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Model

WSTĘP
W sześć lat po poszerzeniu UE małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) mają wielkie
znaczenie na rynkach krajowych. Skłania to do refleksji na temat korzyści i wyzwań, które
jeszcze stoją przed tym sektorem. Projekt badawczy B-Plan opiera się na analizie sytuacji
wewnętrznej w krajach partnerskich, mającej na celu podkreślenie podobieństw jak i różnic w
zakresie możliwości powstawania nowych MŚP i rozwoju już istniejących. Wstępna ocena
sytuacji małych firm europejskich pozwoliła określić te obszary, w których niezbędne są pilne
działania polityczne (potrzebne uproszczenia), obszary, w których potrzebne są działania
techniczne (nowe usługi) i promocja społeczna (nowe umiejętności).
Rosnąca liczba małych przedsiębiorstw w Europie jest kluczowym elementem sukcesu
gospodarczego. Aby jednak zachować ten ogromny potencjał, musimy być w stanie
zapewnić mu więcej narzędzi zapobiegających niepowodzeniom i pozwalających budować
wspólną wiedzę menedżerską. Na podstawie badań przeprowadzonych w pierwszej fazie
projektu widzimy, że należy wziąć pod uwagę kilka punktów krytycznych.
Jesteśmy zmuszeni przyznać, że istnieją trudności w możliwości określenia „długości życia”
małych firm (w tym firm nowo założonych) na rynku. Brak jest również zintegrowanego
systemu usług wspierających zakładanie takich firm (pomimo, że mówi się o ich istnieniu),
jak również doradztwa i wsparcia w pierwszym okresie po uruchomieniu nowych
przedsiębiorstw.
Przekłada się to na fakt, że niektórzy przedsiębiorcy czują, że niepotrzebnie zainwestowali
swój czas, wysiłek, energię i środki pieniężne - zaczynają oni postrzegać swój projekt
życiowy jako nieudany. Dla instytucji i partnerów społecznych wsparcie takich firm wydaje się
jednak nieekonomiczne pod względem możliwości zapewnienia zasobów ludzkich, jak i pod
względem świadczonych usług, czyli po prostu zaangażowania.
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Wybór w zakresie zostania przedsiębiorcą i pomysłu na założenie własnej firmy nie zawsze
jest dokonywany na podstawie przeprowadzenia starannej oceny oraz uzyskania porad w
zakresie możliwości samozatrudnienia. Rzadko przyszłym przedsiębiorcom wskazuje się
ścieżkę uwzględniającą wszystkie elementy związane z zakładaniem firmy - zarówno w
zakresie cech osobistych przedsiębiorcy, jak i innych cech, które należy uwzględnić.
Świadczona

usługa

(biznes

plan)

gwarantuje

wnioskodawcom

przede

wszystkim

przeprowadzenie analizy aspektów biurokratycznych, ekonomicznych i finansowych projektu.
Potencjalni przedsiębiorcy często niewystarczająco uwzględniają element związany z
cechami osobowości, czyli spójność posiadanych umiejętności z cechami charakteru , a
także istniejącymi ograniczeniami i potrzebami. Ponadto nie zawsze bierze się pod uwagę
odpowiednie społeczne aspekty działania przedsiębiorstwa, czyli role i oczekiwania jego
członków,

jak

również

wspólne

wartości

i

priorytety.

Wartość

dodana

projektu

odzwierciedlana jest przez zasoby ludzkie i zewnętrzne firmy, wypracowane w trakcie jej
„życia”, które nie zawsze są należycie uwzględniane.
Konieczne wydaje się przyjęcie podejścia opartego o ścieżkę doradztwa łączącego
wiedzę oraz usługi w zakresie pomocy technicznej w celu promowania i wspierania
świadomych wyborów, a tym samym zwiększenia poziomu osiąganych celów w zakresie
rozwoju przedsiębiorczości.

CELE
Ścieżka rozwoju „B-PLAN” opiera się na założeniu, że wyżej wymienione słabe punkty
można

zredukować

poprzez

realizację

zintegrowanej,

zindywidualizowanej

ścieżki

doradztwa, która prowadzi daną osobę, a tym samym nowo utworzone przedsiębiorstwo,
poprzez etapy definiowania, planowania oraz opracowania projektu firmy.
Cele proponowanego modelu:
 usprawnienie procesu wyboru dokonywanego przez daną osobę, pomoc w ocenie jej
motywacji i cech osobistych;
 umożliwienie danej osobie uzyskania wystarczającego stopnia świadomości swojego
wyboru - poprzez skoncentrowanie się na pomyśle na firmę, ograniczeniach w
zakresie cech osobowych oraz dostępnych środków (kompetencje, oczekiwania,
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wartości, itp.) w odniesieniu do projektu, jego kontekstu, jak również członków firmy
(decydujące role, zadania do wykonania, itp.).
Model ma na celu:
 zwiększenie poziomu sukcesu oraz okresu „życia” przedsiębiorstw;
 umożliwienie osobom wejścia/ ponownego wejścia na rynek pracy, a tym samym ich
rozwoju społecznego i zawodowego;
 wspieranie osób w lepszym zrozumieniu własnej tożsamości;
 stymulowanie tworzenia sieci wymiany zasobów oraz przyszłych rozwiązań
wspólnych problemów dotyczących nowo utworzonych przedsiębiorstw.

CECHY MODELU
Model B-Plan ma strukturę pionową, a poszczególne etapy dotyczą różnych celów i funkcji.
Poszczególne moduły doradcze mogą być oferowane użytkownikom indywidualnym lub
małym grupom potencjalnych przedsiębiorców, planującym wspólne projekty. Doradztwo
objęte modelem opiera się jednak na zindywidualizowanych metodach, mających sprostać
potrzebom przyszłych użytkowników w sposób elastyczny i dogłębny.
Model oparty jest na następujących założeniach:
 jest to określona ścieżka (określająca czas i cele);
 model oferuje indywidualne poradnictwo;
 przewiduje elastyczną możliwość korzystania z usług, które są zawsze dostępne (np.
zarządzanie konfliktami, inne konkretne usługi).
Przebieg ścieżki doradztwa pozwala doradcom, podmiotom i ludziom opracować konkretną
propozycję, określoną pod względem celów i czasu, będącą wynikiem analizy i pogłębionej
oceny głównych aspektów planowanej działalności.
Przyjęcie konkretnej ścieżki oznacza stworzenie ścieżki zadań i przyszłych efektów, która
pozwoli uzyskać przejrzystość, a w konsekwencji szansę aktywizacji ludzi. W ten sposób
zmniejsza się dystans między doradcami i użytkownikami, uruchamia się proces wymiany
wiedzy i wspólnego planowania, dzięki któremu ścieżka każdego użytkownika daje różne
doświadczenia. Indywidualizacja i elastyczność modelu oparte są na tym, aby ścieżka
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doradcza mogła być dostosowana do danego użytkownika, przewidując również możliwość
aktywacji usług dostępnych na żądanie.
Zindywidualizowane podejście przewiduje także zaangażowanie różnych pracowników
jednostki doradczej, w celu wyjścia na przeciw poszczególnym potrzebom. Dlatego też
przewidziano narzędzie (dokumentację doradcy), które ma na celu zebranie informacji
pochodzących z różnych spotkań, przeprowadzonych przez poszczególnych doradców.
Model obejmuje trzy podstawowe etapy, odzwierciedlające trzy kluczowe momenty w
realizacji planu:
ANALIZA POTRZEB
Ten pierwszy etap obejmuje dwa pierwsze spotkania od rozpoczęcia korzystania z usługi.
Oba spotkania mają na celu powitanie użytkownika, a następnie ocenę jego poziomu
motywacji i przedstawienie kompletnej oferty w zakresie założenia własnej firmy.
Rozpoczyna się proces doradztwa, mający następujące cele:
Określa się ofertę początkową, sprawdzając poziom motywacji, następnie przedstawia się
umowę o usługi w sposób jasny i przejrzysty. Określa się oczekiwania użytkownika, a
następnie przechodzi się do pierwszego zarysu pomysłu na firmę.
ANALIZA I OCENA SYTUACJI
Ten drugi etap obejmuje trzy spotkania mające następujące cele:
Pierwsze: określenie kompetencji w zakresie pracy i posiadanego wykształcenia, formalnego
lub nie - albo kompetencji już istniejących albo takich, które należy zdobyć dla celów
realizacji pomysłu na firmę;
Drugie: zaplanowanie ścieżki rozwoju w celu określenia pomysłu na firmę, z wykorzystaniem
analizy SWOT, która uwzględnia aspekty zarządzania oraz cechy osobiste, a także
posiadane środki i wartości;
Trzecie: ma na celu doradztwo danej osobie w celu świadomego podjęcia decyzji w oparciu
o motywację.
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ROZWÓJ
Etap ten obejmuje szereg usług i jest najdłuższy pod względem nakładu czasu i odbytych
spotkań.
Porady i wskazówki dotyczące opracowania biznes planu przewidziane są na szereg
spotkań (od 4 do 8) z potencjalnym przedsiębiorcą celem przeprowadzenia analizy
wykonalności.
Etap rozwoju obejmuje realizację konkretnych działań, przeznaczonych na formalne
uruchomienie

działalności,

a

także

przewiduje

możliwość

wspierania

nowych

przedsiębiorców z biurokratycznego i administracyjnego punktu widzenia, również przez
ustanowienie sieci przedsiębiorstw w celu optymalizacji zasobów zewnętrznych .
Doradztwo w pierwszym roku istnienia firmy - etap ten jest przeznaczony na wspieranie
przedsiębiorstw w trudnym okresie prowadzenia ich działalności, z wykorzystaniem całej
oferty usług mających wzmocnić firmę poprzez określenie strategii działalności lub
organizacyjnych. Przewiduje się też prowadzenie spotkań grupowych na temat zarządzania
relacjami wewnętrznymi oraz problemów w pierwszej fazie funkcjonowania firmy.
Usługi dostępne na żądanie mają na celu aktywizację i ocenę kompetencji nowych
przedsiębiorców w celu uaktualnienia ich zakresu kompetencji lub sposobu postrzegania
samego siebie podczas realizacji ścieżki rozwoju.

Czas
Długość projektu B-Plan musi uwzględniać wymogi ekonomiczne, czyli albo koszty usług,
albo też potrzeby osób mających podjąć samozatrudnienie. Projekt powinien trwać rok –
półtora roku. Pierwsze dwa etapy (analiza i ocena) powinny trwać minimum 2 miesiące, a
trzeci około roku.

Robocze notatki na temat narzędzi
Założenia dotyczące narzędzi dla modelu opracowano przy założeniu, że powinny one:
 być proste w użyciu
 być elastyczne i nadające się do użytku w różnych kontekstach
 wzmacniać powiązania między działaniami poszczególnych organizacji / ekspertów
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 pomagać przyszłym przedsiębiorcom w opracowaniu projektu firmy.
Następna strona przedstawia wykres modelu projektu „B-Plan”.
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OPIS ETAPÓW
I. Etap pierwszy: ANALIZA POTRZEB
I. 1 Spotkanie – OCENA ISTNIENIA POMYSŁU
Pierwsze spotkanie jest spotkaniem powitalnym. Przewiduje dwa punkty rozpoczęcia
realizacji ścieżki doradztwa B-Plan – stwierdzenie, czy użytkownik końcowy ma jakiś pomysł
na własną firmę, czy też jednak wolałby podjąć pracę u kogoś. Spotkanie to ma na celu
analizę motywacji i ma stać się punktem wyjścia dla ścieżki doradztwa B-Plan, mającej
strukturę pionową lub poziomą (wykorzystanie innych usług wspierających użytkownika w
spełnieniu jego potrzeb).
Pod koniec spotkania podpisywana jest umowa o usługi, która zawiera wszystkie elementy
umożliwiające zapewnienie przejrzystości usług, określa czas realizacji, sposoby pracy i cele
do osiągnięcia w ramach pierwszego etapu projektu (analizy i oceny).

1

Należy też opisać wszystkie zasady dotyczące podawania informacji przez użytkownika.
Cele:
 analiza wstępnie zgłoszonych potrzeb użytkownika;
 ocena motywacji użytkownika do podjęcia samozatrudnienia;
 zawarcie umowy o świadczenie usług lub odesłanie użytkownika do innego podmiotu
w przypadku braku motywacji do podjęcia samozatrudnienia.
Narzędzia:
 formularz wstępny i dane użytkownika
 umowa o usługi (część pierwsza)
 materiał informacyjny na temat oferowanych usług doradczych
 dokumentacja doradcy
I. 2 Spotkanie – POMYSŁ PROJEKTU
Pierwsze spotkanie ma na celu określenie potencjalnych oczekiwań uczestnika oraz jego
wyobrażenia o projekcie, który miałby zrealizować - w celu rozpoznania perspektywy
czasowej, celów uczestnika i jego obrazu przyszłości. Podczas pierwszej części spotkania
budujemy obraz przyszłej działalności z wykorzystaniem dostępnych materiałów. W drugiej
części spotkania stosuje się bodźce mające na celu potwierdzić znaczenie następujących
Umowa o usługi dzieli się na dwie części. Pierwsza obejmuje działania w zakresie tworzenia projektu modelu
biznes planu aż do rozpoczęcia etapu drugiego, czyli spotkania poświęconego jego ocenie i podjęciu decyzji
Druga część umowy obejmuje dokonany wybór i przejście do trzeciego etapu realizacji biznes planu.
Projekt ten realizowany jest przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
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aspektów: kreatywność, innowacyjność, aspekt społeczny, aspekt ekonomiczny, według
których określony zostanie szczegółowy obraz pomysłu na firmę, stanowiący podstawę do
prowadzenia ścieżki doradztwa B-Plan.
Spotkanie kończy się przekazaniem użytkownikowi tabeli w celu zebrania strategicznych
informacji, pomocnych we wstępnym określeniu pomysłu na projekt. Tabela będzie również
uwzględniać zadania administracyjno-biurokratyczne (zdobycie licencji, zezwoleń, itp.),
wymagany profili zawodowy, inwestycje ekonomiczne. Uczestnik będzie zbierać informacje
samodzielnie - w okresie między pierwszym spotkaniem a następnym, które będzie dotyczyć
analizy „SWOT - pomysł projektu a cechy osobiste”.
Na tym etapie można również przewidzieć wykorzystane metodyki pracy z grupą. W tym
przypadku cel spotkań będzie taki sam, ale zarządzanie tym etapem będzie się odbywać
poprzez odgrywanie ról i symulacje; wówczas lepiej jest wykorzystać dwóch doradców.
Cele:
 określenie obrazu przyszłości – zamiarów i oczekiwań
 określenie pomysłu na biznes
 aktywizacja przyszłego przedsiębiorcy
Narzędzia:
 Pomysł na firmę
 Formularz wstępnej analizy wykonalności
 Dokumentacja doradcy

II. Etap drugi: ANALIZA I OCENA

II. 1 Spotkanie – ANALIZA CECH OSOBISTYCH
Spotkanie to prowadzone jest w celu określenia przez użytkownika jego doświadczeń
osobistych w pracy zawodowej i szkoleniach, a także analiza jego kompetencji i podejścia.
Użytkownik prowadzi samoocenę w celu wskazania kompetencji w zakresie zarządzania,
rozwiązywania problemów i umiejętności organizacyjnych. Spotkanie to ma doprowadzić do
właściwej oceny cech użytkownika pod kątem posiadanych kompetencji, a samoocena
odbywa się według ustalonych priorytetów.
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Spotkanie to ma na celu aktywizację danej osoby i stworzenie jej osobistego portfolio. Określone
kompetencje opisywane są w portfolio, do którego dołączone są wszystkie dokumenty dotyczące
indywidualnej historii wykształcenia, pracy zawodowej oraz cech osobistych. Osobiste portfolio
użytkownika prowadzonej jest w całym okresie realizacji ścieżki doradztwa.
Cele:
 ocena spójności pomysłu na planowaną firmę z cechami osobistymi użytkownika
(kompetencje, oczekiwania, wartości, ograniczenia)
 rozpoczęcie tworzenia osobistego portfolio użytkownika
Narzędzia:
 tabela kompetencji I i II
 dokumentacja doradcy
II.2 Spotkanie – Analiza SWOT – pomysł na projekt i cechy osobiste użytkownika
Pierwsza część spotkania przewiduje analizę informacji wskazanych przez użytkownika na temat
jego kompetencji osobistych, jak również niektórych głównych aspektów pomysłu na firmę
(zadania biurokratyczne i administracyjne, pozwolenia, potrzeby i środki ekonomiczne, itp.).
Doradca będzie przekazywać użytkownikowi szczegółowe informacje uzyskane na podstawie
badań w terenie, uzupełniające informacje wyszukane przez użytkownika.
Druga część tego spotkania polega na tym, że doradca prowadzi użytkownika przez proces
koncentrowanie się na poszczególnych wskazanych elementach w celu wykorzystania ich jako
mocnych stron projektu; należy też się skoncentrować na słabych stronach.
Spotkanie kończy się opracowaniem pierwszej realistycznej oceny projektu (wstępnej oceny
wykonalności) mającego być podstawą do rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Cele:
 zmiana podejścia użytkownika - od podejścia empirycznego do bardziej systemowego;
 skłonienie użytkownika do refleksji i uporządkowania wskazanych elementów. Ma to
doprowadzić do pierwszej oceny pomysłu na firmę czyli analizy mocnych i słabych stron
pod

względem

wymaganych

kompetencji,

organizacji,

technologii

informacyjno-

komunikacyjnych, ekonomicznych i dotyczących zarządzania. Wsparcie świadomego
podejmowania decyzji w wyważony sposób.
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Narzędzia:
 Tabela analizy SWOT
 Dokumentacja doradcy

II. 3. Spotkanie – OCENA I DECYZJA
Podczas tego spotkania przedsiębiorca opracowuje dokument na temat analizy i oceny
przeprowadzonej w trakcie poprzedniego spotkania. Porządkuje się aspekty techniczne jak i
osobiste kompetencje użytkownika, co pozwala otrzymać realistyczny obraz pomysłu na firmę
(analiza SWOT - pomysł na projekt i cechy osobiste użytkownika). Po okresie oceny doradca
prowadzi użytkownika do podjęcia decyzji, która ma doprowadzić do realizacji biznes planu lub
do skierowania użytkownika do innego podmiotu doradczego.
Jeżeli ocena projektu jest pozytywna, ścieżka doradztwa ma doprowadzić do opracowania biznes
planu. Doradca i użytkownik (lub użytkownicy w przypadku małych firm) podpisują drugą część
umowy, podając czas realizacji, sposoby, jak również cele do osiągnięcia.
Narzędzia:
 umowa o usługi (część 2)
 dokumentacja doradcy

III. Etap trzeci: OPRACOWANIE
iii. 1 Realizacja biznes planu
Etap ten przewiduje szereg spotkań (od 4 do 8, w zależności od potrzeb uczestnika). Doradca

jest przewodnikiem uczestnika aż do opracowania biznes planu. Doradca kładzie nacisk na
aktywną rolę użytkownika w trakcie tworzenia biznes planu. Przez cały okres tworzenia planu
przedsiębiorca na bieżąco określa i weryfikuje cele, produkty/ usługi, obszar działalności
przyszłej firmy, sytuację na rynku oraz wymagane zasoby (ludzkie, techniczne, ekonomiczne,
handlowe) w celu osiągnięcia celów w założonych terminach. Narzędziem kontrolnym jest
analiza wykonalności, umożliwiająca przedsiębiorcy, już po założeniu działalności, ocenę
wyników przedsiębiorstwa oraz ich podnoszenia.
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Biznes plan analizuje następujące elementy:
 pomysł na firmę;
 członkowie firmy;
 strategie rynkowe i handlowe
 aspekty organizacyjne i techniczne
 aspekty ekonomiczne i finansowe.

Cele:
 Wsparcie użytkownika w procesie oceny wykonalności inicjatywy;
 Stworzenie dokumentu, który może służyć za na etapie realizacji pomysłu na firmę.
Narzędzia:
 model biznes planu
 lista kontrolna aspektów finansowych i ekonomicznych
 dokumentacja doradcy
III. 2 USŁUGI DOSTĘPNE NA ŻĄDANIE
Nadanie wymiaru grupowego, czyli wymiana doświadczeń z innymi firmami znajdującymi się
w podobnej sytuacji, prowadzi do osiągnięcia efektu synergii, nawiązania współpracy i
wsparcia. Utworzenie takiej sieci może stanowić konkretną wartość dodaną.
Promowanie „wspólnoty kompetencji” nowych przedsiębiorców to jeden z elementów
proponowanych w projekcie B-Plan. Wspierana

i

promowana będzie wymiana

kompetencji i zasobów, pomocna dla firm i mająca na celu kontakt z innymi firmami
mającymi te same lub podobne problemy (np. zakup usługi, inwestycje, strategie
marketingowe, itp.).Ścieżka przewiduje również spotkania grupowe z udziałem ekspertów
oraz laboratoria czyli zajęcia symulacyjne, szkolące w konkretnych obszarach takich jak
rozwiązywanie

konfliktów,

zarządzanie

stanowiskami pracy,

techniki marketingowe,

rozwiązywanie problemów w pilnych przypadkach, a także zarządzanie i podział obowiązków.
Takie działania wspierające są dobrą okazją do zebrania informacji na temat danej
dziedziny, jak również potrzeb nowych przedsiębiorstw, a zatem stanowią wartość dodaną w
planowaniu kolejnych, innowacyjnych usług.
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III. 3 ZAŁOŻENIE FIRMY
Na tym etapie użytkownik staje się przedsiębiorcą. Podczas okresu zakładania firmy
użytkownik będzie wspierany poprzez usługi wsparcia w uruchomieniu konkretnej firmy.
Poradnictwo będzie interwencja dotyczy procedury założenia i uruchomienia działalności
gospodarczej. Zadania takie dotyczą głównie procesu organizacyjnego, związanego z
rodzajem wybranej firmy, ale również składania wniosków i uzyskania dokumentów firmy w
miejscu działalności. Doradztwo na tym etapie zapewnia użytkownikowi informacje i
obejmuje monitorowanie jego działań pod następującymi względami:
 zadania ogólne, czyli zadania wspólne dla każdej firmy;
 zadania szczególne, różne w zależności od rodzaju założonej firmy.
Cele:
 przekazanie pomocnych informacji nowemu przedsiębiorcy na etapie zakładania
firmy.
 Wsparcie nowego przedsiębiorcy na etapie uruchomienia działalności.
III. 4. WYTYCZNE
Podczas tego etapu nowy przedsiębiorca otrzymuje wsparcie w zarządzaniu słabymi
punktami swojej działalności, które napotyka w pierwszym okresie funkcjonowania firmy;
dostępne są usługi szkoleniowe i doradcze mające pomóc firmie na tym etapie. Doradztwo
obejmować będzie głównie wskazywanie pojawiających się problemów oraz opracowanie
indywidualnego programu działań uzgodnionych z użytkownikiem, określających główne
kroki zaradcze na drodze do rozwiązania danego problemu. Takie wsparcie będzie
realizowane poprzez serię konkretnego doradztwa i szkoleń dotyczących różnych aspektów
zarządzania firmą (podatkowych, finansowych, organizacyjnych, prawnych, itp.).
Cele:
 wsparcie dla przedsiębiorcy w analizowaniu słabych punktów napotykanych w
pierwszym okresie działalności;
 wzmocnienie firmy w początkowej fazie działania.
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I.

Etap pierwszy: ANALIZA POTRZEB
NARZĘDZIE

ROZMOWA
●

CEL

JAK STOSOWAĆ

Użytkownik wypełnia w
obecności doradcy.

METODYKA

FORMULARZ
WSTĘPNY Z
DANYMI
UŻYTKOWNIKA

Zebranie informacji o historii
użytkownika i jego obecnej
sytuacji.

●

Dokumentacja
doradcy

Opisanie pracy wszystkich
zaangażowanych doradców.

●

UMOWA O USŁUGI Wyjaśnienie użytkownikowi
Wypełnia doradca, a podpisuje Należy się upewnić, że
sposobu pracy, ustalenie czasu użytkownik.
użytkownik w pełni
i celów. Przewiduje
zrozumiał ścieżkę działania i
poszanowanie prywatności
ze odpowiada ona jego
użytkownika.
oczekiwaniom

●

Materiał
informacyjny o
oferowanych
usługach

I.1 – PROCES
OPRACOWANIA
POMYSŁU

Wskazanie najwłaściwszego
obszaru pracy.

Punkt 4 formularza
przewiduje wyjaśnienie
znaczenia każdego obszaru
pracy.

Narzędzie dla doradców –
zapis całej ścieżki pracy z
użytkownikiem.

Zapewnienie alternatywy gdyby
Przekazanie materiału
potrzeby użytkownika nie zgadzały informacyjnego o sieci usług
się z zaproponowaną ścieżką.
doradczych na danym
terytorium.
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ROZMOWA

NARZĘDZIE
POMYSŁ NA
FIRMĘ
•

I.2

●

POMYSŁ
PROJEKTU

●

CEL
Określenie pomysłu na firmę
Obraz przyszłości – określenie
wyobrażeń i oczekiwań.

TABELA
Wskazanie i koncentracja na
najważniejszych aspektach
WSTEPNEJ
pomysłu na firmę.
ANALIZY
WYKONALNOŚCI

JAK STOSOWAĆ

METODYKA

Użytkownik
wypełnia
obecności doradcy.

w Punkt 1 wymaga od doradcy
podkreślenia
konkretnych
aspektów pomysłu.
Może to być spotkanie z
W
przypadku
spotkań
grupą.
grupowych prowadzona jest
Wypełniana bez obecności Narzędzie należy omówić
doradcy na spotkaniu II.2 krok po kroku, wskazując
(analiza SWOT pomysłu na
sposoby aktywnych badań
firmę i cech osobistych.
potrzebnych do wypełnienia
(wywiady,
badania
w
terenie, itp.).

Dokumentacja
doradcy
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II.

Etap drugi: ANALIZA I OCENA

ROZMOWA

NARZĘDZIE

CEL

JAK STOSOWAĆ

METODYKA

Ocena spójności pomysłu na Użytkownik wypełnia w
przyszłą
firmę
oraz
cech obecności doradcy.
KOMPETENCJI I osobistych
(kompetencje,
oczekiwania,
wartości,
ograniczenia).

Narzędzie należy wyjaśnić
użytkownikowi, pozwalając
mu zrozumieć kompetencje
poprzez konkretne działania
opisane
w
formie
czasowników
(np.
W
obszarze zarządzania –
czasownik
„organizować”,
np.
organizować
grupę
roboczą, wydarzenie, itp.)

Podkreślenie
kompetencji w
KOMPETENCJI II poza nią.

Narzędzie należy wyjaśnić
użytkownikowi
na
przykładach pozwalających
zrozumieć
aspekty
wewnętrzne lub zewnętrzne.

●

TABELA

●

TABELA

II.1
ANALIZA CECH
OSOBISTYCH

wykorzystania Użytkownik wypełnia w
organizacji lub obecności doradcy.
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ROZMOWA

NARZĘDZIE

JAK STOSOWAĆ

METODYKA

●

Osobiste portfolio Rozpoczęcie tworzenia portfolio Proponuje się wykorzystanie Patrz: dokument przesłany
przez Serge Rochet.
w celu określenia kompetencji
prostszej wersji.
istniejących I brakujących.

●

Dokumentacja
doradcy
●
TABELA
Umożliwienie użytkownikowi
Użytkownik wypełnia w
ANALIZY SWOT uświadomienia sobie potrzebnych obecności doradcy.
ram

II.2
ANALIZA SWOT
POMYSŁU NA
FIRMĘ I CECH
OSOBISTYCH

Umożliwienie pierwszej oceny
pomysłu na firmę
●

Dokumentacja
doradcy
Umowa o usługi – Decyzja, czy projekt realizować,
część II
czy nie.

●

II.3
OCENA I DECYZJA

CEL

●

Narzędzie należy wyjaśnić.
Doradca powinien pomóc
użytkownikowi wypełnić
tabelę, wskazując mocne i
słabe strony
nieuwzględnione przez
użytkownika.

Użytkownik wypełnia w
obecności doradcy.

Dokumentacja
doradcy

Projekt ten realizowany jest przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejszy komunikat odzwierciedla wyłącznie poglądy jej autora, zaś Komisja nie
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w tym materiale informacji.

III. Etap trzeci: ROZWÓJ
ROZMOWA

NARZĘDZIE

JAK STOSOWAĆ

●

LISTA
Szczegółowa analiza wykonalności Wypełnia użytkownik przy
SPRAWDZAJĄCA pomysłu na firmę
pomocy doradcy.
EKONOMICZNOFINANSOWA

●

MODEL BIZNES
PLANU

III.1
REALIZACJA BIZNES
PLANU
(spotkania 4 – 8)

●

III.2
USŁUGI DOSTEPNE
NA ŻĄDANIE

CEL

Stworzenie dokumentu służącego
jako podręcznik na etapie realizacji
pomysłu na firmę.

METODYKA
Doradca wyjaśnia sposoby
realizacji różnych etapów
biznes planu. Przedstawia
uwagi i sugestie na temat
zapisów użytkownika.
Podaje użyteczne linki i
dokumenty przydatne do
właściwej realizacji biznes
planu.

Dokumentacja
doradcy

Rozwój
kompetencji
nowych
użytkowników-przyszłych
przedsiębiorców w celu większych
sukcesów firmy
Poprawa efektu synergii i działania
sieci.

Szkolenia, wywiady
grupowe, spotkania grupy z
ekspertami, laboratoria w
celu symulacji praktycznych
sytuacji, takich jak
rozwiązywania konfliktów,
zarządzanie poszczególnymi
stanowiskami pracy,
współpraca, różne style
pracy, radzenie sobie z
odpowiedzialnością
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ROZMOWA

NARZĘDZIE

CEL

JAK STOSOWAĆ METODYKA
a
także
przekazywanie
umiejętności.
Różne
ine
działania, zgodne z potrzeami
użytkowników.

III.3
URUCHOMIENIE
FIRMY
III.4
DORADZTWO

Brak konkretnych narzędzi dla tego etapu; każdy partner stosuje własne narzędzia.
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B-PLAN
WERSJA PROTOTYPOWA ŚCIEŻKI DORADZTWA

NARZĘD
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