Zostań przedsiębiorcą społecznym
Myślisz poważnie o swojej zawodowej przyszłości? Zastanawiasz się, czy lepsza będzie praca
w korporacji, czy we własnej firmie? Chcesz wiedzieć, jak założyć przedsiębiorstwo społeczne?
Przyjdź koniecznie na V Tydzień Ekonomii Społecznej!
Już po raz piąty Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) w Krakowie oraz Fundacja Gospodarki
i Administracji Publicznej (GAP) we współpracy z Kołem Naukowym Gospodarki i Administracji
Publicznej (KN GAP) organizują Tydzień Ekonomii Społecznej (TES). V edycja TES wpisuje się w szerszy
format Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, którego celem jest ponadnarodowe wsparcie dla
postaw przedsiębiorczych oraz swobodny przepływ myśli, idei i pomysłów.
W ramach V Tygodnia TES na Uniwersytecie Ekonomicznym będzie można wziąć udział w trzech
wydarzeniach.
Pierwszym z nich jest Debata oksfordzka „CORPO vs. PS – ta izba twierdzi, że gwarancję prawdziwej
kariery zawodowej daje praca w przedsiębiorstwie społecznym, a nie w korporacji”, która odbędzie
się 17 listopada 2014 r. przy ul. Rakowicka 27, Budynek Główny UEK, Stara Aula, godz. 11.20.
W ramach debaty dwie drużyny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie będą prowadzić dyskusję
o karierze w korporacjach i przedsiębiorstwach społecznych.
Drugim wydarzeniem będzie seminarium „SPOŁEM studenci! Spółdzielnia studencka – nietypowy
sposób na studencki biznes”, które odbędzie się 19 listopada 2014 r., godz. 9.35 przy ul. Rakowicka
27, pawilon S (sportowo-dydaktyczny), sala 1. Seminarium poprowadzi Joanna Brzozowska-Wabik z
Agencji Rozwoju i Promocji Spółdzielczości Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy.
Uczestnikom seminarium zostaną zaprezentowane podstawowe informacje na temat tej formy
działalności, jako alternatywy dla pracy w przedsiębiorstwach komercyjnych. W obliczu stale
rosnącego poziomu bezrobocia wśród absolwentów szkół wyższych założenie spółdzielni studenckiej
wydaje się być szczególnie atrakcyjne. Może stać się ona miejscem zdobycia cennego doświadczenia
zawodowego – o czym opowiedzą młodzi przedstawiciele kilku z nich.
Trzecim wydarzeniem wpisującym się w program V TES będzie rywalizacja w grze planszowej
Chłopska Szkoła Biznesu z nakładką ES – 20 listopada 2014 r. przy ul. Rakowicka 16 (sala nr 11).
Zgłoszenia do gry należy przesyłać na adres tydzienes@fundacja.e-gap.pl w terminie do 14 listopada
2014 r., podając imię i nazwisko, grupę i rok studiów. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody!
Chłopska Ekonomia Społeczna (CES) to dodatek do Chłopskiej Szkoły Biznesu opracowany przez
Małopolski Instytut Kultury, we współpracy z ROPS. Pozwala on na realizowanie warsztatów i zajęć
wprowadzających w tematykę ekonomii społecznej oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.
W klasycznej wersji Chłopskiej Szkoły Biznesu uczestnicy rozgrywki nastawieni są na pomnażanie
majątku. Wygrywa ten, kto w trakcie rozgrywki zarobi najwięcej złotych górskich. Natomiast podczas
rozgrywki z wykorzystaniem Chłopskiej Ekonomii Społecznej uczestnicy, podobnie jak w wersji
klasycznej, poddani są prawom wolnego rynku, ale ich celem nie jest wyłącznie zarabianie pieniędzy,
lecz także aktywna działalność na rzecz lokalnej społeczności i realizowanie fundacji na jej rzecz np.
szpitala miejskiego, szkoły, orkiestry dętej itp.
Celem Tygodnia Ekonomii Społecznej jest popularyzacja wiedzy o ekonomii społecznej w środowisku
studenckim poprzez warsztaty, seminaria, debatę oksfordzką, pokaz filmów, wizyty studyjne
w siedzibie podmiotów ekonomii społecznej (PES) połączone z dyskusją z liderami i pracownikami PES
oraz inne formy, które w sposób praktyczny i ciekawy przybliżą przedsiębiorczość społeczną
małopolskim studentom.

