Celem projektu było wsparcie dla kobiet i mężczyzn zamieszkałych w Świętochłowicach
zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą oraz wspieranie rozwoju lokalnej
przedsiębiorczości, będącej podstawą tworzenia nowych miejsc pracy.
Projekt skierowany był do osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Świętochłowicach jako bezrobotne lub poszukujące pracy, które zainteresowane były uzyskaniem
wiedzy i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości, a w konsekwencji zamierzały rozpocząć
działalność gospodarczą w Świętochłowicach. Początkowo projekt skierowany był do 25 osób jednak
ostatecznie udział w projekcie wzięły 34 osoby. Uczestnicy projektu w celu odpowiedniego
przygotowania merytorycznego do założenia i prowadzenia firmy objęci zostali szkoleniem „ABC
przedsiębiorczości”, podczas którego zgłębili tajniki rejestracji działalności, aspekty księgowe i
marketingowe, sposoby pozyskiwania klientów oraz techniki negocjacji, odbyli zajęcia z doradcą
biznesowym, na których m.in. uczyli się jak napisać dobry biznesplan. W związku z tym, iż kobiety
rzadziej decydują się na prowadzenie firmy, celem projektu było zachęcenie pań do
przedsiębiorczości. W celu zwiększenia udziału kobiet w projekcie założono dodatkowe formy
wsparcia głównie skierowane dla pań (warsztaty motywujące do samozatrudnienia oraz refundację
kosztów opieki nad dzieckiem). Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości do wysokości 40
tys. zł na osobę przyznane zostało 24 uczestnikom projektu, tym 15 paniom. Osoby te założyły firmy
w bardzo zróżnicowanych branżach takich jak: usługi finansowe i ubezpieczeniowe, nieruchomości,
usługi kurierskie, gabinet rehabilitacyjny, zajęcia fitness, produkcja narzędzi, opieka nad dziećmi,
usługi księgowe i kadrowe, handel, usługi instalacyjno-budowlane, usługi fotograficzne, kosmetyczne,
projektowanie inżynierskie, agencja reklamowa, organizacja imprez rozrywkowych, herbaciarnia,
wystawianie przedstawień artystycznych, ośrodek szkolenia kierowców. Uczestnicy projektu
otrzymali również w początkowym okresie działalności finansowe wsparcie pomostowe, które
przeznaczyć mogli na bieżące wydatki związane z prowadzoną działalnością (m.in. na opłaty ZUS,
koszty obsługi księgowej, wynajmu lokalu). Po założeniu firmy uczestnicy projektu nadal objęci byli
bezpłatnym wsparciem doradczo-szkoleniowym obejmującym szkolenie „BHP w przedsiębiorstwie
oraz zarządzanie ryzkiem”, konsultacje z doradcą biznesowym oraz możliwość wyboru szkolenia
indywidualnego zgodnego z potrzebami oraz profilem działalności uczestnika.
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