GDYŃSKI BIZNESMAM 2
Już niebawem, 2 marca, ruszy w Gdyni kolejna odsłona projektu skierowanego
do mam planujących rozpoczęcie własnego biznesu. Pilotażowa edycja projektu, którego organizatorem jest Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zakończyła się z powodzeniem w grudniu 2014 roku. Projekt „Gdyński
BiznesMam 2” choć strukturą będzie przypominał pierwszą edycję, przyniesie
kilka nowości.
Głównym założeniem projektu jest rozbudzenie w dwudziestu gdyńskich mamach potrzeby działania, pomoc w odnalezieniu źródeł motywacji i wyartykułowaniu pomysłu na własną ﬁrmę. W jego ramach mieści się siedem
spotkań warsztatowych, które odbywać się będą w gdyńskich bibliotekach. Zajęcia prowadzić będą między innymi psychologowie oraz trenerzy biznesu.
Do projektu zgłosić się mogą niepracujące panie, zamieszkałe w Gdyni, które
posiadają przynajmniej jedno dziecko w wieku do lat sześciu. Na spotkania w
ramach projektu mamy mogą przyjść z dzieckiem.
Do poprzedniej, pilotażowej edycji zgłosiło się 30 mam. Na formularzu zgłoszeniowym mamy wybierały szkolenia, w których chciały wziąć udział. Na każde z
nich przewidzianych było 15 miejsc. Nowością wiosennej edycji jest fakt, iż mama przystępując do projektu zgłasza się na wszystkie z proponowanych warsztatów. Rezultatem tego będzie zwiększenie efektywności spotkań i stworzenie
spójnej grupy mam, którym przyświeca podobny cel. Tę ideę potwierdza także
uczestniczka pierwszej edycji, mama dwójki dzieci, Emilia – „Osobiście
uważam, że projekty tego typu są bardzo potrzebne. Każda mama prędzej czy
później dochodzi do wniosku, że jednak chciałaby od życia czegoś więcej.
Oczywiście od samego początku nie jest łatwo. Nasuwa się wiele pytań i takie
szkolenie wiele spraw wyjaśnia. Najważniejsze dla mnie są wyniesione stąd
znajomości. Nagle okazuje się że nie tylko ja mam wątpliwości czy sobie poradzę, co z dziećmi jak będę miała spotkanie a one zachorują. Biznes Mamy
powinny i trzymają się razem” .
Sukcesem pilotażowej odsłony projektu okazały się zajęcia motywujące i wspomagające organizację własnego czasu. Dlatego to na nich głównie został zbudowany „Gdyński BiznesMam2”. Mama dwójki dzieci, Joanna tak wspomina
udział w projekcie – „BiznesMam to okno na świat dla matek, które z różnych
powodów nie pracują zawodowo – a które chcą nie tylko realizować się wychowawczo, ale mają swoje marzenia, aspiracje i tylko tego czegoś brak, by je
zrealizować. I właśnie to coś, jak wiara w siebie, jak poczucie wartości, jak ws-

parcie grupy i wiara, że mogę wszystko, bo wszystko jest w moich rękach – dają te szkolenia.”
Projekt „Gdyński BiznesMam 2” będzie realizowany od 2 marca do 22 kwietnia 2015 roku. Szczegółowe podsumowanie pilotażowej edycji projektu, a
także regulamin i szczegóły nowej znajdują się na stronie. Zgłoszenia przyjmowane będą drogą mailową wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym, który
będzie dostępny na stronie od 2 marca.

