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Projekt „Pedagog – społeczny – przedsiębiorca”
Projekt „Pedagog – społeczny – przedsiębiorca” będzie realizowany na Wydziale Nauk
o Wychowaniu UŁ w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017 (od marca do maja).
Uzyskał on dofinansowanie w ramach funduszu Santander Universidades Banku Zachodniego
WBK Grupa Santander. Kierowany jest do grupy sześćdziesięciu chętnych studentów uczących
się na kierunku pedagogika. Kierownikiem projektu jest dr Małgorzata Kostrzyńska, pracownik
Katedry Pedagogiki Społecznej.
Celem głównym projektu jest nabycie i poszerzenie wiedzy z zakresu ekonomii
społecznej. Uczestnictwo w projekcie ma ułatwić studentom odnalezienie się na rynku pracy
po zakończeniu studiów, poprzez nabycie konkretnych umiejętności dotyczących wyboru
ścieżki zawodowej, sposobów zakładania przedsiębiorstw społecznych, a więc prowadzących
do samozatrudnienia, bądź też specjalistycznego wsparcia klientów/podopiecznych w drodze
do powrotu na rynek pracy. Idea przyświecająca ekonomii społecznej, zakładająca łączenie
celów ekonomicznych ze społecznymi, wydaje się szczególnie bliska pedagogom, pokazując,
że jest możliwe połączenie wspierającej postawy wobec drugiego człowieka z zapewnienie
sobie finansowej stabilizacji na rynku pracy.
Projekt zakłada trzy etapy realizacji. Pierwszym jest cykl szkoleń i warsztatów (łącznie
60 godzin) z zakresu doradztwa zawodowego (wybór ścieżki zawodowej, sposoby
poszukiwania pracy, przygotowanie CV i listu motywacyjnego) oraz z zakresu ekonomii
społecznej (czym jest ekonomia społeczna, jej podmioty, źródła finansowania, zakładanie
przedsiębiorstw społecznych, przygotowanie biznes planu). Na uwagę zasługuje fakt, iż
warsztaty prowadzone będą przez praktyków - specjalistów w danej dziedzinie, na co dzień
zatrudnionych
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Kolejny etap zakłada cykl wyjazdów dydaktycznych (łącznie 10 godzin) do wybranych,
aktualnie działających na rynku pracy spółdzielni socjalnych i firm społecznych, stwarzających
możliwość poznania sposobu funkcjonowania konkretnych organizacji. Niektórymi spośród
nich są: Spółdzielnia Socjalna Dom na Zdrowiu, Spółdzielnia Socjalna Odblask, Firma
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Społeczna Ośrodek Szkoleniowy „Kłos”, Zakład Aktywności Zawodowej „Zdrowa Kuchnia”,
i wiele innych.
Trzecim etapem, ostatnim, będzie prezentacja przedsiębiorstw społecznych z terenu
województwa łódzkiego, jak również Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, w formie stoisk
pokazujących rodzaj i formę działalności. Odbędzie się ona w ramach Festiwalu Nauki, Kultury
i Sztuki, organizowanego przez Uniwersytet Łódzki, w dniach 8-9 kwietnia 2017 roku na rynku
Manufaktury. Niektórzy spośród uczestników reprezentujących przedsiębiorstwa i organizacje
społeczne to Spółdzielnia Socjalna Owocni, Zakład Aktywności Zawodowej TPN „Dobry
Start”, Spółdzielnia Socjalna Łódzka Szansa, Fundacja Form Art., Spółdzielnia Socjalna
„Vitasana” oraz reprezentujące Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES):
Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja Ty My”, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw
Obywatelskich „OPUS”, czy Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ. Ich
obecność podczas Festiwalu przyczynić się może do promocji idei ekonomii społecznej już nie
tylko wśród studentów, ale również szerszego grona odbiorców.
Oprócz nabycia konkretnych umiejętności, zaświadczonych certyfikatem ukończenia
szkolenia, uczestnicy będą mieć szansę budowania sieci wsparcia w postaci wspomnianych już
specjalistów i prezentowanych przez nich organizacji, co może w przyszłości przyczynić się do
nawiązania konkretnej współpracy.

Kontakt (pytania, zgłoszenia):
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607 404 257
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