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Wiedza branżowa związana z prowadzoną przez PES działalnością statutową, odpłatną lub gospodarczą
prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej
poszukiwanie partnerów, identyfikacja nisz rynkowych, przygotowanie danych i ofert
pomoc w przygotowaniu oferty handlowej
badania rynku, segmentacja klientów
wypracowanie i wdrażanie standardów obsługi klienta przez PES
nawiązywanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania usług
informacja o dostępnych instrumentach finansowych w tym instrumentach zwrotnych
pomoc w diagnozie potrzeb i oczekiwań klienta
wiedza w zakresie marketingu
przekształcenie przedsiębiorstwa, restrukturyzacja, tworzenie oddziałów
Przeprowadzanie zmiany w statucie i lub/w zarządzie
ekonomizacja organizacji (podjęcie działalności nieodpłatnej, odpłatnej pożytku publicznego, podjęcie
działalności gospodarczej przez organizację
stworzenie i współpraca z podmiotami reintegracyjnych (CIS, KIS,WTZ, ZAZ)
zamówienia publiczne i klauzule społeczne
pozyskiwanie źródeł finansowania działalności statutowej wraz ze wsparciem przygotowania wniosków
budowanie powiązań kooperacyjnych z samorządem, biznesem innymi PES
rachunkowość PES
zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością
księgowość
płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne
podatki CIT/PIT i VAT w działaniach PES
planowanie finansowe, płynność finansowa
sprawozdawczość
obowiązki pracodawcy względem pracowników
zarządzanie organizacją
zarządzenie pracownikami
rozwój kwalifikacji pracowników
działania reintegracyjne względem pracowników
zarządzanie konfliktem w PES i rozwiązywanie konfliktów
rekrutacja nowych pracowników
potrzeby związane z pozyskiwaniem i motywowaniem wolontariuszy
inne:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PLANOWANE WSPARCIE:
 USŁUGI DORADZTWA KLUCZOWEGO
 USŁUGI DORADZTWA BIZNESOWEGO
 USŁUGI DORADZTWA SPECJALISTYCZNEJ W ZAKRESIE PRAWNYM
 USŁUGI DORADZTWA SPECJALISTYCZNEJ W ZAKRESIE KSIĘGOWO-PODATKOWYM
 PAKIET NA BUDOWANIE PARTERSTW
 PAKIET NA EKONOMIZACJĘ

SZKOLENIA Z ZAKRESU:
 powołanie przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej z uwzględnieniem
poszczególnych form prawnych i typów
 prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej
 restrukturyzacja działalności
 aspekty finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej
 zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie finansowe, zarządzania zasobami
ludzkimi
 tworzenie biznesplanów oraz marketing
 budowanie powiązań kooperacyjnych
 umiejętności społeczne, kompetencje związane z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem
społecznym
 SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE

Podpis doradcy kluczowego …………………………………………………………………………….

