
MŁODZIEŻOWY PROGRAM AKCELERACJI 
BIZNESOWEJ  
GDAŃSK2017 

(Bezpłatne zajęcia dla młodzieży)



Akceleracja biznesowa - STARTUP FACTORY, 

realizowana jest w ramach projektu:

Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość.





Partnerzy projektu to:
Parter Wiodący: Gmina Miasta Gdańska
Fundacja Edukacyjna ODITK
Stowarzyszenie Morena
DC Edukacja Sp. z o.o.
VULCAN Sp. z o.o.
Podmiot realizujący projekt w imieniu Miasta: Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzal
eżnień
Bezpośredni realizator usługi wyłoniony w ramach przetragu: DWCom Szkolenia Lębork. 



ZAJĘCIA BĘDĄ WSPIERAŁY NASTĘPUJĄCE 
OBSZARY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW: 

 Wiedza i umiejętności z zakresu  projektowania  modelu 
biznesowego firmy :  Canvas (9 perspektyw ) i Lean Canvas

 Wiedza związana z prowadzeniem firmy w polskich 
warunkach 

 Kreatywność

 Współpraca zespołowa 

 Umiejętności osobiste (komunikacja, autoprezentacja, 
asertywność, inteligencja emocjonalna) 



 W toku 26 spotkań-warsztatów uczniowie będą nabywać
wiedzę i umiejętności z zakresu akceleracji biznesowej w
zakresie budowania projektu biznesowego według
modelu Canvas oraz Lean Canvas, która zostanie
uzupełniona o zagadnienia związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej. Dodatkowo część zajęć
warsztatowych będzie poświęcona na wsparcie i
rozwój u uczniów umiejętności osobistych, tak
niezbędnych do dobrego społecznego funkcjonowania
(komunikacja wg M.Rosenberga, praca zespołowa,
autoprezentacja, inteligencja emocjonalna).



Termin realizacji: październik-styczeń 2017
26 spotkań z Mentorami w tym: 

2 spotkania w soboty  - (pierwsze i ostatnie)
Pozostałe 24 spotkania (przeważnie wtorki i czwartki) 



Cel główny:

Stworzenie Modelu Biznesowego 
(Start-up, przedsięwzięcie,)

Charakterystyka
Model biznesowy firmy przedstawia to w jaki sposób firma tworzy wartości i dostarcza je na rynek. Zaprojektowanie modelu 
biznesowego to element tworzenia strategii dla istniejącej firmy lub nowego przedsięwzięcia biznesowego.

Rezultaty: 

Opracowany model biznesowy
Analiza potrzeb i oczekiwań klientów - przygotowanie propozycji wartości
Opis koncepcji strategicznej realizowanej w modelu biznesowym
Przygotowanie do testowania modelu biznesowego
Zbudowanie wspólnego zrozumienia działań biznesowych firmy



Cele szczegółowe:

• Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu budowania modeli 
biznesowych (warsztaty Business Model Canvas) 

• Zdobycie wiedzy z zakresu prowadzenia działalności 
gospodarczej, uwarunkowań w kraju

• Rozwój umiejętności społecznych i osobistych 



Model biznesowy
(praca w zespołach 4 osobowych)

Twórcze, pro-biznesowe myślenie, 
myślenie projektowe, sprawstwo 

biznesowe, wiedza BMC. 

Warsztaty dotyczące 
tworzenia modeli 

biznesowych
Zajęcia z zakresu. 

prowadzenia firmy

Warsztaty z zakresu 
umiejętności 

osobistych 
przydatnych w 

biznesie 

Finalne targi pomysłów – wyłonienie zwycięskiego Projektu-
Modelu Biznesowego  

Inspiracja, 
Kreatywność, 
Doświadcznie 

Sukces 
Zdalne 

konsultacje 



Finalne targi projektu: planujemy dwa etapy oceny projektów: ocena
ekspertów oraz ocena prezentacji projektów stworzonych przez
uczestników (oceniana będzie m.in. kreatywność, atrakcyjność
wypowiedzi, merytoryka, inne ).

Stworzony zostanie krótki regulamin konkursu projektów aby uczniowie
znali zasady wyboru najlepszych projektów.

Dla zespołu, którego projekt zostanie wybrany jako najlepszy zostaną
przekazane zestawy nagród o wartości 400zł dla każdej osoby z 4
osobowego zespołu, składające się z: bonu do księgarni internetowej,
powerbank lub pendrive.



Kadra mentorów prowadzących:
Doświadczenie i sukces w biznesie 

Doświadczeni trenerzy 
Pasjonaci 



Wszystkie zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem metod aktywizujących 

aby maksymalnie inspirować uczniów do działania i współpracy.

Metody dydaktyczne:   

Warsztatowe, Mini-wykłady

Praca zespołowa, Burza mózgów

Prezentacje multimedialne, metoda projektów



• Uczniowie otrzymują na własność: solidny notes z długopisem, 
kubek termiczny  (wydajność termiczna min 4h), podręcznik 
dotyczący Modeli Biznesowych 

• Rekrutacaja: DWCom Telefon: 59 8622365, dwcom@dwcom.pl
• Opiekun  szkolenia: Angelina  Krawczak , Telefon  kontaktowy : 

798 373 078, szkolenia@dwcom.pl
• Kontakt również przez Koordynatorów Szkolnych. 


