Projekt edukacyjny z zakresu przedsiębiorczości
„Fabryka Kreatywnego Biznesu” - IV edycja
ORGANIZATOR: Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej,
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
TERMIN: listopad 2019 r. – kwiecień 2020 r.
MIEJSCE I CZAS: Biblioteka Główna MBP (ul. T. Kościuszki 25, Dąbrowa Górnicza); godz. 13:00-16:00
UCZESTNICY: uczniowie dąbrowskich szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych (klasy I i II; od 16 r.ż.*)
OPIEKA MERYTORYCZNA: Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
PATRONATY:
- Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza
- Wyższa Szkoła Humanitas
- Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa
- Radio ESKA
PARTNERZY:
- Biuro Obrachunkowe Wn-Ma
- Centrum Aktywności Obywatelskiej
- Creative Agency Rafał Daniecki
- Dąbrowski Inkubator Przedsiębiorczości
- FURIA Centrum Gier Fabularnych
- Grupa EDO
- JACO.PRO
- Ogólnopolska Szkoła Językowa British School
- PRONOBIS STUDIO
- Studio Kreatywne ANNANAS
- Stowarzyszenie „Przedsiębiorcy z Wyboru”
SZCZEGÓŁY PROJEKTU: „Fabryka Kreatywnego Biznesu” ma na celu przygotowanie młodych ludzi do
stworzenia firmy, której działalność zlokalizowana będzie na terenie Fabryki Pełnej Życia w Dąbrowie Górniczej.
W ramach projektu realizowane będą:
 warsztaty polegające na aktywnej pracy tj. planowania, tworzenia i rozwoju własnego biznesu;
 wykłady prowadzone przez specjalistów i praktyków, którzy odnieśli sukces w biznesie;
 konsultacje z czołowymi dąbrowskimi biznesmenami;
W trakcie przedsięwzięcia uczestnicy będą zdobywali punkty, które następnie zostaną przeliczone na nagrody
finansowe. Działania uczestników wspierać będą mentorzy – przedstawiciele lokalnych przedsiębiorstw.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
WARUNKI NABORU: Rekrutacja uczestników odbywa się na podstawie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych.
W projekcie nie mogą wystartować uczestnicy I, II i III edycji projektu. Dopuszcza się udział maksymalnie
dwóch drużyn reprezentujących daną szkołę. Drużynę (składającą się z 3 osób) prowadzi wybrany przez grupę lider.
Lider reprezentuje drużynę, ponosi odpowiedzialność za nią oraz odpowiada za komunikację między grupą, mentorem
i organizatorem. Każda drużyna powinna posiadać opiekuna – nauczyciela, który wspiera grupę.
Formularze należy składać osobiście w Dziale Marketingu MBP (ul. T. Kościuszki 25, I piętro, p. 2.26) lub mailowo na
adres: marketing@biblioteka-dg.pl, w tytule wpisując „Fabryka Kreatywnego Biznesu – zgłoszenie [nazwa szkoły]”.
Formularze można składać do 11 listopada 2019 r. O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.
Inauguracja projektu „Fabryka Kreatywnego Biznesu” odbędzie się 19 listopada 2019 r. o godz. 16:30 w sali
audiowizualnej Biblioteki Głównej MBP (ul. T. Kościuszki 25).
*Przyjmujemy zgłoszenia od osób, które ukończą 16 lat w trakcie trwania projektu.
Kontakt:
Dział Marketingu i Organizacji Imprez MBP
tel. 32 639 03 01
marketing@biblioteka-dg.pl

