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Powiatowy Urząd Pracy wdraża projekt „ALFABET BIZNESU" Projekt realizowany jest w
ramach Działania 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
2004-2006 „Integracja i reintegracja zawodowa kobiet". Ma on na celu wsparcie kobiet
i wyrównywanie ich szans na rynku pracy, a także podniesienie ich statusu
zawodowego i społecznego poprzez wspieranie przedsiębiorczości
Projekt "Alfabet biznesu" adresowany jest do 25 bezrobotnych kobiet, które w
samozatrudnieniu dostrzegają poważną, a często jedyną szansę na aktywność
zawodową. Przyznanie dotacji ograniczy bariery finansowe związane z rozpoczęciem
działalności gospodarczej.
Proponowane w ramach projektu działania mają charakter kompleksowy i realizowane
są w trzech etapach:
• warsztaty aktywizujące
• szkolenie "ABC Przedsiębiorczości"
• przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
Uczestnictwo w warsztatach aktywizujących przyczyni się do podniesienia poziomu
samooceny beneficjentek, nauczy je jak radzić sobie ze stresem oraz zwiększy ich
wiarę we własny sukces.
Kompleksowe szkolenie "ABC Przedsiębiorczości" wraz z fakultatywnym doradztwem
wyposaży beneficjentki w praktyczną wiedzę w zakresie zakładania i prowadzenia
własnej działalności gospodarczej. Szkolenie obejmuje miedzy innymi takie
zagadnienia jak:
•
•
•
•
•
•
•

ścieżka rejestracji firmy
formy opodatkowania działalności gospodarczej
zobowiązania przedsiębiorcy
przedsiębiorca jako pracodawca
program Płatnik
programy wsparcia dla przedsiębiorców
reklama i marketing

Szkolenie zakończy się testem końcowym, którego pozytywny wynik będzie warunkiem
otrzymania dotacji.
https://dabrowagornicza.praca.gov.pl/rynek-pracy/programy-aktywizacyjne-i-projekty/projekt/?p_auth=59XmXiZm&p_p_id=101_INSTAN...
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31 marca 2007 roku zakończył się projekt "Alfabet biznesu", którego głównym celem
było umożliwienie rozpoczęcia działalności gospodarczej 25 bezrobotnym kobietom z
Dąbrowy Górniczej.
W pierwszym etapie projektu kobiety brały udział
aktywizujących". Uczestnictwo w warsztatach miało
własne siły, nabraniu postaw przedsiębiorczych,
przełamaniu strachu przed decyzją o założeniu własnej

w trzydniowych "Warsztatach
służyć podniesieniu wiary we
aktywności i samodzielności,
firmy.

W kolejnym etapie 25 uczestniczek, w trakcie miesięcznego szkolenia "ABC
Przedsiębiorczości", zdobywało kompleksową wiedzę w zakresie zakładania i
prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Ponadto 22 kobiety otrzymały wsparcie
w postaci fakultatywnego doradztwa dla osób zamierzających otworzyć własną firmę
(w ramach szkolenia "ABC Przedsiębiorczości").
Ostatnim etapem projektu było przyznanie uczestniczkom dotacji na założenie własnej
działalności gospodarczej. Taką dotację w 2006 roku odebrało jedenaście kobiet,
pozostałe uczestniczki odebrały dotacje na początku 2007 roku.
Ostatecznie wszystkie uczestniczki projektu "Alfabet biznesu" podjęły działalność
gospodarczą. Pięć kobiet zarejestrowało własne firmy jeszcze w 2006 roku, pozostałe
na początku 2007. Dzięki środkom unijnym powstały nowe firmy funkcjonujące między
innymi w takich obszarach jak: doradztwo marketingowe, szkolenia, badanie rynku i
opinii publicznej, działalność artystyczna - projektowanie i dekoracja wnętrz, usługi
reklamowe, usługi informatyczne oraz sprzedaż prowadzona drogą elektroniczną.
Spośród 26 kobiet, które wypełniły ankietę ewaluacyjną oceniającą cały projekt 26
uczestniczek było zadowolonych z uczestnictwa w nim, zaś 24 uznały, iż dzięki
wsparciu otrzymanemu w ramach projektu będą mogły zrealizować swoje dążenia
zawodowe. Wynik badania adekwatności wsparcia oraz zadowolenia z uczestnictwa
należy zatem uznać za duży sukces projektu.

https://dabrowagornicza.praca.gov.pl/rynek-pracy/programy-aktywizacyjne-i-projekty/projekt/?p_auth=59XmXiZm&p_p_id=101_INSTAN...
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