Podnikatelský záměr imigranta
The Immigrant’s Business Plan
Ve většině evropských zemích má imigrantská ekonomika
vzrůstající tendenci. Stále více firem v sektoru služeb je zakládáno
nezaměstnanými, kteří jsou příslušníky etnických menšin a
imigrantů. Dvojí občanství se zdá být další kvalifikací a novým
ekonomickým faktorem. Pro mnoho příslušníků etnických menšin
představuje podnikání cestu z nezaměstnanosti a chudoby a také
klíč k integraci prostřednictvím pracovního procesu.
Podívejme se třeba na obchody s mobilními telefony, malé obchody
nabízející tradiční produkty, kavárny, IT společnosti, cestovní
agentury... V souvislosti s narůstající tendencí využívání vlastního
potenciálu a potenciálu rodinných příslušníků roste také potřeba
kvalifikace a koučingu začínajících podnikatelů a členů jejich rodin.
Sedm organizací z pěti různých zemí (Německo, Francie, Belgie,
Řecko a Česká republika) se společně podílí na projektu
„Podnikatelský záměr imigranta“ (“IBP - The Immigrant’s Business
Plan“), realizovaného v období 2009 – 2011, s cílem vytvořit
příručky pro koučování začínajících podnikatelů s imigrantským
původem. Projekt Podnikatelský záměr imigranta tak vytvořil
prostor pro výměnu zkušeností a vzájemnou spolupráci. Evropská
přidaná hodnota byla zajištěna odlišným pohledem rozdílných
partnerů na jednotlivá témata projektu. Plánovaný výstup projektu,
příručka začínajícího podnikatele, má za cíl pomoci koučům,
lektorům, poradcům v podnikatelských otázkách a odborníkům
v oblasti integrace na trh práce, zrychlit a zkvalitnit jejich práci, aby
projekty jejich klientů byly úspěšnější a výsledky efektivnější.
Začínající podnikatelé získají díky projektu větší povědomí o
podnikatelských
dovednostech
a
službách
nabízených
v jednotlivých partnerských zemích. Zintenzívní se tak jejich
schopnost reagovat na různé situace a rozvine potenciál na
pracovním trhu.

Aktivity
Paříž říjen 2009
Imigrantská ekonomika v partnerských státech
• Mezery na trhu
• Národní a etnické odlišnosti
• Imigrantské skupiny
Atény únor 2010
Dispozice kouče: vypořádání se s procesem změn
Národní a místní kontaktní osoby a příklady dobré praxe
• Obchodní komory, asociace
• Úřady pro integraci, městská správa, státní orgány
• Odborné školy, sítě
Ajaccio červen 2010
Typy samostatné výdělečné činnosti, osobnost začínajícího podnikatele
• Osobní předpoklady
• Profesní kompetence a podnikatelské dovednosti
Brusel listopad 2010
• Marketing, analýza trhu, produkty
• Podnikatelský záměr, ziskovost, možnosti financování
• Ochrana proti riziku, pojištění
• Fakturace, účetnictví, daně
• Neighbourhood management, podpora ze státních orgánů
Karlsruhe březen 2011
• Dotazník: koncept, proces rozhodování, kapitálové prostředky
• Příprava příručky “Podnikatelský záměr imigranta“
Tübingen červen 2011
• Samostatná výdělečná činnost znevýhodněných osob
• Internetová příručka “Podnikatelský záměr imigranta“

Partneři projektu
ttg team training GmbH
Holzmarkt 7, 72070 Tübingen, Německo
e-mail: team-training@team-training.de
www.team-training.de

Groupe ITG
36, bd du Temple, 75011 Pařížs, Francie
e-mail: cedric.guillon@wanadoo.fr

Initial e.V.
Augartenstr. 1, 76137 Karlsruhe, Německo
www.initial-karlsruhe.de
e-mail: info@initial-karlsruhe.de

Podnikatelský záměr imigranta
Leonardo da Vinci Partnership
2009 – 2011

Coopérative Sud Concept
Avenue Maréchal Lyautey-Immeuble Lyautey
20090 Ajaccio, Francie
e-mail: martins.sudconcept@gmail.com

eu warehouse
Rue Kerckx 7, 1050 Brusel, Belgie
www.eu-warehouse.be
e-mail: eu-warehouse@skynet.be

www.immigrants-business-plan.eu

REKVAL, s.r.o.
28. října 150/2663, 70200 Ostrava, Česká republika
www.rekval.cz
e-mail: rekval@rekval.cz
Ekpospo NOSTOS
Metsovou 30 & Notara 45, 10683 Atény, Řecko
www.nostos.org.gr
e-mail: nostos@ath.forthnet.gr
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