MÁTE

NÁPAD?
O ČOM
je projekt?

USKUTOČNITE
HO!

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, aké to je stať sa podnikateľom? A pomysleli ste si, že je to asi
dosť zložité? Najmä čo sa týka financií, ľudských zdrojov a v neposlednom rade správnych
zručností? Áno, nie je to prechádzka ružovou záhradou, ale so správnym mentálnym nastavením a potrebnými zručnosťami sa to určite oplatí vyskúšať. My, partneri z Francúzska,
Maďarska, Holandska a Slovenska sme si s podporou programu Erasmus + stanovili za cieľ
pomôcť vám s tým.
Na začiatku bola pálčivá otázka, ako pomôcť mladým ľuďom nájsť si prácu. A keďže vytvoriť
nové pracovné miesta sme nevedeli, ale sami sme podnikateľmi a máme okrem toho skúsenosti s tvorbou tréningov a situáciou na trhu práce, rozhodli sme sa vytvoriť tréningový
program zameraný na rozvoj podnikavosti a podporu mladých ľudí pri začatí podnikania.
Program vychádza z diskusných okrúhlych stolov a dotazníkového prieskumu, ktoré boli
realizované v každej z partnerských krajín (FR, HU, NL, SK). Pri tvorbe tréningu sme taktiež zobrali do úvahy štúdiu o podnikateľských príležitostiach mladých ľudí v EÚ, ktorú sme v rámci
projektu vypracovali.
Veríme, že tréningový program, ktorý sme vytvorili vám pomôže popasovať sa s výzvami,
zlepšiť vaše zručnosti a stanete sa viac sebavedomými pri realizácii vášho podnikateľského
nápadu.

PRE KOHO JE URČENÝ?
Tréningový program je vhodný pre každého, kto by si rád zdokonalil svoje podnikateľské zručnosti. Pri
jeho tvorbe sme však mali na mysli najmä nasledujúce cieľové skupiny:
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KLIENTI

KTO MI VIE POMÔCŤ?

AKO BY MALA VYZERAŤ MOJA
FIRMA?

DEŇ V ŽIVOTE PODNIKATEĽA

FILOZOFIA MOJEJ FIRMY A JEJ
VPLYV NA SPOLOČNOSŤ

BUDOVANIE ZNAČKY

AKO SA ZVIDITEĽNIŤ?

PRAKTICKÉ KROKY

PUSTITE SA DO PODNIKANIA

tím
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