
Elie 2.0 е продължение на 
проект Eliemental, чиято цел е 
формирането на предприемачески 
умения.

Elie 2.0 предлага нови 
предприемачески модули и 
възможност за участниците да 
учат чрез реални проекти.

Разработихме лесна за прилагане 
рамка, водеща до продуктите на 
проект Elie 2.0, за да помогнем на 
общностите да идентифицират 
нуждите, бариерите и 
възможностите
за реализиране и развитие на 
техните бизнес идеи.

Насоки за 
бизнес в 
общността

Идентифициране на точки на 
достъп в общността

Това са местата, където 
целевата група се чувства в 
позната и приятна атмосфера. 

Също така, това са местата, 
където дейностите на проект Elie 
2.0,  ще бъдат реализирани.

Селектиране на ментори-
предприемачи в общността

Менторите могат да бъдат 
идентифицирани чрез точките за 
достъп в общността. Изберете 
хора, които са запознати с 
нуждите на общността, които 
могат да споделят идеи и да 
привлекат съмишленици към 
идеята. 

Първи стъпки с Elie 2.0

Менторите селектират няколко 
души от общността, за да научат 
повече за Elie 2.0 и за 
методологията PhotoVoice

Участниците ще идентифицират 
нуждите, бариерите и 
възможностите за развитие на 
бизнес начинания в общността. (1 
до 1½ часа)

Време е за участниците и техните 
снимки и видеа, за да опишат 
възможностите и бариерите 
пред бизнеса. (1 - 2 седмици за 
изпълнение на задачата) 

Нека снимките 
говорят! (Семинар 1) - 
Идентифициране на нуждите / 
бариерите / възможностите.

Съберете всички участници 
заедно за интерактивна среща. 
Чрез представянето на снимките и 
видеата, участниците ще могат да 
представят тяхната лична визия 
за общността, в която живеят.

Планиране на действия в 
общността чрез PhotoVoice.

Готови за действие!

Менторите-предприемачи 
разработват SWOT анализ и 
план за действие, използвайки 
информацията от семинара 
„Нека снимките говорят!“.

Затваряне на цикъла - 
(Семинар 2)

Съберете участните отново за да 
обсъдите SWOT анализа и плана 
за действие. Нека потвърдят, че 
възникналите идеи съвпадат с 
техните виждания и, най-важното, 
могат да видят осезаеми резултати 
от приноса им.

Изграждане на бизнес връзки 
в общността:

От разговорите с местните 
собственици на фирми и 
обществени организации може 
да се извлече ценна 
информация за преодоляване на 
бариерите пред развитието на 
бизнес идеи във ВАШАТА 
общност, а могат да помогнат и 
при реализирането на „жив“ 
проект от участниците в проекта.

https://eliemental.org/wp-content/uploads/2021/01/BG_A-brief-description-of-Elie-2.0.pdf
https://eliemental.org/wp-content/uploads/2021/01/BG_CAPS-GUIDE-.pdf
https://eliemental.org/wp-content/uploads/2021/01/BG_Who-might-be-a-community-enterprise-coach_.pdf
https://eliemental.org/wp-content/uploads/2021/01/BG_Photo-voice-Analysis.pdf
https://eliemental.org/wp-content/uploads/2021/01/BG_Training-workshop-for-co-researchers.pdf
https://eliemental.org/wp-content/uploads/2021/01/BG_SWOT-TABLE.pdf
https://eliemental.org/wp-content/uploads/2021/02/BG_A-GUIDE-TO-CONDUCTING-AND-ANALYSING-INTERVIEWS-WITH-SMALL-BUSINESS-OWNERS.pdf



