Купуймо Разом
вул. Садова, 2а, a/c 5911
79054 м.Львів, Україна

Консалтинг і Навчання
1 серпня – 31 грудня 2016 р.

З радістю повідомляємо про початок консультативно-навчальної частини проекту
Купуймо Разом! 2.0, що реалізується в рамках програми Польська Допомога
фінансованої Міністерством Закордонних Справ Республіки Польща. Головною
метою цієї частини проекту є ознайомлення учасників з ідеєю і методологією створення
та розвитку закупівельних груп серед малого та середнього бізнесу. Основним завдянням
проекту є передача знань та навиків необхідних для організації та ведення закупівельної
групи в Україні, а також вмінь передачі здобутого досвіду іншим підприємцям
зацікавленим цією темою.
В рамках навчання, календар якого представлений нижче, закваліфіковані учасники
візьмуть участь в серії навчальних курсів і дискусій з експертами проекту, декількох
практичних семінарах (он-лайн та „на живо” в Україні), а також ознайомляться з
матеріалами доступними на e-Learning платформі проекту Купуймо Разом! 2.0. Завдяки
цим інструментам, кожен учасник матимете можливість обговорити всі аспекти
функціонування закупівельних груп та підготовитись до самостійного опрацювання
початкового бізнес плану першої закупівельної групи.
Учасники, які не взяли участь в Конференції-Відкритті проекту Купуймо Разом! 2.0, що
відбулась 23 червня 2016 р. в м. Києві, можуть ознайомитись з матеріалами та
презентаціями на інтернет-сторінці проекту: www.kupuimorazom.org.ua.
Консультативно-навчально частина, яку вестимуть експерти проекту Рената Марошек та
Матеуш Саган, розпочнеться 1 серпня 2016 р. Цього дня учасники отримають детальні
вказівки щодо користування e-Learning платформи та співпраці з експертами.
Актуальна інформація про проект Купуймо Разом! 2.0 доступна на інтернет-сторінці,
сторінці Facebook та каналі YouTube.
Важлива інформація щодо програми навчання та консалтингу:
1. Мета:
По завершенні навчання учасник:
• Матиме необхідні знання для створення закупівельної групи, зможе опрацювати
бізнес-план такого проекту;
• Знатиме про переваги від співпраці в рамках закупівельної групи та про їх
значення для ведення бізнесу;
• Зможе переказати ці знання та вміння разом iз мотивацією іншим підприємцям.
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2. Інструменти:
•
•
•
•
•
•

10 курсів на e-Learning платформі;
2 сесії робочих семінарів «на живо» (місце проведення семінарів буде повідомлено
згодом, принаймні один семінар відбудеться у Києві);
1-а сесія он-лайн (вебінар);
Групові консультації з експертами он-лайн (чати);
Індивідуальні консультації – e-мейли або он-лайн чати;
Інтернет-сторінка www.kupuimorazom.org.ua, містить актуальну інформацію на
тему закупівельних груп.

3. Календар (можливі незначні зміни):
1 - 14 серпня: 1-й курс навчання (он-лайн):
• 1 серпня - запрошення через е-мейл
• 5 серпня – груповий он-лайн чат (1 год)
• 14 серпня – кінцевий термін на проходження 1-го курсу навчання і тестів
15 - 28 серпня: 2-й курс навчання (он-лайн)
29 серпня - 11 вересня: 3-й курс навчання (он-лайн)
12 - 25 вересня: 4-й курс навчання (он-лайн)
26 вересня - 9 жовтня: 5-й курс навчання (он-лайн)
21 жовтня: Практичний Семінар - Київ
10 - 23 жовтня: 6-й курс навчання (он-лайн)
24 жовтня - 6 листопада: 7-й курс навчання (он-лайн)
7 - 20 листопада: 8-й курс навчання (он-лайн)
18 - 19 листопада: Практичні Семінари - Київ/інше місто (1 день/група)
21 листопада - 4 грудня: 9-й курс навчання (он-лайн)
5 - 15 грудня: 10-й курс навчання (он-лайн)
16 грудня: Підсумковий вебінар!
Кожен учасник, який завершить увесь курс навчання та консультацій, отримає
„СЕРТИФІКАТ ПОСЛА ЗАКУПІВЕЛЬНИХ ГРУП”, який дозволить, окрім іншого, подати
заявку, щоб стати експертом у наступних етапах нашого проекту.
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4. Режим:
Учасник самостійно проходить курс навчання у відведений час (2 тижні). Після
узгодження з експертом/наставником можливо отримати додатковий час для
завершення цього курсу навчання (додаткові 2 тижні).
У першу п’ятницю кожного навчального курсу ми організовуватимемо он-лайн чат, щоб
відповісти на усі запитання та розвіяти можливі сумніви учасників. Чат буде
проводитиметься російською мовою.
Ознайомлення з навчальними матеріалами, виконання домашніх завдань та тестів, а
також участь у семінарах є ОБОВ’ЯЗКОВИМ. Рівень отриманих знань буде підлягати
підтвердженню/перевірці.
Участь в он-лайн чатах має консультативний характер та проводиться тільки для
бажаючих.
5. Участь у навчанні та консультаціях є БЕЗКОШТОВНОЮ, за винятком коштів
на доїзд та проживання під час семінарів в Україні – ці витрати учасники оплачують
самостійно.
У разі виникнення питань та для отримання додаткової інформації звертайтесь за
електронною адресою: info@kupuimorazom.org.ua.
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