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LEWIATAN KOMENTUJE
W KURIERZE SZCZECIŃSKIM

LEWIATAN ZAPRASZA

GDY GOSPODARKA SŁABNIE...

ZAPROSZENIE NA IV KONGRES KOBIET

Prawie 60 proc. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw uważa, że osłabienie 5 sesji plenarnych, 21 paneli równoległych,
3 okrągłe stoły, ponad 100 wystawców w Parku
gospodarcze w 2012 r. będzie silniejsze niż w latach 2008-2009.
Kobiet, dziesiątki zagranicznych gości, setki
Agnieszka Łabucka, wicedyrektorka GBS Bank I O/Szczecin: Prawdopodobnie w 2012 dziennikarzy, blisko 10 tysięcy uczestniczek
- po raz kolejny w Pałacu Kultury i Nauki
oraz kolejnym roku dojdzie istotnego osłabienia skłonności do inwestycji i
w Warszawie.
zdecydowanego ograniczenia skłonności do tworzenia nowych miejsc pracy. Obraz
gospodarki, który rysują firmy z sektora MSP, pokazuje wyraźnie, że obawiają się one
W dniach 14-15 września 2012 r. w Warszawie
skutków osłabienia, dopuszczając nawet możliwość utraty płynności, a w
odbędzie się IV KONGRES KOBIET Aktywność,
konsekwencji także bankructwa. Może dlatego zdecydowanie niechętnie patrzą na
Przedsiębiorczość, Niezależność.
konieczność wsparcia krajów UE, które znajdują się w trudnej sytuacji gospodarczej.
Uważają, że nie powinno się pomagać takim krajom jak Grecja, gdyż ich sytuacja jest
Kongres Kobiet to wyjątkowa inicjatywa i ruch
efektem życia ponad stan, za które trzeba ponieść konsekwencje.
społeczny ponad wszelkimi po-działami w Polsce,
Grzegorz Szulc, dyrektor Biura ZPPZ Lewiatan: MSP obawiają się osłabienia który gromadzi kobiety i mężczyzn o różnych
gospodarczego w swojej branży nieco mniej niż osłabienia w gospodarce. Jest to poglądach, zawodach, pochodzących z różnych
wynikiem lepszej wiedzy o tym, co dzieje się w „mojej" branży, rozumienia procesów środowisk i stron Polski. To sukces nas
tam zachodzących, umiejętności dostosowywania się do nich, czy oddziaływania na wszystkich, którzy chcą zmienić Polskę, burzyć
nie. MSP zamierzają sobie radzić w tej trudnej sytuacji poprzez koncentrację na stereotypy i kształtować polityczną, społeczną
ekonomiczną
rzeczywistość.
Coroczne
jakości oraz inwestowanie w innowacje (może nie o dużej skali, ale jednak). i
Konieczna jest też zmiana systemu zarządzania, w celu dostosowania go do wydarzenie gromadzi tysiące uczestniczek z kraju
zagranicy
debatujących
o
kluczowych
zmieniających się warunków zewnętrznych tak, aby móc wykorzystywać szanse, które i
problemach i wyzwaniach stojących przed
pojawiają się w okresie osłabienia gospodarczego.
współczesnymi kobietami.
Wstępny program ramowy, udostępniony na
stronie internetowej http://www.kongreskobiet.pl
jest bardzo zachęcający.
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WYDARZENIA LEWIATANA
WARSZTATY PODSUMOWUJĄCE
ZPPZ Lewiatan wraz z partnerem ISSG
w
ramach
projektu:
„PROGRESSUS
- INNOWACYJNY MODEL KLASTRÓW NGO
DZIAŁAJĄCYCH Z PRACODAWCAMI NA
RZECZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH” w dniu 18 sierpnia br
zorganizował
warsztaty
podsumowujące
w Krosinie (pow.szczecinecki).
To wyjątkowe wydarzenie zostało zorganizowane
we współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju
Oświaty i Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych
w Krosinie. Uczestnicy mieli wyjątkową okazję
spotkania z władzami lokalnymi, przedstawicielami
lokalnej społeczności i innymi autorytetami z
różnych środowisk a także wzięli udział w
event’ach, które
wypracowano w ramach
wspólnych działań naszych testerów.
Przedstawiciele
organizacji
pozarządowych
biorący udział w procesie testowania od stycznia
do sierpnia br odpowiadali za wdrażanie idei
klastra wśród lokalnej społeczności. Mieli za
zadanie w szczególności udzielać podstawowych
informacji z zakresu wdrożenia i uwarunkowań
funkcjonowania modelu:
-

o
możliwościach
zastosowania
produktu finalnego, ukazanie korzyści
wynikających z jego zastosowania,
ukazanie możliwości adaptacji produktu
w zależności od wielkości organizacji
i zasięgu działania,

-

-

o możliwości poszerzenia oferty
organizacji pozarządowych w obszarze
wspierającym aktywizację zawodową,
o produkcie wspierającym działania
NGO
w
obszarze
aktywizacji
zawodowej osób niepełnosprawnych
oraz
możliwościach
podjęcia
współpracy z NGO na płaszczyźnie
zintegrowanej współpracy klastrowej,
o możliwości poszerzenia oferty
organizacji,
możliwości
wsparcia
procesu tworzenia klastrów i integracji
NGO.

OPINIE EKSPERTÓW
NIEPOKOI EKSPORT I IMPORT
GUS podał, że po sześciu miesiącach 2012 r.
polski eksport wzrósł r/r o 1,1 proc., a import
zmniejszył się o 1,9 proc. Saldo wymiany
handlowej z zagranicą wyniosło 5,8 mld euro.

Niepokoi zarówno słaba dynamika eksportu, jak i
spadek wartości importu. Słaby wzrost polskiego
eksportu wpisuje się w osłabienie światowego
handlu międzynarodowego - jeżeli dynamika
eksportu Chin spadła z 11 proc. w czerwcu 2012 r.
do 1 proc. w lipcu br., to trudno spodziewać się,
Dla przypomnienia, prezentowana innowacja aby polskiemu eksportowi udało się zwiększyć
wyrażana jest w kilku płaszczyznach. Jedną z nich słaby od początku roku wzrost sprzedaży poza
jest zastosowanie znanej dotąd w obszarze rynek polski.
gospodarczym idei klasteringu mającej na celu
nowatorską próbę intensyfikowania, konsolidacji pkpplewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2012/1/niepokoi
i koordynacji działań NGO działających na rzecz _eksport_i_import
osób niepełnosprawnych. Istotą budowania
MAPA WIELOLETNICH RAM
nowych form współpracy jest podejmowanie
FINANSOWYCH UE 2014-2020
wspólnych działań na rzecz aktywizacji zawodowej
osób niepełnosprawnych.
Na naszej stronie udostępniliśmy tabelę z mapą
Podjęta próba budowania klastrów społecznych, wieloletnich ram finansowych UE 2014-2020.
jest skuteczną alternatywą dla obecnego stanu Mamy nadzieję, że ułatwi ona orientację
rzeczy, w którym to NGO działają samodzielnie dokumentach z tego zakresu.
bez ścisłej współpracy ze sobą.
http://lewiatan.biz/wpisy/aktualnosci/mapaWięcej informacji na stronie internetowej projektu wieloletnich-ram-finansowych-ue-2014-2020.html
www.progressus.info
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WSPARCIE DLA KADRY
ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
planuje uruchomić konkurs (III kwartał 2012)
dot. wsparcia dla kadry zarządzającej i działów
HR.
Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw, które
poszukują
nowych
obszarów
przewagi
konkurencyjnej, nie tylko technologicznej czy
procesowej, ale przede wszystkim w zakresie
metod zarządzania ludźmi, a jego celem jest
wzrost
wykorzystania
narzędzi
HR-owych
w realizacji celów biznesowych firmy. Będzie on
realizowany w formule projektów zamkniętych,
skierowanych do konkretnych przedsiębiorców
z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które
mają spisaną strategię rozwoju działalności.

analitycznych: zarządzanie projektami,
tworzenie i użycie metryki, analiza
i rozumienie danych
interpersonalnych:
przywództwo,
przekonywanie,
coaching,
negocjacje,
konsultacje, prezentacje;
zarządzania zasobami ludzkimi;
zarządzania przedsiębiorstwem.

KONSERWACJA I NAPRAWA
SPRZĘTU BIUROWEGO
Systemy
Biurowe
Integracja
(SBI)
autoryzowany partner koncernów Nashuatec
(grupa Ricoh) i Toshiba oferuje członkom ZPPZ
Lewiatan
(mającym
siedziby/biura
w województwie zachodniopomorskim) zniżkę na
konserwację i naprawę sprzętu biurowego
(urządzenia
wielofunkcyjne,
kserokopiarki)
w wysokości:
1. 50 % na koszty usługi serwisu
2. 10% na części serwisowe i materiały
eksploatacyjne.

Rezultatem wspólnej pracy kadry zarządzającej
i działów HR w ramach dofinansowanego projektu
będzie opracowanie i przyjęcie do realizacji
strategii zarządzania zasobami ludzkimi, o ile
przedsiębiorca korzystający ze wsparcia jej nie
posiada. Jeśli taka strategia jest już przez
przedsiębiorcę realizowana, rezultatem projektu Oferta obowiązuje do końca 2012 roku.
może być jej aktualizacja.
SBI specjalizuje się w audytach, których celem jest
obniżenie kosztów związanych z wydrukiem
dokumentów. Razem z firmą ZETO Koszalin
tworzy konsorcjum INFOZETO, zajmujące się
sprzedażą i wdrażaniem elektronicznego systemu
obiegu dokumentów i archiwizacji „eKancelaria”
dedykowanego
dla
jednostek
samorządu
Osoby zainteresowane wsparciem prosimy
terytorialnego i administracji publicznej. SBI
o
kontakt
pod
adresem
e-mail'owym:
prowadzi profesjonalny serwis sprzętu biurowego.
a.janiak@lewiatan.biz.

W ramach wspomnianego konkursu wsparciem
objęte mogą zostać m.in. projekty zakładające
wsparcie dla kadry zarządzającej podnoszące
umiejętności w zakresie zarządzania zasobami
ludzkimi i zarządzania przedsiębiorstwem oraz dla
osób zatrudnionych do obsługi zarządzania
zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach z sektora
MMŚP. W ramach projektu firma może uzyskać
W
przypadku
zainteresowania złożeniem
dofinansowanie na rozwój umiejętności:
wspólnego projektu pozostajemy do dyspozycji.
biznesowych: innowacja, analiza zysków
i strat, sprzedaż;

Zachęcamy do współtworzenia Biuletynu

Więcej informacji na ten temat uzyskają Państwo
pod numerem telefonu 91 432 50 60.
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