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Náš přístup
Inovativní prvky metody BEC spočívají ve vedení
skupiny osob k získání podnikatelských
kompetencí prostřednictvím vzdělávání, koučinku
a mentoringu.
BEC poskytuje začínajícím podnikatelům snadný
přechod z nečinnosti k výdělečné činnosti.
Pod vedením odborníků umožňuje začínajícím
podnikatelům experimentovat s jejich
podnikatelským nápadem.
Poskytuje bezpečné prostředí s podporou skupiny
lidí, kteří se potýkají se stejnými problémy a chtějí
spojit své nadšení a zkušenosti.
V rámci vytvořeného vzájemně se podporujícího
prostředí dochází k rozvoji jejich podnikatelských
aktivit.

BEC DRUŽSTVO
Business and Employment Co-operative

O družstvu
Hlavním cílem družstva je podpora zaměstnanosti
na venkově prostřednictvím implementace metodiky
BEC podnikatelsko-zaměstnaneckých center.
Družstvo poskytuje podporu pro sebezaměstnávání
osob znevýhodněných na trhu práce založenou na
principech sociální ekonomiky a sociálního
podnikání.

BEC pomáhá překonávat jedny z nejvíce
odrazujících problémů při rozvoji podnikání –
izolaci, nedostatek ambicí, znalostí a sebevědomí
potřebné pro rozvoj podnikatelských kariér.

Garantujeme
Poctivý přístup založený na praktických zkušenostech
a dovednostech
Inovativní a transparentní metody orientované na
potřeby klienta
Praktickou podporu
Flexibilitu
Znalosti a zkušenosti z fundraisingu
Odbornost

PODPORA PODNIKÁNÍ
Iniciujeme rozvoj podnikatelských aktivit
převážně ve venkovských oblastech a
podporujeme inovativní nástroje podpory
subjektů vykonávající hospodářskou činnost,
bez ohledu na jejich právní formu.

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT
Nabízíme komplexní přístup při přípravě a
realizaci projektů pro soukromý, neziskový
sektor a veřejnou správu.

ZAMĚSTNÁVÁNÍ
Realizujeme programy zaměřené na aktivizaci
osob znevýhodněných na trhu práce s cílem
dosažení jejich udržitelného zaměstnávání.

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ
Zavádíme inovativní přístupy, metody a
techniky v procesech zkvalitňování systémů
řízení. Náš přístup je založen na aktivizaci, tj.
vyvolat společnou akci a dosáhnout určitě
změny, nikoliv pouze na účelově připraveném
rozvojovém dokumentu - tzv. strategickém
plánu.
VZDĚLÁVÁNÍ
Ve spolupráci s řadou partnerských
organizací se specializujeme na interaktivní
vzdělávací programy a školící přístupy, které
zahrnují podporu podnikání, poradenské
dovednosti, výměnu a šíření příkladů dobré
praxe a inovace v sociálním podnikání.

Náš projekt

T-ISSE - projekt partnerství Grundtvig

Partnerské instituce projektu
ADRIMAG - Associação
de Desenvolvimento Rural
Integrado das Serras
de Montemuro,
Gralheira e Arada, Portugalsko
www.adrimag.com.pt

- v rámci Programu celoživotního učení
Základní informace o projektu:
Cílem projektu T-ISSE je reagovat na zvyšující se potřebu
konkurenceschopnosti jednotlivců, kteří rozvíjejí nebo
budou rozvíjet své aktivity v sektoru současné sociální
ekonomiky. T-ISSE podporuje získávání inovačních
dovedností v sociální ekonomice pro sociální pracovníky
ve venkovských oblastech, odborníky pracující s imigranty
a staršími občany, poradce v sociální ekonomice, atd.
Cílů projektu je dosaženo prostřednictvím vytvoření
e-learningové platformy a sdílení školicích modulů
potřebných pro inovace v sektoru sociální ekonomiky.

Lascaux SrL, Itálie
www.lascaux.it

Business Innovation
Brokers S. Coop, Španělsko
www.bib.coop

Zalai Falvakért Egyesület,
Maďarsko
www.zalaifalvak.hu

E-learningová platforma je dostupná na adrese:
http://t-isse.lascaux.it

Cre8te Opportunities Limited,
Velká Británie
www.cre8te.org.uk

Sdružení EDUKOL, o.s.,
Česká republika
www.sdruzeni-edukol.cz

Regionalna zaklada za lokalni
razvoj Zamah, Chorvatsko
www.zamah.hr

Náš projekt

eny
50+

Aktivní ženy 50+
a jejich uplatnění na trhu práce
Základní informace o projektu:
Projekt nabízí 30 ženám okresu Šumperk věkové kategorie
nad 50let věku možnost získat nové znalosti a dovednosti
pro jejich zlepšení postavení na trhu práce. Účastnícím
nabízíme rekvalifikační kurz „Základy podnikání“,
specializovaný kurz „Aktivní žena 50+“, pracovní a bilanční
analýzy zpracované odborníkem. Deseti zúčastněným
ženám nabídneme také pracovní místo na dobu 6-12
měsíců u spolupracujících zaměstnavatelů a podporu při
zahájení vlastní podnikatelské činnosti.
V rámci projektu zavedeme cílená opatření pro zlepšení
rovných příležitostí v postavení žen 50+ na trhu práce.
Umožníme vybraným účastnicím objevit svůj potenciál
prostřednictvím inovativních nástrojů projektu, kterými
jsou Job klub a Job burza. Dotkneme se gender stereotypů
a společensky zažitých sociálních rolí žen 50+. Zvýšíme
povědomí firem o možnostech a výhodách v zaměstnávání naší cílové skupiny.
Bližší informace se dozvíte na www.aktivnizena50.cz
Doba realizace projektu: 1. 12. 2012 - 30. 11. 2014
Realizováno v rámci Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost
GP 3.4.- Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce
a slaďování pracovního a rodinného života.

