
УХОРОБРЕНЕ 

ЮНАЦТВО. 

ПІДПРИЄМНИЦЬКІ 

НАВИЧКИ 

ТА СОЦІАЛЬНЕ 

ШКІЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМНИЦТВО



Мета ініціативи

Сприяти розвитку навичок молоді

для позитивного впливу на

формування економічної та

фінансової стабільності та

вирішення соціальних проблем



Обґрунтування

Молоді люди не знають як заробити гроші, відкрити

бізнес, знайти правильний шлях в освіті (куди йти

після середньої школи і чому?). Крім того, молоді

люди не мають сили вирішувати соціальні проблеми

у своїй громаді. З іншого боку, молодь з інвалідністю

та молодь із соціально незахищених верств, 

національних меншин знаходяться поза грою. 



Цільова

аудиторія

ініціативи

ДІТИ ТА МОЛОДЬ,  ЩО НАВЧАЮТЬСЯ В

ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ  ОСВІТИ ТА

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ  ОСВІТИ

потребують актуальних та практичних

знань.

ВЧИТЕЛІ  ТА  ВИКЛАДАЧІ ,  ЯК І  ГОТОВІ

ЗАПРОВАДЖУВАТИ СОЦІАЛЬНЕ

ШКІЛЬНЕ  П ІДПРИЄМНИЦТВО ЯК

ПРЕДМЕТ  ЗА ВИБОРОМ

потребують нових методів та

проєктних підходів до роботи.

БАТЬКІ ,  ЯК І  ЗАЦІКАВЛЕНІ  У  РОЗВИТКУ

ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ НАВИЧОК

МОЛОДІ

потребують якісної освіти для своїх

дітей та більшої залученості в шкільне

життя з проявленням власної

експертизи.



-  АНАЛІЗ

-  СИСТЕМАТИЗАЦІЯ

-  ЗАЛУЧЕННЯ СОЮЗНИКІВ

Запропоновані кроки



Франківськ -

столиця соціального

підприємництва

Карта ініціатив, що сприяють

розвитку підприємницьких навичок

серед молоді та молодіжного

підприємництва, а також опис

діючих шкільних фірм та соціальних

підприємств;



URBAN SPACE100

100 засновників у рівних долях

профінансували відкриття Urban Space

100. Це своєрідне місце зустрічі

пасіонаріїв — тих, хто вважає, що місто

має бути комфортним для життя:

зеленим, технологічним, відповідним до

інтересів громади.

ВПЛИВ

Ресторан працює та генерує

прибуток, який направляється

винятково на реалізацію громадських

проектів, що розвивають міське

середовище Івано-Франківська.



КАФЕ-ПЕКАРНЯ

«РАДІСТЬ БЕЗ МЕЖ»

Для гостей закладу тут готують піцу, напої

та печуть хліб. Працює безкоштовна

дитяча кімната

ВПЛИВ

Дає роботу молодим людям з

синдромом Дауна. Є прикладом як

поєднати інклюзивний підхід та бізнес 



Меморандум про

співпрацю з

депараментом

освіти міської ради

та управілнням

економічного

розвитку 
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Аналітичний звіт для органів

місцевого самоврядування щодо

реалізації Стратегій з розвитку

соціального підприємництва та

розвитку підприємницьких навичок

серед молоді;

Поширення в 6 областях України

через діючу програму “Student

Companies to Activate the Youth”, що

реалізується Фондом “School of ME” у

партнерстві з Фондом ChildFund

Deutschland e.V.

Презентація у Івано-Франківську для

цільової аудиторії ініціативи та ЗМІ


