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Nyhetsbrev 2020-02-27 Visa i webbläsare

Vi tror att metoder och verktyg
baserade på coachning och
emotionell intelligens kan ha positiv
inverkan på utvecklingen av
entreprenörens mjuka kompetenser
och färdigheter.

Vi skickar detta nyhetsbrev till dig för att vi tidigare har haft kontakt kring CSES
verksamhet. Vi är koordinator i projektet ”EFE - Entrepreneurship for
Everyone. New ways of coaching”, som är ett strategiskt partnerskap (KA2)
som är medfinansierat av Europeiska unionens program Erasmus+. Vi skulle
gärna vilja hålla er uppdaterade om projektet och våra aktiviteter. Om du inte
längre vill få information från oss, kan du enkelt avregistrera dig nedan, eller
skicka ett mejl till info@cses.se.

I projektet försöker vi finna orsaker till att många mindre företag har svårt att
överleva de första fem åren. Vi vill identifiera femton utmaningar som
entreprenören möter och fokuserar på mjuka kompetenser "soft skills", dvs
icke-tekniska färdigheter som till exempel samarbetsförmåga, ledarskap,
motivation, självkänsla, konfliktlösning, beslutsfattande, organisationsförmåga
etc.

Projektet är ett transnationellt samarbete där sju partners från sex europeiska
länder (Irland, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien och Sverige) arbetar
tillsammans för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt gemensam inlärning och
informationsspridning.

Utifrån detta kommer partnerskapet att utveckla metoder och verktyg (baserat
på coachning och emotionell intelligens) som kan stötta europeiska
entreprenörer, coacher, ledare m.fl. i mikro- och småföretag under de första
åren.
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Det handlar då inte om så kallade
“hard skills”, hårda kompetenser
som kunskap om lagar, branscher,
skatter och regler,
marknadskunskap osv – utan om
hur individen hanterar mjuka
kompetenser som relaterar till
motivation, stress, utmaningar,
initiativtagande, beslutsfattande,
självkänsla för att nämna några
exempel.

Projektet har följande målsättning
– med entreprenörer, coacher,
ledare med flera som
slutanvändare:

· Stödja utvecklingen av
entreprenörskap bland europeiska
medborgare och organisationer som
ett led i EU:s policymål.

· Identifiera de soft skills/mjuka
kompetenser, dvs icke-tekniska
egenskaper och färdigheter som är
viktiga för entreprenöriell framgång.

· Definiera vikten av entreprenörskap
och de färdigheter och egenskaper
som är viktiga för ett framgångsrikt
entreprenörskap.

· Ta fram metoder och verktyg som
stöttar användarna i att ta till sig den
kunskap som utvecklas inom
projektet.

Den 16 – 17 december 2019 hölls
EFE-projektets första möte i

· Utveckla effektiva coachningsprocesser och metoder som utvecklar individens
entreprenöriella kapacitet.

· Stötta individer att förstå, utveckla och använda sina mjuka kompetenser i sitt
entreprenörskap.

· Möjliggöra kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan slutanvändare på lokal,
regional, nationell och europeisk nivå.
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Stockholm, Sverige. Vid mötet
medverkade deltagare från Irland,
Polen, Portugal, Rumänien, Spanien
och Sverige.

Projektet löper under 2 år och
avslutas den 30 oktober 2021. Nästa
projektmöte är i Vejer (Spanien) den
20–21 april 2020.

I inledningen av projektet utvecklar
och genomför partnerskapet en
enkätundersökning för att identifiera
15 utmaningar som entreprenören
möter under de första åren i sin
verksamhet. För mer information om
enkäten och medverkan klicka här.

Partnerskapet består av följande företag och organisationer:
APSU – ASSOCIACAO PORTUGUESA DE STARTUPS – Portugal
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA –
Spanien
CENTER FÖR SOCIALT ENTREPRENÖRSKAP SVERIGE – Sverige
CENTRUL PENTRU PROMOVAREA INVATARII PERMANENTE TIMISOARA
ASOCIATIA – Rumänien
I AND F EDUCATION AND DEVELOPMENT LIMITED – Irland
INDEPCIE SCA – Spanien
STOWARZYSZENIE ARID – Polen

Europeiska Kommissionens stöd åt framställningen av detta
dokument utgör inte ett godkännande av dess innehåll, vilket endast
återspeglar upphovsmännens åsikter, och Kommissionen kan inte
hållas ansvarigt för någon användning av informationen i det.

https://forms.gle/xFynxFAbgEKtXzvQA
http://apsu.pt/
https://www.jandalitoral.org/
https://www.facebook.com/CSESverige/
https://www.cpip.ro/
https://instructionandformation.ie/
https://www.indepcie.com/
http://www.lacjum.org/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
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CSES - Center för Socialt Entreprenörskap Sverige, Gärdesvägen 24, 181 41,
Lidingö, Sverige www.cses.se

Avregistrera dig från listan

Projektnummer: 2019-1-SE01-KA204-060454

http://www.cses.se/
https://unsub.minutemailer.com/92aeaebb859452eabf738d4aeeae73b4/b1c749099ed652dcbd1399c39ca0bebb
http://www.efeproject.eu/

