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Strona główna › Edukacja

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

W dniach 12-18 listopada 2012 odbędzie się kolejna edycja Światowego
Tygodnia Przedsiębiorczości (Global Entrepreneurship Week) - ogólnoświatowej inicjatywy
promującej przedsiębiorczość. Z tej okazji również w Polsce odbywać się będą bezpłatne
szkolenia, warsztaty, konferencje, spotkania z przedsiębiorcami oraz wykłady z zakresu
przedsiębiorczości, których celem będzie propagowanie postaw przedsiębiorczych wśród
młodych ludzi.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to globalne przedsięwzięcie ukierunkowane na propagowanie
idei przedsiębiorczości wśród młodych ludzi poprzez tworzenie klimatu dla kształtowania
przedsiębiorczych postaw. Pomysłodawcami wydarzenia są premier Wielkiej Brytanii - Gordon
Brown i brytyjska rządowo-biznesowa organizacja Make Your Mark oraz prezes amerykańskiej
Fundacji Kauffmana – Carl Schramm. Obecnie w przygotowanie i realizację Światowego Tygodnia
Przedsiębiorczości zaangażowanych jest ponad 100 państw z całego świata. W Polsce wydarzenie
organizowane jest od 2008 roku i z każdym kolejnym rokiem gromadzi coraz więcej partnerów oraz
osób aktywne działających na rzecz promowania przedsiębiorczości.
W każdym z krajów uczestniczących w ŚTP powoływana jest organizacja, grupująca i organizująca
wszystkich uczestników oraz wspomagająca i koordynująca ich działania. W Polsce koordynacją
wydarzenia zajmuje się Forum Młodych PKPP Lewiatan, które organizuje ŚTP regularnie od
początku istnienia projektu. Jednak najważniejszą grupę organizatorów stanowią partnerzy
przedsięwzięcia, którzy zajmują się organizowaniem wydarzeń propagujących przedsiębiorczość
i wspierających młodych ludzi – uczniów, studentów, osoby zainteresowane rozpoczęciem własnej
działalności gospodarczej lub wzbogaceniem swojej wiedzy i podniesieniem kompetencji.
Przedstawiciele FM PKPP Lewiatan podejmują współpracę zarówno z gospodarzami ŚTP w innych
krajach, jak i z krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorcami, uczelniami wyższymi, organizacjami
pozarządowymi i przedstawicielami władz. Partnerem ŚTP może zostać każdy - nie tylko organizacje
i instytucje, ale również osoby prywatne.
Przy organizacji wydarzeń można skorzystać z propozycji organizatorów
(http://unleashingideas.webjam.com/poland- zakładka „bank pomysłów”) lub wymyślić coś własnego.
Osoby i instytucje zainteresowane współtworzeniem oferty programowej ŚTP w Polsce muszą zgłosić
swój event (temat, miejsce oraz termin) regionalnym koordynatorom ŚTP.

Każde wydarzenie musi także zostać zarejestrowane na międzynarodowej stronie ŚTP:
http://www.unleashingideas.org/user/register. Organizowane działania (szkolenia, warsztaty,
konferencje, spotkania z przedsiębiorcami, wykłady z zakresu przedsiębiorczości, wystawy, targi
itp.) mogą być adresowane zarówno do małej grupy odbiorców, jak i do całej polskiej młodzieży.
Partnerzy sami organizują wydarzenia oraz ponoszą ich koszty.
Źródło: www.pi.gov.pl
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