„Jutro należy do ludzi
działających od dzisiaj"

XIII Edycja Projektu Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości
CASE STUDY – I ETAP
Pierwszy krok do sukcesu już za Wami! Podjęliście decyzję o pobraniu zadania konkursowego.
W dalszej części znajdziecie informacje na temat ostawionego przed Wami wyzwania. Mamy
nadzieję, że okaże się ono przyjemne w realizacji.
Fundacja Studenckie Forum Business Centre Club jest ogólnopolską organizacją studencką,
założoną w 2001 roku. Do jej misji należy kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród
młodych ludzi, a także motywowanie do aktywnego podejmowania wyzwań biznesowych.
Swoją działalność opieramy na projektach ogólnopolskich oraz regionalnych. Wśród nich
można wyróżnić:
 Festiwal BOSS – największy studencki festiwal przedsiębiorczości w Polsce;
 Przedsiębiorczą Kobietę – projekt skierowany do kobiet, które założyły lub chcą
założyć własny biznes;
 Biznes Junior – cykl warsztatów przeprowadzanych w klasach 4-6 szkoły
podstawowej;
 Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości – projekt skierowany do uczniów szkół
średnich opierający się na prelekcjach w szkołach oraz konkursie, który właśnie
bierzecie udział.
20 kwietnia 2018 roku zostaliście powołani na zespół zarządzający projektem Igrzyska
Przedsiębiorczości. Jest on skierowany do osób posiadających lub chcących otworzyć firmę.
Tematy poruszane podczas Igrzysk Przedsiębiorczości dotyczą problemów z jakimi spotykają
się firmy na etapie seed lub start-up. Projekt składa się z trzech części: warsztatów, programu
mentoringowego oraz Bitwy Startupów.
Podczas warsztatów uczestnicy, pracując na własnych pomysłach, uczą się zbudować
biznesplan, rozmawiać z inwestorami oraz prezentować swój biznes. Najlepsze zespoły zostają
wybrane po to, aby przejść do następnego etapu. Podczas programu mentoringowego pracują
pod okiem doświadczonego przedsiębiorcy nad tym, by dobrze się zaprezentować przed
inwestorami podczas Bitwy Startupów.
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Bitwa Startupów jest ostatnim etapem Igrzysk. Jest to jednodniowe wydarzenie, podczas
którego organizowane są prelekcje, a następnie odbywa się prezentacja wybranych w trakcie
warsztatów zespołów. Wystąpienia oceniają zaproszeni inwestorzy, którzy mogą też w projekt
zainwestować.
Zadania:
Waszym zadaniem jest przygotowanie planu projektu, który przedstawicie Przewodniczącemu
Regionu, zawierającego:
1. Strukturę Podziału Pracy (Work Breakdown Structure);
2. Szczegółowe cele Projektu, ze szczególnym zaznaczeniem sposobu pomiaru
zaawansowania ich realizacji;
3. Wykres Gantta z zaznaczeniem kamieni milowych oraz ścieżki krytycznej
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W konkursie biorą udział zespoły trzyosobowe, w których wszyscy uczniowie uczęszczają
do jednej szkoły. Każdy zespół musi posiadać opiekuna, którego dane podawane są przy
wysyłaniu zgłoszenia. Rozwiązania należy przesłać poprzez formularz zgłoszeniowy na
stronie www.najlepsze-zajecia.pl do 30 marca 2018 roku.
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