INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH

SZKOŁY ZAWODOWE
INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH

Konkurs pomysłów na 8 grantów
ﬁnansujących testowanie innowacji
społecznych zgłaszanych przez uczniów oraz
ś r o d ow i s k a u c z n i ow s k i e , n a u c z y c i e l i
praktycznej nauki zawodu, szkoły zawodowe
l u b ś r o d o w i s k a p e d a g o g i c z n e s z kó ł
zawodowych.
Do konkursu w kategorii UCZEŃ zapraszamy: samorządy szkolne, klasy, grupy i zespoły
uczniowskie, kółka zainteresowań lub indywidualnie uczniów pełnoletnich, nauczycieli
zawodu, wychowawców, nauczycieli przedsiębiorczości, pedagogów i psychologów
szkolnych, doradców zawodowych, centra kształcenia praktycznego z pomysłami w zakresie
organizacji praktycznej nauki zawodu lub zdobywania doświadczenia w zawodzie. Oferujemy
spotkania informacyjne, bezpłatne konsultacje, warsztaty kreatywności, tygodniowe
Akademie Innowatora w Krakowie, Gdyni, Białymstoku lub Warszawie.
informacje lub dane kontaktowe Twojego Doradcy Innowacji R-POI:

Czekamy na Ciebie w 16 Rzemieślniczych Punktach Obsługi Innowatora R-POI
przy izbach rzemieślniczych. Odwiedź naszą stronę, wybierz na mapie swój
region oraz kategorię konkursu UCZEŃ i znajdź swojego doradcę.
www.czasnastaz.edu.pl
Narodowe
Forum
Doradztwa
Kariery
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Witamy w Inkubatorze Innowacji Społecznych
Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr
utworzonym i realizowanym w partnerstwie z
Narodowym Forum Doradztwa Kariery,
Fundacją Gospodarczą w Gdyni i Związkiem
Rzemiosła Polskiego w ramach projektu: Czas
na staż – granty dla innowatorów społecznych
oferujących nowe rozwiązania praktycznej
nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy
doﬁnansowanego z Funduszy Europejskich
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

www.czasnastaz.edu.pl
Poszukujemy pomysłodawców, innowatorów, liderów społecznych chcących rozwiązać
w nieszablonowy sposób problemy młodzieży kończącej edukację i wchodzącej na rynek
pracy. Tworzymy przyjazne warunki do opracowania i przetestowania najlepszych pomysłów
w ramach grantów na testowanie innowacji społecznych w praktyce. Średnia wysokość grantu
po jaką możesz dziś sięgnąć to 50 000 złotych. Uruchom wyobraźnię i zobacz, w jaki sposób ta
kwota bezzwrotnej dotacji - wsparta naszym doradztwem i profesjonalną opieką doradców pomoże Ci sprawdzić w realnym życiu Twoje odważne pomysły na wymarzony staż zawodowy,
praktyczną naukę zawodu lub eksperyment edukacyjny testujący nowe metody organizacji
nauki zawodu z udziałem pracodawców. Z nami możesz zrobić to wszystko, czego nie udało Ci
się zrobić do tej pory, choć wiesz, że byłoby to dla Ciebie lepsze niż typowa oferta edukacyjna.
Jeżeli jesteś uczniem szkoły zawodowej lub studentem poszukującym nowych form
zdobywania doświadczeń w zawodzie zgłoś się do nas wybierając na mapie region, w którym
się uczysz a następnie odpowiednią kategorię konkursu. Jeżeli jesteś rzemieślnikiem lub
pracodawcą zainteresowanym zatrudnieniem absolwentów oraz współpracą z uczelnią lub
szkołą zawodową celem poprawy jakości kształcenia praktycznego wybierze region, w
którym prowadzisz swoją działalność oraz kategorię konkursu dopasowaną do Twoich
potrzeb i pomysłów. Jeżeli jesteś nauczycielem, pracownikiem akademickim, pedagogiem lub
doradcą kariery zgłoś się do konkursu reprezentując swoją instytucję lub grupę nieformalną
Twoich podopiecznych, uczniów lub współpracowników wybierając region, w którym działasz
a następnie odpowiadającą Ci kategorię konkursu. W kilku prostych krokach zgłoś swój
pomysł i zacznij z nami kreować swoją przyszłość. Dzięki Tobie przyszłość może być lepsza.
Czekamy na Ciebie w 16 Studenckich Punktach Obsługi Innowatora S-POI przy
akademickich biurach karier a także w 16 Rzemieślniczych Punktach Obsługi
Innowatora R-POI przy izbach rzemieślniczych we wszystkich regionach kraju.
Odwiedź naszą stronę i znajdź swojego doradcę.
www.czasnastaz.edu.pl
Narodowe
Forum
Doradztwa
Kariery

