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W Polsce sektor usług wspólnych dla biznesu i usług informatycznych generuje 20 tysięcy 
nowych miejsc pracy rocznie. Dynamiczny rozwój tej branży stanowi szansę dla młodych 
osób i kobiet na zdobycie stabilnego zatrudnienia. Wyzwaniem jest jednak szybkie i skuteczne 
przygotowanie kandydatów do podjęcia pracy w sektorze BPO/IT, czego dokonać mogą 
przedsiębiorstwa społeczne, we współpracy z instytucjami publicznymi i korporacjami.

Celem programu NESsT Empowers jest identyfikacja i wsparcie przedsiębiorstw społecznych, 
oferujących osobom młodym i kobietom szkolenia, staże oraz możliwości zatrudnienia w sektorze 
BPO/IT. NESsT otwiera nabór aplikacji przedsiębiorstw społecznych, które zwiększają dostęp  
do rynku pracy dla osób młodych i kobiet w Polsce.

DOŁĄCZ DO PORTFOLIO NESsT W POLSCE

KOGO ZAPRASZAMY DO APLIKOWANIA?
NESsT jest zainteresowany współpracą z firmami  
i organizacjami prowadzącymi działalność biznesową. 
Zachęcamy do aplikowania przedsiębiorstwa społeczne 
na etapach walidacji (prowadzona jest sprzedaż, jednak 
przedsiębiorstwo nie osiągnęło stabilności finansowej) 
oraz przygotowania do wzrostu (prowadząc sprzedaż 
przedsiębiorstwo jest w stanie się utrzymać, jednak 
nie skalować). Przedsiębiorstwa muszą także spełniać 
następujące kryteria:

• Posiadać siedzibę w Polsce.

• Korzystać z narzędzi rynkowych w celu zwiększenia 
dostępu do miejsc pracy dla osób młodych i kobiet  
w sektorze BPO/IT, oferując im szkolenia i/lub staże.

• Okazywać chęć aktywnego zaangażowania w proces 
wyboru.

HARMONOGRAM
Czerwiec
Nabór aplikacji otworzymy 30 czerwca 2016

Lipiec & Sierpień
Wybranym przedsiębiorstwom społecznym zadamy szereg 
pytań by lepiej zrozumieć i opisać ich biznes, plany rozwoju 
oraz potrzeby. Dokumenty, które stworzymy na tym etapie 
zaprezentujemy przed Komitetem Inwestycyjnym.

Wrzesień
Komitet Inwestycyjny podejmie decyzję odnośnie wsparcia 
wybranych przedsiębiorstw społecznych.

Wszystkim złożonym aplikacjom chcemy poświęcić należytą 
uwagę, dlatego zachowujemy prawo do zamknięcia etapu 
aplikacji, przed końcem sierpnia. W razie pytań zapraszamy  
do kontaktu z Gabrielą Cichowicz, Menedżerką Portfolio 
NESsT w Polsce: gcichowicz@nesst.org.

Zmieniasz świat? 
Dowiedz się, jak możemy 
w tym pomóc.
INWESTYCJA I WSPARCIE DLA TWOJEGO 
BIZNESU SPOŁECZNEGO

NESsT Empowers to program realizowany dzięki



CO OFERUJEMY
Wybrane przedsiębiorstwa społeczne zaproszone zostaną 
do portfolio NESsT i otrzymają dofinansowanie, po 25 000 
dolarów na rozwój biznesu, a także szkolenia i doradztwo, 
między innymi w zakresie dopracowania biznesplanu. 
Wsparcie przedsiębiorstw na drodze do osiągnięcia stabilnej 
sytuacji finansowej, realizowane będzie przez zespół NESsT 
oraz Sieć Doradców Biznesowych NESsT, świadczących 
mentoring na zasadzie pro-bono.

Dołącz do portfolio NESsT

PROCES WYBORU
Proces wyboru przedsiębiorstw do portfolio NESsT składa się z trzech głównych etapów. 

Dowiedz się więcej na stronie nesst.org/poland >>

nesst.org

Wypełnij formularz aplikacyjny. Powinno 
Ci to zająć około dwóch godzin. Zespół 
NESsT zapozna się z Twoją aplikacją  
i oceni ją w odniesieniu do kluczowych 
kryteriów. Możemy zwrócić się do Ciebie 
z dodatkowymi pytaniami.

Z wybranymi przedsiębiorstwami 
spotkamy się w ramach wizyt 
studyjnych. Będziemy chcieli poznać 
Cię osobiście i przeprowadzić głębszą 
analizę przedsiębiorstwa, ocenić jego 
mocne strony, największe wyzwania, 
perspektywę wzrostu oraz kluczowe 
potrzeby.

Jeśli zakwalifikujesz się do ostatniego 
etapu, będziemy pracować z Tobą nad 
doprecyzowaniem pozostałych kwestii, 
niezbędnych do przygotowania opisu 
inwestycji. Zaprezentujemy Twoje 
przedsiębiorstwo przed Komitetem 
Inwestycyjnym NESsT, odpowiedzialnym 
za podjęcie ostatecznej decyzji  
o zaproszeniu Cię do naszego portfolio.

CHCESZ APLIKOWAĆ? 
Więcej informacji na temat programu NESsT 
Empowers i formularz aplikacyjny, dostępne 

są na stronie 

KROK 1 KROK 2 KROK 3

CZEGO OCZEKUJEMY OD CIEBIE
Oczekujemy, że będziesz zaangażowany i oddany, 
zarówno społecznej misji, jak i celom biznesowym Twojego 
przedsiębiorstwa społecznego. Chcemy rozwinąć długotrwałą 
relację z Twoim zespołem, opartą na zaufaniu. Możemy 
zadawać Ci trudne pytania lub stawiać przed Tobą wyzwania 
wymagające wprowadzenia zmian, w celu wzmocnienia 
Twojego biznesu. Będziemy Cię prosić o otwarte dzielenie się 
informacjami na temat Twojej działalności biznesowej, wpływu 
społecznego, finansów i zarządzania. Spodziewamy się także 
usłyszeć wiele pytań od Ciebie.

Od momentu wejścia do portfolio NESsT, poprosimy Cię  
o uczestnictwo w regularnych spotkaniach z naszym 
zespołem i komunikowanie na temat wsparcia otrzymywanego 
od NESsT. Zachęcamy do korzystania ze sprawdzonego 
narzędzia oceny Performance Management Tool, które 
pomoże Ci w zarządzaniu i mierzeniu Twoich postępów,  
w odniesieniu do corocznie wyznaczanych celów społecznych 
i biznesowych. Będziemy też oczekiwać od Ciebie 
uczestnictwa w spotkaniach organizacji z portfolio, w tym  
w warsztatach i szkoleniach, czy wydarzeniach wspierających 
rozwój sektora przedsiębiorczości społecznej.

AGA
Typewritten Text

AGA
Typewritten Text
www.nesst.org/polska/aplikuj

AGA
Typewritten Text




