Nazwa programu

Cele ogólne

Adresaci
(grupa docelowa)

START-UP JUMP
– warszawski program rozwoju przedsiębiorczości młodzieży
• Przygotowanie uczniów do rozpoznawania własnego potencjału w kontekście
planowania kariery zawodowej.
• Zwiększenie szans młodych ludzi na podjęcie i rozwój własnej działalności
gospodarczej.
• Rozwijanie umiejętności oceny predyspozycji w zakresie samozatrudnienia/
zakładania firmy.
• Kształtowanie kompetencji kluczowych niezbędnych do sprawnego funkcjonowania
na rynku pracy.
• Upowszechnianie informacji o działalności m.st. Warszawy i partnerów Miasta
w zakresie wspierania przedsiębiorczości oraz innowacyjności i kreatywności.
• Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, zainteresowani
zagadnieniami związanymi z przedsiębiorczością i zakładaniem własnej
działalności gospodarczej,
• Nauczyciele związani merytorycznie z tematyką programu (w tym np. nauczyciele
podstaw przedsiębiorczości).
Program ukierunkowany jest na kształtowanie proaktywnych postaw młodzieży szkolnej
polegających m.in. na podejmowaniu własnej działalności gospodarczej. Składa się
z dwóch, powiązanych ze sobą etapów – pierwszy etap, o nazwie „Młodzieżowy
semestr biznesowy”, obejmuje prezentację działalności miejskich ośrodków wsparcia
przedsiębiorczości oraz oferty partnerów Miasta działających w obszarze
przedsiębiorczości, innowacji i technologii. Efektem podejmowanych działań ma być
upowszechnienie wśród uczniów informacji o możliwościach podejmowania

Opis

Organizatorzy programu
Realizatorzy programu

Strategiczne dokumenty
związane z programem

Czas realizacji
Kryteria naboru
uczestników

w Warszawie inicjatyw biznesowych i pozyskiwania wsparcia dla indywidualnej
przedsiębiorczości oraz wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli realizujących
zagadnienia z obszaru programu. Drugi etap praktyczny, dedykowany uczniom
chcącym pogłębiać wiedzę i rozwijać swoje pomysły, przewiduje różne formy wsparcia
i aktywizacji (np. szkolenia, warsztaty, symulacje, mentoring, pracę zespołową itp.).
Etap pierwszy realizowany będzie w ramach warsztatów, prezentacji, spotkań
z przedstawicielami biznesu dla, zorganizowanych pod opieką nauczyciela,
kilkunastoosobowych grup uczniowskich. W części drugiej, realizowanej poza
programem obowiązkowych zajęć lekcyjnych, uczestniczyć będą już sami uczniowie,
wyłonieni przez ekspertów w trakcie rekrutacji.
Biuro Rozwoju Gospodarczego (BRG) i Biuro Edukacji (BE) Urzędu m.st. Warszawy,
we współpracy z jednostkami organizacyjnymi miasta i parterami zewnętrznymi.
Centrum Przedsiębiorczości Smolna, Centrum Kreatywności Targowa, Centrum
Rozwoju Doradztwa Zawodowego przy WCIES, Orange Fab Lab, Akademickie
Inkubatory Przedsiębiorczości i in.
• Społeczna Strategia Warszawy na lata 2009-2020
• Strategii Rozwoju m.st. Warszawy do 2020 r.
• Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020
• Innowacyjna Warszawa2020. Program wspierania przedsiębiorczości
• Program Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020
Rok szkolny 2017/18, z możliwością kontynuacji w przyszłych latach.
I etap: uczniowie wytypowani przez nauczycieli/opiekunów wg. kryteriów ustalonych
w szkole, opartych o cele programu i nauczyciele/opiekunowie związani merytorycznie
z tematyką programu, wskazani przez dyrektora szkoły.
II etap: tylko dla uczniów, którzy ukończyli I etap oraz pomyślnie przeszli rekrutację
prowadzoną przez ekspertów.

Szkoły zainteresowane zgłoszeniem się do udziału w programie START-UP JUMP powinny wypełnić „Kartę
zgłoszenia szkoły”, która od 21 września br. będzie opublikowana na stronie Centrum Rozwoju Doradztwa
zawodowego WCIES: www.crdz.wcies.edu.pl w zakładce Aktualności. Zgłoszenie obejmuje jednego nauczyciela
i nie więcej niż 14 uczniów.
Wypełnione „Karty zgłoszeń” szkolnego zespołu, poświadczone przez dyrektora szkoły, należy wysłać do
28 września br. do Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy na adres: brobakiewicz@um.warszawa.pl
Informacje o zakwalifikowaniu zespołu do programu otrzymają Państwo drogą mailową do 3 października br.
W dniach 4 - 6 października br. nauczyciele/opiekunowie zakwalifikowanych zespołów będą mogli zarejestrować
siebie i monitorować samodzielną rejestrację uczniów korzystając z systemu elektronicznej rekrutacji na
stronie WCIES: www.wcies.edu.pl w zakładce: Szkolenia w zakresie przedmiotów zawodowych i doradztwa
zawodowego. Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego.

Harmonogram „ Młodzieżowego semestru biznesowego” – I etap programu

1 grupa
2 grupa
3 grupa
4 grupa
5 grupa

Warsztaty
w Centrum Rozwoju
Doradztwa
Zawodowego
(WCIES)

Spotkania
w Centrum
Przedsiębiorczości
Smolna

Spotkania
w siedzibach
Partnerów
zewnętrznych

12.X.17
godz. 8.30-11.45
23.X.17
godz. 8.30-11.45
14.XI.17
godz. 12.00-15.15
23.XI.17
godz. 8.30-11.45
7.XII.17
godz. 12.00-15.15

12.X.2017
godz. 12.30 – 14.45
16.X.2017
godz. 12.30 – 14.45
14.XI.17
godz. 9.00 – 11.15
23.XI.17
12.30 – 14.45
7.XII.17
godz. 9.00 – 11.15

terminy spotkań
nauczyciele będą
mogli uzgadniać
bezpośrednio z
przedstawicielami
Partnerów,
zgodnie z
przygotowanym
harmonogramem

Konferencja
podsumowująca
I etap projektu
w Centrum
Kreatywności
Targowa

18.XII

Całość I etapu projektu obejmuje udział (na podstawie karty wycieczki szkolnej) we wszystkich wymienionych
formach:
a. spotkania w Centrum Przedsiębiorczości Smolna,
b. warsztaty w Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego we WCIES,
c. udział w 2-3 spotkaniach w siedzibie Partnerów zewnętrznych,
d. udział w konferencji podsumowującej w Centrum Kreatywności Targowa.
Uczniowie otrzymają „indeksy”, w których będą poświadczać udział w poszczególnych spotkaniach. Warunkiem
przystąpienia ucznia do rekrutacji do II etapu projektu będzie frekwencja w I etapie.
Dodatkowych informacji na temat rekrutacji udziela pani Beata Grzelak, WCIES:
tel. 22 6286764, 22 6280179 wew. 24

