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För sociala företag är det en utmaning att alltid balansera klienters
behov med vad som krävs för att driva ett företag framåt. Det är en
utmaning men även en drivkraft för utveckling. Många sociala
företag har potentialen att växa och att erbjuda bra arbetstillfällen.
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Många av världens mest framstående sociala entreprenörer har i
många fall varit utanför samhället tidigare i livet. De har ofta använt
sig av kunskaper från ”gatan” för att komma ifrån fattigdom och
utanförskap. Ibland saknas även formella kvalifikationer för tillgång
till högre utbildning.
European Certificate in Community Enterprise (ECCE) är en ny
europeisk utbildningsinsats utvecklad av organisationer i England,
Frankrike, Spanien, Sverige och Rumänien. Under projekttiden har
de använt sin kunskap och erfarenhet inom området för att skapa en
flexibel och aktuell utbildning för att särskilt stödja utvecklingen av
den sociala ekonomin på europeisk nivå. ECCE ska även starta ett
lärande nätverk som ett sätt att sprida ECCE samt ta fram en
verktygslåda för sociala entreprenörer.

ECCE

Mål

MÅL 1:
Att utveckla ett aktivt medborgarskap,
anställningsbarhet, nya företag samt
nya utbildningsmöjligheter för personer
från utsatta områden.
MÅL 2:
Att främja entreprenörskap, utbildning
för
att
utveckla
ett
aktivt
medborgarskap,
anställningsbarhet
och nya företag (inklusive socialt
entreprenörskap)
samt
karriärmöjligheter.
Projektets resultat inkluderar ett
program för att stödja aspirerande
sociala entreprenörer och sociala
organisationer,
att
identifiera
affärsbehov och få tillgång till
skräddarsydda utbildningsinsatser.
Vi skapar en ackrediterad kurs i socialt
företagande tillsammans med en
verktygslåda,
som
kommer
att
utvecklas och testas under en
tvåårsperiod för att skapa en resurs
som ska möta behoven från Europas
aspirerande sociala entreprenörer.

Pilot

Kursen

Inför kursen i Rumänien så har SEK
och deras partnerorganisationer
samlat 32 europeiska sociala
entreprenörer för att studera sociala
företag.
Kursen startade väldigt passande på
”Eurpeiska dagen 9 Maj” och
genomfördes under den följande
veckan. Kursen gick igenom
affärsplanering och målsättningar,
sociala effekter,
marknadsföringsstrategier och
finansiering.
De 32 sociala entreprenörerna var
uppdelade på 6 internationella
grupper. De fick användning av sin
teori i praktiskt bemärkelse när
samtliga grupper fick utveckla ett eget
socialt företag. På kursens sista dag
fick varje grupp presentera sin idé och
alla blev imponerade av idérikedomen.

ECCE
Event
Kursens utvärdering färdigställdes
av partnerorganistionen Basta.
I november 2016 är vi glada att
kunna lansera och diskutera
ECCE-kursen med en europeisk
publik och att kunna få tankar,
idéer och synpunkter från
deltagare i den sociala ekonomin.
Vi är glada att kunna välkomna
människor från hela Europa för att
kunna diskutera sociala företag,
och att skapa en plattform för en
ny generation framtida sociala
entreprenörer.
ECCE:s framtid är ljus! Vi hoppas
på ytterligare finansiering för att i
ett andra steg ackreditera kursen
tillsammans med en
utbildningsinstitution.

Pro Vita, värdorganisationen i
Rumänien, visade även samtliga i
gruppen sina sociala företag de driver.

Social Enterprise Visit, Romania May 2016
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