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Dowiedz się, jak założyć
własną firmę –
uwolnij swoje
umiejętności biznesowe!

UTENOS
darbo rinkos
mokymo centras

Projekt RELESE – Reintegracja
rynku pracy poprzez wzmocnienie
umiejętności z zakresu przedsiębiorczości

Numer projektu: LLP-LdV-TOI-2010-LT-0068

RELESE to projekt, który realizowany jest w ramach programu
Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji. Koncentruje się na
potrzebach osób, które są poza rynkiem pracy, chciałyby do
niego powrócić poprzez rozpoczęcie własnej działalności
gospodarczej, ale nie mają odpowiednich umiejętności i
wiedzy. Motywacją jest tu strach przed bezrobociem oraz
następujące zmiany na rynku pracy. Czynniki te inspirują
do stosowania alternatywnych metod poszukiwania pracy,
samozatrudnienia, a nawet decyzji o założeniu własnej firmy.
W wyniku realizacji Projektu powstanie kompleksowy kurs z
zakresu przedsiębiorczości. Zostanie on poddany lokalizacji
i udostępniony w następujących krajach: Litwie, Łotwie,
Polsce, Finlandii i Portugalii.

Moduły kursu RELESE:
• Podstawy przedsiębiorczości
• Komunikacja w biznesie
• Marketing
• Zarządzanie finansami
• Innowacje w biznesie
• Ochrona własności intelektualnej
• Zarządzanie projektami
• Umiędzynarodowienie firmy
• Tworzenie biznes planu

Cele kursu RELESE:

• bezrobotni z różnych grup zawodowych;
• absolwenci uczelni wyższych pozostający
bez pracy;
• rodzice po długim okresie urlopu
wychowawczego;
• każda osoba chcąca powró
cić na rynek pracy!

• nauka zainteresowanych osób, jak rozpocząć własną
działalność gospodarczą;
• zachęcenie do poszukiwania nowych metod
zatrudnienia i rozwijania własnej kreatywności;
• zapewnienie profesjonalnego wsparcie w trakcie
realizacji projektów biznesowych;
• pomoc w samozatrudnieniu, tworzeniu nowych
miejsc pracy, zakładaniu własnej firmy,
co spowoduje spadek bezrobocia.

Kurs RELESE oferuje:
• innowacyjne materiały edukacyjne i metodologię nauczania;
• możliwość nauki w dowolnym miejscu i czasie przy
wykorzystaniu komplementarnej formy kształcenia
jaką jest blended-learning;
• nowoczesne metody nauczania i konsultacji;
• indywidualne wsparcie w rozwoju i realizacji
projektów biznesowych;
• szkolenia i doradztwo z zakresu promocji oraz
wdrażania kultury przedsiębiorczości;
• 6 miesięczny kurs dla zainteresowanych osób.

Osoby objęte wsparciem:

Jak złożyć wniosek?
Wszelkie informacje o
rejestracji na kurs znajdziesz
na stronie internetowej:

www.relese.eu

