każdym z krajów partnerskich

n Upowszechnienie informacji o rezultatach projektu wśród kadry
akademickiej, studentów, MŚP i decydentów

n Działania na rzecz zniesienia barier kulturowych i rozwijania związanych z
tym kompetencji wśród studentów i MŚP w UE

n	Zapewnienie skutecznego i efektywnego wykorzystania uzyskanych
rezultatów projektu
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