MENTORING KOBIET W BIZNESIE
Program na rzecz rozwoju równych szans.

CEL PROJEKTU
• przygotowanie kobiet do podjęcia własnej działalności gospodarczej,
• podniesienie kwalifikacji zawodowych kobiet, które prowadzą już własne firmy
(nie dłużej niż 3 lata) i wsparcie ich dalszego rozwoju.
DLA KOGO?
• projekt obejmie 45 kobiet, mieszkanek Gdańska, Sopotu i Gdyni.
• preferowane kobiety powyżej 35 lat.

FORMY WSPIERANIA
• szkolenia i warsztaty dla 45 kobiet (297 godz.)
• spotkania w grupie wsparcia (20 godz.),
• autorski interaktywny multimedialny program e-learningowy,
• MENTORING - 30 programów mentorskich (20 godz.) dla 30 pań, które założą
w wyniku projektu (I etap-szkolenia) działalność gospodarczą i napiszą
biznes plan.
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REALIZACJA PROJEKTU
I etap – wrzesień – grudzień 2008
•
•
•
•

promocja projektu wśród mieszkańców Trójmiasta
rekrutacja uczestniczek projektu, wybór i szkolenie mentorów,
opracowanie koncepcji bloku szkoleń warsztatowych,
Konferencja „ROLA MENTORINGU W ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI –
doświadczenia GFP” – 11 grudnia 2008, sala Rady Miasta Gdańska.

II etap – styczeń 2008 – marzec 2009
• szkolenia warsztatowe – efekt: wiedza z zakresu przedsiębiorczości, pomoc
w praktycznym założeniu własnej firmy oraz napisaniu biznes planu.
• Program mentorski - spotkania indywidualne z mentorem – 10 miesięcy
• spotkania w grupach wsparcia dla uczestniczek projektu,
• przygotowanie i wydanie publikacji opisującej projekt MENTORING KOBIET
W BIZNESIE – wypracowanie MODELU MENTORINGU na bazie doświadczeń GFP

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?
•

wystarczy przesłać Ankietę Zgłoszeniową z opisem planowanego lub prowadzonego
przedsięwzięcia – do pobrania na www. mentoring.gfp.com.pl

•

wybór 45 uczestniczek projektu nastąpi po 3-etapowej rekrutacji m.in. po ocenie realności
pomysłu na biznes lub ocenie dotychczasowego stanu rozwoju firmy przez trenera
przedsiębiorczości, a także rozmowie kandydatek z psychologiem, która pozwoli określić
motywacje i oczekiwania wobec projektu.
Wybór 30 najciekawszych projektów na biznes (15 kobiet) lub dalszy rozwój prowadzonej firmy
(15 firm) i objęcie właścicielek firm PROGRAMEM MENTORSKIM.

•
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GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI?
•
•

www.mentoring,gfp.com.pl,
e-mail: mentoring@gfp.com.pl oraz tel. 0 792 716 689, 0 58 690 74 78

•

www.trojmiasto.pl – banery reklamowe

•
•

Dziennik Bałtycki
Radio PLUS – kampania promocyjna, programy
z udziałem organizatorów GFP, mentorów,
pań mentorowanych w programie DIONE

•
•
•

SKM – ZKM Gdynia – plakaty
AMS – bilboardy
Ulotki, banery, itp.

MENTORING
MENTORING
Mentoring to proces uczenia się polegający na partnerskiej relacji między mistrzem
a uczniem, zorientowanej na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia.
Mentor to przedsiębiorca, który przeszedł już pewną drogę, jest osobą sukcesu,
uznanym autorytetem i wzorcem do naśladowania.
Rekrutacje mentorów trwać będzie od IX 2008 do XI 2008.
Dziesięciu mentorów zaproszonych do udziału w projekcie zostanie przeszkolonych
przez firmę brytyjską – Expertbiz, a także wezmą udział w warsztatach prowadzonych
w Szkocji, w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Newcastle.
Nad programem mentorskim (jako lead mentor) czuwać będzie
ANNA CYWIŃSKA, certyfikowany coach IFC,
właścicielka firmy Leader Business Institute.
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PROGRAM MENTORSKI
• skierowany jest do pań, które po etapie szkoleń i warsztatów założą
własną działalność gospodarczą (15 osób) oraz dla 15 pań,
które działają już na rynku jako przedsiębiorcy ze stażem
maksimum 3-letnim.
• program trwać będzie 10 miesięcy ( V 2009 - II 2010 r.) i obejmie:
- indywidualny mentoring (10 spotkań po 2 godz.)
- spotkania w grupie wsparcia stworzonej przez uczestniczki
projektu (10 x 2 godz).

KIM SĄ MENTORZY?
• właściciele trójmiejskich firm
• kadra zarządzająca przedsiębiorstw
• mentorzy (praktycy)

PARTNERZY PROJEKTU
PATRONAT HONOROWY
Paweł Adamowicz, PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
SPONSORZY PROJEKTU
• Fundusz dla Organizacji Pozarządowych
• Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
• Norweski Mechanizm Finansowy
PATRONAT MEDIALNY
• Dziennik Bałtycki
• Radio PLUS
• www.trójmiasto.pl

www.mentoring.gfp.com.pl

