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Biuletyn nr 1...
Cele i zadania BEST FORM
BEST FORM jest dwuletnim
projektem, którego celem jest
poprawa świadomości kulturowej
i umiejętności interpersonalnych,
doradców biznesowych, aby mogli
oni udzielać przedsiębiorcom ze
środowisk imigracyjnych lepszego
wsparcia. Celem projektu jest
również
wsparcie
inicjatyw
oddolnych
umiejętnościami
i
zasobami
umożliwiającymi
rozwijanie przedsiębiorczości oraz
postęp społeczny i ekonomiczny
wspieranych społeczności.
Cele BEST FORM:
(i)
stymulowanie
przedsiębiorczości
imigrantów
przez wdrażanie działań z zakresu
poradnictwa biznesowego dla
środowisk imigrantów;
(ii) zwiększenie umiejętności
doradców biznesowych, którzy
mają kontakt z przedsiębiorcami
ze środowisk imigracyjnych;
(iii) szkolenie nowych doradców
biznesowych w środowiskach
imigracyjnych;
(iv) promowanie działań z zakresu
porad biznesowych, które mają na
uwadze specyficzne problemy
przedsiębiorców ze środowisk
imigracyjnych.
Rezultaty BEST FORM
BEST FORM zapewni innowacyjne
i użyteczne narzędzia z zakresu
poradnictwa biznesowego, takie
jak:
 Podręcznik Doradcy, który
pomoże
przyszłym
doradcom
w
procesie
uczenia się;
 Podręcznik Trenera, który
udzieli wsparcia osobom
szkolącym
doradców
biznesowych;
 Narzędzie
interaktywne,
które
pozwala
dzielić
konkretne
doświadczenia
między
doradcami
biznesowymi.
Więcej informacji na stronie BEST
FORM:

Projekt bazuje na modelu Community-Based Business Support (CBBS)
stworzonym w Wielkiej Brytanii, gdzie główną rolę odgrywało
Association of Community Based Business Advisors (ACBBA). Model
CBBS dostosowany do kontekstu narodowego będzie testowany w
Portugalii i we Włoszech zimą 2012 roku. W kwietniu 2012 r. w
Rumunii zorganizowane zostanie Międzynarodowe seminarium,
którego zadaniem będzie rozpowszechnianie modelu CBBS i
zaprezentowanie narzędzi i wyników BEST FORM.
Model CBBS oferuje porady biznesowe udzielane za pośrednictwem
stowarzyszeń działających na rzecz imigrantów, poprzez szkolenie
lokalnych etnicznych liderów do wykonywania takich zadań oraz przez
wzmacnianie umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych i
doradztwa klientowi.
Jest to zrównoważone podejście do integracji i problemów społecznych
środowisk imigracyjnych, wiążące się z nauczaniem umiejętności
związanych z przedsiębiorczością, ukazywaniem przedsiębiorczości
jako realnego rozwiązania i powoływaniem/szkoleniem doradców
biznesowych wybranych spośród imigrantów.
Model CBBS zapoczątkowało udane wdrożenie projektu „Social
Inclusion through Enterprise Development (SIED)”, realizowanego w
latach 2001-2006 przez London Borough Council of Islington, który
zaangażował do współpracy wiele organizacji publicznych, prywatnych
i z trzeciego sektora do pilotowania i powoływania doradców
biznesowych w ramach społeczności, z wykorzystaniem funduszy z
inicjatywy wspólnotowej Equal. W rezultacie projektu SIED powołano
Stowarzyszenie Społecznościowych Doradców Biznesowych (ACBBA).
Model CBBS obejmuje kilka kluczowych zagadnień:
• Udostępnianie „przedsiębiorczości” każdemu, zwłaszcza ludziom
defaworyzowanym (plan równości – nowe podejście do angażowania
innych)
• Zwiększenie liczby tworzonych i kontynuujących działalność firm,
których właściciele pochodzą z grup mniejszościowych, a tym samym
stymulacja sektora MŚP (plan przedsiębiorczości – konkurencyjność)
• Prezentowanie przedsiębiorczości/samozatrudnienia jako sposobu
wydostania ludzi z bezrobocia (odniesienie się do polityki rynku pracy)
• Podniesienie roli sprawczej trzeciego sektora (rozwój społeczności)
• Zacieśnianie więzów między przedstawicielami społeczności, sektora
publicznego i prywatnego (integracja)
• Ulepszanie interakcji między ludźmi z różnych środowisk (kohezja
społeczna).
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