Boosting Entrepreneurship Tools for Migrants - BEST FORM
wdrażanie

CZYM JEST BEST FORM?
Best Form jest dwuletnim projektem
mającym na celu poprawę kompetencji

działań

doradztwa

biznesowego ukierunkowanych na

doradców biznesowych, by mogli oni
bardziej

 Podręcznik

i

interpersonalnych

skutecznie

doradzać

wspomagający

przedsiębiorcom będącym imigrantami.

uczestników szkolenia w procesie

Projekt ma również wprowadzić usługi

uczenia się;

biznesowe do stowarzyszeń działających
na rzecz imigrantów, dzięki czemu będą
one mogły wspierać przedsiębiorczość

 Podręcznik trenera, pomagający
trenerom w procesie nauczania;
 Narzędzie

interaktywne,

wśród nich.

umożliwiające

Inspiracją dla projektu stał się model

biznesowym,

Community-Based

pracującym, wymianę doświadczeń.

Business Support

doradcom
nowym

i

już

(CBBS) wdrożony w Wielkiej Brytanii.
Model dostosowany do potrzeb danego
kraju testowany będzie w Portugalii
oraz we Włoszech zimą 2012 r. W
kwietniu

2012

odbędzie

r.

w

się

międzynarodowe

GRUPA DOCELOWA BEST
FORM
 Członkowie

społeczności

Rumunii

imigrantów, którzy już doradzają

również

lub

seminarium

chcieliby

doradzać

biznesowo;

prezentujące narzędzia i rezultaty
BEST FORM.

 Doradcy

JAKIE SĄ CELE BEST FORM?
 Poprawa
doradców

poprawić

biznesowi
swoje

chcący

umiejętności

kulturowe i/lub interpersonalne

umiejętności

w doradztwie przedsiębiorcom-

biznesowych

imigrantom;

zajmujących

się

przedsiębiorcami-imigrantami;

 BEST

 Wyszkolenie nowych doradców

FORM

pośrednio

wspomoże

także

przedsiębiorców-

zawodowych w społecznościach

imigrantów

imigrantów;

rozwinąć bądź rozszerzyć swoją

 Wspieranie
wśród

przedsiębiorczości

imigrantów

wsparcia

biznesowego.

społeczność imigrantów;

JAKIE BĘDĄ PRODUKTY BEST
FORM?

kulturowych

potrzebujących

działalność,

chcących

założyć,

szczególnie

tych

przez
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KIM SĄ PARTNERZY BEST
FORM?
Sociedade Portuguesa de Inovação
André Barbosa (Project Coordinator)
Email: andrebarbosa@spi.pt
URL: www.spi.pt
XXI Inveslan S.L.
Jaione Santos
Email: j.santos@inveslan.com
URL: www.inveslan.com
Association of Community-Based
Business Advice (ACBBA)
Armando Pardo
Email: armandop@accba.org.uk
URL: http://www.acbba.org.uk
Oxfam Italia
Caterina Casamenti
Email:
caterina.casamenti@oxfamitalia.org
URL: www.oxfamitalia.org
Uniwersytet Łódzki
Marcin Podogrocki
Email: mpodogrocki@uni.lodz.pl
URL: www.uni.lodz.pl
Universitatea din Pitesti
Dumitru Chirleşan
Email: dumitru.chirlesan@upit.ro
URL: www.upit.ro
Associação de Solidariedade
Internacional (ASI)
Belkis Oliveira
Email: geral@asi.pt
URL: www.asi.pt
Institute for Innovation in Learning,
University of Erlangen Nuremberg
Sónia Hetzner
Email: sonia.hetzner@fim.unierlangen.de
URL: www.fim.uni-erlangen.de

