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C.A.S.E.S. WORK - Collaborative and social 

enterprises as a new model of economic 

activity & work opportunity 

„C.A.S.E.S. WORK - współdzielenie, współpraca 

oraz elementy ekonomii społecznej w 

przedsiębiorczo

ści – nowy model prowadzenia 

działalności gospodarczej i nowe 

możliwości na rynku pracy..” jest 

Projektem Partnerskim Leonardo da 

Vinci realizowanym przez krakowską 

fundację Euro-Idea Fundacja Społeczno-

Kulturalna w latach 2012-2014. Projekt 

swym zasięgiem obejmuje 15 krajów 

Europy.   

W okresie światowego kryzysu gospodarczego, 

skutkującego spadkiem poziomu życia dla dużych grup 

ludności, konsumpcjonizm połączony z logiką zysku za 

wszelką cenę nie wytrzymuje presji nowej rzeczywistości. 

Cel projektu : 

Głównym założeniem projektu jest zapewnienie w 

zmieniających się realiach gospodarczych nowych 

kompetencji zawodowych, dostosowanych do potrzeb 

rynku pracy oraz innowacyjnych przedsiębiorstw. 

 

Planowane działania oraz rezultaty projektu to: 

 Opracowanie kompendium dobrych praktyk 

dotyczacych nowego modelu przedsiębiorczości opartego 

na zasadach współdziałania oraz elementach ekonomii 

społecznej (tzw. Social & Collaborative enterprise); 

 Dostarczenie nowoczesnych narzędzi 

edukacyjnych, takich jak przewodniki w formie e-book dla 

zakładających przedsiębiorstwa start-up, zapewnieniając 

im odpowiednie informacje, wskazówki i zasoby. 

 Udział w nowych i stymulujących doświadczeniach 

takich jak wizyty studyjne lub szkolenia w 

przedsiębiorstwach działających w duchu Social & 

Collaborative enterprise; 

 Utworzenie strony internetowej projektu. 

 

 

Dowiedz się więcej 

Linki 

 

C.A.S.E.S.WORK strona internetowa  

 C.A.S.E.S.WORK blog 

 C.A.S.E.S.WORK Facebook 
 

Ulotka informacyjna EN   

PL 

 

 Partnerzy projektu; 

 
Provincial National Education  
Directorate of Eskisehir,  
TURKEY 
 
Agrupamento de Escolas de Arganil, Arganil,  
PORTUGALIA  

P   Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna  
POLSKA 
 
LOA - LANZAROTE OCEAN ART, PLAYABLANCA,  
HISZPANIA  
 
VŠĮ “Žinių kodas”, Vilnius ,  
LITWA  
 
НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ АЛТЕРНАТИВИ, ПРАКТИКИ, 
ИНИЦИАТИВИ, PLOVDIV,  
BUŁGARIA  
 
CESEP Centre Socialiste d’Education Permanente , 
Nivelles, BELGIA  
 
Multikulturelles Netzwerk , Wien ,  
AUSTRIA 
  
Prolog GmbH , Rotkreuz ,  
SZWAJCARIA  
 
SEEDS, SEE beyonD borderS , Reykjavik ,  
ISLANDIA  
 
Belvarosi Tanoda Alapitvanyi , Budapest ,  
WĘGRY  
 
Pathways: Inspirational Development CIC , Newtown , 
WIELKA BRYTANIA  
 
CMO Groningen , Groningen ,  
HOLANDIA  
 
HANDI JOBS, o.s. , Dětmarovice ,  
CZECHY  
 
Association ESENIORS , Paris ,  
FRANCJA  

http://www.caseswork.eu/
http://www.caseswork.eu/
http://www.caseswork.eu/category/blog/
https://www.facebook.com/caseswork
http://www.caseswork.eu/wp-content/uploads/2013/10/LEAFLET_CASES-WORK_english.pdf
http://www.caseswork.eu/wp-content/uploads/2013/10/LEAFLET-CASES-WORK_PL-Copia.pdf
http://www.caseswork.eu/partners/


Projekt zostanie zrealizowany we współpracy piętnastu partnerskich instytucji z piętnastu krajów. 

 

Projekt przewiduje zaangażowanie licznych podmiotów prywatnych i instytucji publicznych oraz 

możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy nimi. 

 

Beneficjenci projektu to: 

 nowopowstałe, prywatne przedsiębiorstwa start-up; 

 bezrobotni poszukujący zatrudnienia; 

 przedsiębiorstwa, które badają nowe/potencjalne możliwości w zmieniających się realiach 

gospodarczych; 

 władze oraz wspólnoty lokalne, które wspierają aktywne uczestnictwo i otwarty dostęp do pełnego 

wykorzystane zasobów publicznych. 

                         

 

          

„Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. 

Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za 
umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.” 


