Навчальна програма ПРООН
«Розвиток навичок підприємницької
діяльності серед ВПО та місцевого
населення Донецької та Луганської
областей»
підсумки 2015 року

Програма реалізовувалась в рамках проектів ПРООН «Швидке реагування на соціальні та економічні
проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні» та «Економічне і соціальне відновлення Донбасу»
та фінансувалась Урядом Японії. Виконавцем програми виступало ТзОВ «Територія Бізнесу».

Про Програму
Основна мета Програми: підвищення рівня практичної освіти в сфері підприємництва
серед внутрішньо перемішених осіб та жителів Донецької та Луганської областей.
Строки реалізації: серпень – грудень 2015 року.
В рамках навчальної програми проведено 48 тренінгів (тривалістю 5 днів)
у 12 містах 8 областей України:
• Київ - 7
• Краматорськ - 6
• Сєверодонецьк - 5
• Дніпропетровськ - 5
• Маріуполь - 4
• Полтава - 3
• Кременчук - 3
• Харків - 3
• Запоріжжя - 3
• Бердянськ - 3
• Кривий Ріг - 3
• Одеса - 3

Учасники Програми
На участь у конкурсному відборі на навчання, зареєструвалось 2 411 осіб, з них: 881 чоловіків, 1 530 жінок,
в тому числі 138 осіб з обмеженими можливості.
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Учасники Програми
Впродовж 31.08-04.12.2015р. у навчанні прийняли участь 1 265 осіб, з яких – 490 чоловіків, 775 жінок та
64 осіб з особливими потребами.
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Досягнення Програми


Підвищено рівень стійкості ВПО до складних життєвих ситуацій та
покращено їхню здатність до адаптації в новому середовищі.



Розвинуто лідерські якості учасників, необхідні для започаткування
власної справи, бізнес-мислення та знання про фінанси.



Навчено слухачів створювати бізнес-ідеї, описувати та
оцінювати їхню ефективність на практиці.



Сформовано практичні навички у сфері маркетингу,
продажів та підбору персоналу.



Надано практичні поради з юридичних питань ведення
підприємницької діяльності та обрання оптимальної
системи оподаткування.



Поінформовано учасників про можливості ПРООН
щодо підтримки ВПО та місцевого населення
Донецької та Луганської областей.
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Досягнення Програми


100% учасників заначили, що комфортно себе почували на
Програмі, з них 98% – задоволені роботою тренерів,
а 87% – оцінили найвищим балом організацію навчання.



99% слухачів висловили бажання
започаткувати/відновити/розширити власний бізнес.





97% учасників має намір приймати участь у конкурсах
бізнес-планів, якщо такі будуть організовуватись ПРООН.

для 75% респондентів корисними були усі блоки тренінгу,
для 99% – корисною була уся подана інформація.
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