Проект «Як стати успішним львівським підприємцем випускнику/ці коледжу»

ЛКП «Центр підтримки підприємництва Львівської міської ради» у співпраці з
Відділом ділових індустрій Департаменту економічного розвитку ЛМР.
В рамках Програми малих грантів випускників 2020 року Відділу преси, освіти та культури Посольства США.
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З групи
учасників
57 осіб
96 годин

ЛМР реалізували проєкт «Як стати успішним львівським підприємцем
випускнику/ці коледжу» в рамках Програми малих грантів випускників 2020
року Відділу преси, освіти та культури Посольства США.
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підприємництво є доступним для молодих людей і їх професія також

може їм у цьому допомогти; дати можливість учням випускних курсів
коледжів міста Львова знайти ідею, створити бізнес план, придумати
продукт та стратегію його реалізації, а на майстер-класах спробувати
створити продукт (чи його прототип).

Учасники кожної групи мали 8 теоретичних тренінгів (24 години) та
2 майстер-класи (8 годин) на профільному (відповідно до кожного
навчального закладу) промисловому підприємстві.
Теоретичні тренінги були на такі теми:
- формування власної бізнес-ідеї та основи підприємництва,
- лідерство та побудова команди,
- фінансова грамотність,
- маркетинг та просування продукту,
- організаційно-правові форми бізнесу,
- система оподаткування та звітність,
- ефективні комунікації та основи презентаційних навичок,
- бізнес-план та його складові.

Участь у навчанні брали учні наступних навчальних закладів:
1 група – державний навчальний заклад «Львівське вище
професійне училище побутового обслуговування».
2 група - державний навчальний заклад «Львівське вище
професійне художнє училище».
3 група - державний навчальний заклад «Ставропігійське
ВПУ м. Львова».

Для першої групи, яка пройшла навчання у жовтні
2020 року, майстер-класи відбувались на соціальному
підприємстві «Рукомисли», де учасники виконали
власні вироби у двох техніках: батік та валяння.

Для другої групи, яка пройшла навчання у листопаді 2020 року,
майстер-класи відбувались у лютому 2021 року на
деревообробному підприємстві ТзОВ «ЛОЗА Торговий дім»,
де учасники виготовляли вуличні лави для львівського парку
«Білогоща» та були залучені до всіх етапів виробництва.

Учасники третьої групи навчались у лютому
2021
року,
майстер-класи
мали
на
поліграфічному виробництві ПП «Диз-Арт» де
займались виготовленням настільних ігор та
інших друкарських виробів.

