L’emprenedoria
social: un camí
de transformació
Què és i quines aplicacions
té l’emprenedoria social?
Jornada de sensibilització adreçada a dos col·lectius
en risc d’exclusió social: joves i majors de 45 anys.
Lloc: Parc Tecnològic. c/ Marie Curie, 8-14, 08042 Barcelona
Data: Dimecres 24 d’octubre de 2018
Horari: de 09:00h a 14:00h
Entrada gratuïta. Inscripció prèvia: www.suyse.eu/conference

#suyseproject

Aquesta jornada s’inclou dins del projecte
SUYSE - Starting Up Young Social
Entrepreneurs (Emprenedoria social
adreçada a joves en risc d’exclusió social)
cofinançat pel Programa Erasmus + de la Unió
Europea i que té com a objectius enfortir
l’esperit emprenedor, oferir un itinerari
formatiu (formació més bones pràctiques) i
l’elaboració d’una guia sobre com emprendre
socialment i, d’aquesta manera, contribuir a la
inclusió social i laboral.
També compta amb la participació del
projecte ESDIS (Emprenedoria social
adreçada a persones majors de 45 anys a
l’atur) que pretén aproximar i/o donar a
conèixer als i les habitants del districte de
Nou Barris un model econòmic alternatiu en
tant que sortida a la situació de l’atur.
L’acte està organitzat per les entitats ITD,
Avalon i CEPS Projectes Socials, i compta
amb la col·laboració de Barcelona Activa.

PROGRAMA
9,00h Acreditacions
9,30h Presentació d’Ernest Pons Rojas, Tècnic de la Direcció
d’innovació de Barcelona Activa i Ponència sobre l’emprenedoria social
a càrrec de Guernica Facundo, un referent en l’àmbit de l’emprenedoria
i l’economia social a Catalunya
10,15h Presentació del projecte SUYSE (Starting Up Young Social
Entrepreneurship), amb la presència d’entitats europees* que
presentaran la seva experiència en la implementació de la formació en
emprenedoria social a joves en risc d’exclusió social:
· EDUFORMA (Itàlia)
· McSENCE (Escòcia)
· BUSINESS INCUBATOR-GOTSE DELCHEV (Bulgària)
· ITD i AVALON (Barcelona)
(*Hi haurà traducció consecutiva per aquestes presentacions)
11,00h Pausa – cafè
11,30h Presentació del projecte ESDIS (Emprenedoria social adreçada a persones majors de 45 anys a l’atur) i col·loqui amb les persones
participants
12.00h Presentació de dues empreses socials ubicades a Nou Barris
12.30h Taller. Les persones assistents es divideixen en 3 grups
d’acord a la temàtica que sigui del seu interès. Els tallers estaran
dinamitzats per un/a emprenedor/a social.
-TAULA 1: Per què l’emprenedoria social és un camí professional?
-TAULA 2: Llums i ombres de l’emprenedoria social
-TAULA 3: Quin ús fem i com incentivem l’emprenedoria social?

13.45h Conclusions i lliurament a tots els assistents d’una guia de
recursos i sensibilització

ORGANITZA

AMB EL SUPORT DE

La jornada reflexa l’opinió dels
participants i la Comissió Europea
no es fa responsable del contingut

I LA COL·LABORACIÓ DE

www.suyse.eu

