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PŘIHLÁŠKA do 15. ročníku soutěže

Projekt:
Název projektu:
Centrum pro podporu podnikání a zaměstnanosti
Projekt byl navržen a proveden pro:
RESIDOMO, s.r.o.

Na projektu se dále podíleli:
Firma/organizace:
RESIDOMO, s.r.o.

Přihlašujeme do:
Komunikacní disciplíny:
I.2 Společenská odpovědnost a filantropie
Porota má právo na změnu-přesun projektu do jiné kategorie,
pokud uzná, že by tam mohl mít větší šanci na ocenění

Osoba, která projekt do soutěže předkládá:
Jméno: Kateřina Piechowicz
Firma/organizace: OSVČ
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Stručné shrnutí projektu:
Centrum pro podporu podnikání a zaměstnanosti je nezisková organizace, kterou založila společnost RESIDOMO, s.r.o. Nabízí začínajícím podnikatelům z
Havířova tréninkové prostory, kde mohou podnikat za symbolickou cenu a využít balíček potřebných služeb z oblasti práva, účetnictví apod. 

Zadání, cíle projektu, cílové skupiny:
RESIDOMO coby provozovatel nájemních bytů a nebytových prostor podporuje podnikavé nájemníky a stávající nájemce nebytových prostor. Centrum
není klasický coworking. Je praktické místo, kde mohou začít sbírat klientelu začínající lektoři, drobní výrobci, právníci, koučové a všichni, kdo potřebují
prostor a nemají prostředky na celoměsíční pronájem. Supluje práci Úřadů práce a srozumitelně a provádí podnikatele složitými administrativními začátky
i výběrem nájemních prostor, když se pak osamostatní. 

Strategie:
Chceme pomoci našim nájemníkům začít podnikat a současné nájemce nebytových prostor povzbudit a umožnit jim své podnikání zefektivnit. Pomoci
regionu, ze kterého odcházejí schopní lidé do jiných měst, aby podnikavce udrželi doma.

Nástroje a aktivity
Poskytujeme prostory, poradenství, propojení kontaktů, reklamu

Výsledky:
V lednu proběhly 4 vzdělávací kurzy pro podnikatelky v rámci Visegrad Funds, díky těmto kurzům začínáme pracovat s komunitou žen podnikatelek, a to
jak z ČR tak i z PL.
Tři dny v týdnu je otevřený coworking.
Zároveň zde běží soutěž RESTART pro začínající podnikatele, kteří dostanou několikadenní školení, pak předloží podnikatelský plán a nejlepší získají od
RESIDOMO rok nájem nebytových prostor zdarma a 50 tisíc na zahájení podnikání od Nadačního fondu RESIDOMO. 
O naší činnosti se píše i v Polsku! V časopise Ciesyznske na obcasech (Těšínsko na podpadcích - časopis pro polské podnikatelky) nás vyzdvihli a díky
tomu nás propagují v městském coworkingu v polském Těšíně jako organizaci pomáhající Polákům podnikat  ČR.
Minulý pátek se spustila první z řad komunitních podnikavých snídaní s tématem: Proč být v roce 2020 na sociálních sítích. Pořádáme podnikatelská
snídaně (to jde v rámci projektu Mládež kraji a Nadační fond Residomo – pořádají to „mladí“).
V současné době pomáháme s podnikáním těmto firmám:
MISTKA SEWING – mladá podnikatelka, která recykluje materiály a šije z nich zero-waste produkty (viz příloha - pomohli jsme jí rozjet celou firmu a její
produkty chceme šířit mezi nájemníky a tím je motivovat k lepšímu vztahu k životnímu prostředí)
Marke Holý – lifiebootz prodej tenisek a originální malba na tenisky
Unreal Studio – rekonstrukce bytů, design atd.
Konrad Kwieciński – marketingová agentura (první polská firma), budou se hlásit do Restartu
Calliditas – vzdělávací firma z Plzně – nastavujeme možnosti outsourcingu administrativy a grafických služeb u nás v Centru
Kateřina Hapková – výroba kabelek
Biohemp – příprava zřízení české pobočky polské firmy
Dále se bude připravovat projekt vzdělávací kurz pro podnikavé mladé lidi – propagace a grafika. Učit se bude v Havířově, Karviné a Českém Těšíně a
budeme ho připravovat skrze mládež kraji.

Weblinky:
https://www.facebook.com/centrumpropodnikani.cz/videos/2474895866163793/, https://www.centrumpropodnikani.cz/
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