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pracownik • wiedza • konkurencyjność
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
FOUAL
Ogólnopolska kamAKTYW@CIA Panja "nformacyjno-edukacyjna .Aktywacja" jest wspólnym przedsięwzięciem
Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Platforma
e-Dialog Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.
Ma za zadanie upowszechnianie rezultatów trzech Partnerstw: Platformy e-Dialog,
Przedsiębiorczości w Sieci oraz Ośrodka
Szkoleniowo-Konsultacyjno-Stażowego
RENOWATOR, związanych wspólną tematyką projektów IW EQUAL. Wspomniane
rezultaty to odpowiednio: system informatyczny Platforma e-Dialog, usprawniający
proces zarządzania zasobami ludzkimi
w małych i średnich przedsiębiorstwach,
w szczególności umożliwia ocenę kwalifikacji zawodowych pracowników na dane
stanowisko pracy, motywowanie pracowników do samokształcenia, rekrutację pracowników on-line, Wortal Internatowy Doradca Przedsiębiorcy wspomagający podnoszenie kwalifikacji, dostęp do informacji biznesowych oraz doradztwa mikroprzedsiębiorców i Ośrodek Szkoleniowo-Konsultacyjno-Stażowy RENOWATOR,
który prowadzi kompleksowe działania na
rzecz osób pracujących w sektorze MSP.
Inicjatorami kampanii są: Nowoczesne
Technologie Informatyczne S.A., Instytut
Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Maszyn Matematycznych przy wsparciu Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog" i Urzędu Miejskiego w Radomiu.

System informatyczny
Platforma e-Dialog -

usprawnia proces zarzą~.
dzania zasobami ludzkimi
e-L>l<alOg w małyCn i średnich przedsiębiorstwach, w szczególności umożliwia ocenę kwalifikacji zawodowych pracowników na dane stanowisko
pracy, motywowanie pracowników do samokształcenia, rekrutację pracowników
on-line. Pozwala on skuteczniej i efektywniej zarządzać personelem, gdyż wykonuje
za człowieka znaczną część pracy. Jest to
szczególnie pomocne dla firm z sektora MSP,
któryś nie stać na utrzymywanie dużych działów kadrowych - mówi Piotr Piasecki, kierownik projektu Platforma e-Dialog.

System jest otwarty dla instytucji edukacyjnych, Urzędów Pracy i innch pośredników, którzy mają możliwość wprowadzania danych osób poszukujących pracy zgodnie z przyjętymi w systemie standardami.
Z platformy skorzystało prawie 100
małych i średnich przedsiębiorców.
•UHHj Nowoczesne Technologie

1^1 l l Informatyczne S.A.
ul. Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa
www.e-dialog.pl
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Konferencja pt. .Innowacyjność i konkurencyjność
mikroprzedsiębiorstw". Warszawa, 3.06.2008 r.

ników małych firm; e-doradztwo - profesjonalne doradztwo w obszarach określonych przez przedsiębiorców uczestniczących w projekcie, inicjowanych przez Doradców, dotyczących nowoczesnych technologii i rozwiązań, nowych produktów,
aktów prawnych, organizowanych targów,
wystaw itp.

Jak zwiększyć kapitał społeczny.
Sieci współpracy i innowacji
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Beneficjenci zawiązali dobrowolne porozumienie Polska Sieć Współpracy i Innowacji Mikroprzedsiębiorstw.
Chcieliśmy, by nasz projekt różnił się
od innych i oprócz wiedzy ogólnej pomagał rozwiązywać konkretne problemy zawodowe. Na naszym portalu zamieszczone zostały wybrane artykuły, książki, fragmenty przeróżnych publikacji - wszystko, co zostało przez fachowców uznane
za przydatne. Portal służył też do komunikacji bezpośredniej - za jego pośrednictwem, w wyznaczonym czasie można
było konsultować się z dyżurującymi doradcami - ekspertami, którzy doradzali
w kwestiach zawodowych, prawnych czy
finansowych. Zależało nam na kontaktach
on-line w realnym czasie, gdyż istotnym
problemem jest mała komunikatywność
mikroprzedsiębiorców ze światem zewnętrznym.
W programie uczestniczyło 400 przedsiębiorców, ale finalnie portal obejrzało
ponad 120 tyś. osób. Ten wynik pokazuje, jak wiele osób zaciekawił nasz pomysł.
To zawrotna liczba, która daje nam
ogromną satysfakcję. Wielką radościąjest
też to, że po zakończeniu programu jego
uczestnicy nie rozstali się, potrafią ze sobą
współpracować, nie boją się Europy,
a wręcz przeciwnie - chcą ją zdobywać powiedział dr hab. Henryk Bednarczyk profesor ITeE - PIB, Kierownik Ośrodka Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki.
Instytut Technologii Eksploatacji
- Państwowy Instytut Badawczy
ul. K. Pułaskiego 6/10,26-600 Radom,
www.mikroprzedsiebiorczosc.pl
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Technologie informacyjne - Internet
szansą mikroprzedsiebiorstwa

Głównym celem projektu Przedsiębiorczość w sieci - Internet szansą na
wzrost konkurencyjności był
wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw. Szczególnie ważnym aspektem
projektu było rozbudzenie postaw przedsiębiorczych pracowników mikroprzedsiębiorstw dla utrzymania miejsc pracy i wzrostu konkurencyjności ich firm, przez wypracowanie nowych metod kształcenia/doskonalenia zawodowego z wykorzystaniem technologii informacyjnych.

Wizyta studyjna, Hiszpania 25-26.04.2007r.

BHfcnowacyjrtość
•Bkonkurencyjność
••Isikroprzedsiębksr:

Beneficjentka M. Kleczewska, Halluks II

W ramach wsparcia mikroprzedsiębiorcy otrzymali: 60 komputerów, 180 specjalistycznych programów komputerowych,
doposażenie 400 stanowisk komputerowych, zwrot kosztów połączeń internetowych, wyjazdy studyjne do 5 krajów Unii
Europejskiej, a ponadto do dyspozycji
Wortal Internatowy Doradca Przedsiębiorcy.
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Jest on specjalistycznym serwisem internefe>wym wyposażonym w szereg narzędzi umożliwiających zarządzanie trzema przestrzeniami Wortalu: Informator publikacje z zakresu zarządzania firmą,
nowych krajowych i unijnych aktów prawnych, specjalistycznej wiedzy z zakresu
prowadzenia działalności gospodarczej
w wybranych branżach; e-iearning - kursy w technologii e-learning, umożliwiające samokształcenie właścicieli i pracow-
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RENOWATOR Ośrode
* Szk°'e
mowo-Konsulta-

cyjno-Stażowy RENOWATOR jest modelem innowacyjnego ośrodka nieformalnego ustawicznego kształcenia dorosłych.
Świadczył kompleksowe usługi (tele)szkoleniowe, (tele)staźowe, (tele)konsultacyjne,
pozwalające na zdobywanie wiedzy, kwalifikacji z zakresu innowacyjnych technologii informacyjnych w oparciu o innowacyjną technologię e-learningową TeleEdu.
Beneficjentami projektu były osoby zagrożone utratą pracy, W szkoleniach mogły
uczestniczyć jedynie osoby będące na urlopie wychowawczym lub po takim urlopie oraz
pracownicy powyżej 40 roku życia. Dodatkowym wymaganiem była praca w sektorze
MSP, gdyż projekt miał pomóc jednocześnie także tym przedsiębiorcom. Przeszkoleni pracownicy nie tylko podnieśli swoje
kwalifikacje, ale jednocześnie zwiększyli potencjał firm, w których byli zatrudnieni.

Uczestnicy szkolenia w Ośrodku RENOWATOR

Oferta Ośrodka skierowana jest również do przedsiębiorców i kadry kierowniczej MSP. Prowadzi również działania
wspomagające znalezienie zatrudnienia.
Postawiliśmy na nowoczesność. Chodziło nam o znalezienie nisz, takich dziedzin, w których nie było jeszcze polskich
specjalistów. Gdy zaczynaliśmy, takie nazwy jak dydaktyk medialny czy e-mentor nic
jeszcze nikomu nie mówiły. Dzisiaj poszu-

RENOWATOR
kuje się pracowników właśnie o tych specjalnościach - mówi Michał Kozłowski, koordynator zadań Instytutu Maszyn Matematycznych w działaniu 3 PRR „Platforma e-Dialog".
Dydaktyk medialny jest niezbędny przy
tworzeniu e-kursów. Współpracuje on ściśle z ekspertem dziedzinowym, który odpowiedzialny jest za stronę merytoryczną
e-szkdenia. Materiał przygotowany przez eksperta jest przekształcany przez dydaktyka na
formę, która może być wykorzystana we wspomaganym komputerowo nauczaniu.
Moim marzeniem jest, by w kraju powstawały repliki RENOWATORA dopasowane do potrzeb i możliwości regionalnych — powiedziała dr inż. Jolanta Brzostek-Pawłowska - p.o. Dyrektora Instytutu
Maszyn Matematycznych.
Instytut Maszyn Matematycznych
ul. Krzywickiego 34,
02-078 Warszawa
iiiiiilli www.rfiQSwator.org.pl
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