Уважаеми приятели,
На 19 ноември 2016 г. (събота) имаме удоволствието да ви поканим на
обучение по социално предприемачество, организирано от Национална школа
по мениджмънт.
Обучението е посветено на социалното предприемачество, като основен модул
ще бъде работа с метода за дизайн на социални предприятия – Social Lean
Canvas. Участниците ще имат възможност да експериментират с ролеви игри и
симулации, провокиращи предприемаческото мислене в полза на обществото. В
следобедната сесия ще бъде представена добра практика от България, която ще
илюстрира процеса от идея до реализация.
Всички желаещи да станат част от това вълнуващо пътешествие в света на
социалното предприемачество, трябва, да попълнят своята регистрация ТУК.
Обучението ще се проведе в гр. София, в Центърa за подготовка на ученици за
олимпиади – МОН (гр. София, кв. Изток, бул. „Драган Цанков” 21А, вход откъм
ул. Димитър Гичев). Повече за програмата и допълнителна информация, можете
да видите по-долу и като се присъедините към нашата Facebook група.
Обучението е част от проект „European HUB Model for Socially-Responsible Young
Entrepreneurs (EUHUB)”, който има за цел да насърчи младите хора и да даде
инструменти за развитие на социално предприемачески инициативи в отговор
на социални предизвикателства и проблеми от нашето ежедневие.
Ще ви очакваме!
Поздрави,
Екипът на Национална школа по мениджмънт

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Програмата отразява единствено
гледната точка на автора и Комисията не е отговорна за начините, по които ще се изпълни.

EU HUB – Социално предприемачество
гр. София, 19 ноември 2016
Час

Тема

Коментари

Официално откриване

Пленарна сесия

10:15 – 10:45

Кои сме ние?

Пленарна сесия

10:45 – 11:00

Какво е социално
предприемачество?

Пленарна сесия

11:00 – 12:30

Модул 1: Ролева игра

Работа в групи
Ваня Нотева

12:30 – 13:30

Обяд

13:00 – 13:30

Модул 2: Social Lean Canvas –
що е то?

13:30 – 14:00

Social Lean Canvas в действие

14:30 – 15:00

X Factor

14:30 – 15:00

Кафе пауза

15:00 – 16:30

Представяне на Добра
практика

16:30 – 17:00

Закриване

Надежда Бонева

Пленарна сесия
Работа в групи
Работа в групи

Борислава Якова
Венета Куйова

Място

Център за подготовка на ученици за олимпиади – МОН
гр. София, бул. „Драган Цанков” 21А
(вход откъм ул. Димитър Гичев)

10:00 – 10:15

Обучители

Пленарна сесия
Пленарна сесия

Бележки:
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