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kariera i biznes

Wspó³praca na starcie
NOWE FIRMY MOG¥ SPORO ZYSKAÆ, JEŒLI ZNAJD¥ SPOSÓB NA WZAJEMNE WSPARCIE
- dowodzi przyk³ad grupy m³odych przedsiêbiorców, absolwentów warsztatów na UJ
Ma³gorzata
Œwistowska
która
od jesieni
ubieg³ego
roku
realizuje
swój pomys³
na szko³ê
jêzykow¹
przyznaje,
¿e w
biznesie ma
wiêksze
zaufanie
do osób
z którymi
wspó³pracowa³a
na warsztatach CITTRU

ANITA B£ASZCZAK
- Ka¿dy pomaga innym w tym
w czym jest dobry - wyjaœnia
£ukasz Paw³owski, który
od paŸdziernika ubieg³ego roku
prowadzi firmê ContentPro
specjalizuj¹c¹ siê w ochronie
w³asnoœci intelektualnej w Internecie. Jako prawnik kilkakrotnie ju¿ doradza³ kolegom
i kole¿ankom z programu ,,Zostañ skutecznym przedsiêbiorc¹” zorganizowanego przez
Centrum Innowacji, Transferu
Technologii i Rozwoju Uniwersytetu. - Gdy mieliœmy problemy z konkurencj¹, £ukasz bardzo nam pomóg³, i to za darmo.
Nie mog³am liczyæ na innego
prawnika - podkreœla Ma³gorzata Œwistowska, która od jesieni prowadzi G¿eg¿ó³kê
- szko³ê jêzyka polskiego dla
obcokrajowców.
Z pomocy kolegów i kole¿anek poznanych podczas programu korzysta³a ju¿ nieraz; jeden dba m.in. o stronê internetow¹ G¿eg¿ó³ki, a inny przygotowuje pomoce audio dla szko³ y. M a t e r i a ³ y p r o m o c y j n e
G¿eg¿ó³ki opracowa³a Sabina
Francuz, która wraz z kole¿ank¹
z Wydzia³u Form Przemys³owych na Akademii Sztuk Piêknych prowadzi studio graficzne
Manto.
Na brak zleceñ nie narzeka,
bo popyty na us³ugi graficzne jest
teraz bardzo du¿y, ale mimo to
znajduje czas, by pomóc kolegom z kursu. - oferujê im podstawowy pakiet, identyfikacjê
wizualn¹ i oprawê graficzn¹; lo-

go firmy, materia³y reklamowe,
wizytówki. Doradzam te¿, jak
siê promowaæ. Wzajemne wymieniamy siê doœwiadczeniami
- wyjaœnia Sabina Francuz, która przygotowa³a np. wizualizacjê graficzn¹ ContentPro.Zawsze lepiej, jak zajmuje siê tym
ktoœ, kogo siê zna - ocenia £ukasz Paw³owski, któremu kolega z programu handluj¹cy teraz
sprzêtem w Internecie dostarczy³ urz¹dzenia niezbêdne
do przygotowania profesjonalnej prezentacji firmy, a inny
przygotowa³ firmow¹ stronê.
Ma³gorzata Œwistowska przyznaje, ¿e ma wiêksze zaufanie
do osób, z którymi wspó³pracowa³a na warsztatach. - Wiem, ¿e
to, co robi¹, robi¹ rzetelnie
i sumiennie. Mogê na nich
polegaæ - wyjaœnia. Dodaje, ¿e
wzajemne wsparcie pozwala
zaoszczêdziæ czas na szukanie

partnera oraz pieni¹dze, bo
koledzy z programu nie zawy¿aj¹
stawek, a niekiedy pomagaj¹ za
darmo.
Piotr ¯abicki, koordynator
ds. rozwoju przedsiêbiorczoœci
w CITTRU, podkreœla, ¿e
od pocz¹tku projektu uruchomionego w 2005 r. organizatorzy k³adli nacisk na integracjê
i wspó³pracê jego uczestników.
- jednak nie przypuszczaliœmy, ¿e przybierze to tak ciekawy obrót. Nie doœæ, ¿e m³odzi
przedsiêbiorcy œwiadcz¹ sobie
us³ugi, szukaj¹ najlepszych rozwi¹zañ, to wspomagaj¹ siê psychicznie, utwierdzaj¹, ¿e wybrali dobr¹ drogê, wzajemnie
inspiruj¹ - cieszy siê ¯abicki.
Jak dodaje, CITTRU chce nadal
promowaæ wspó³pracê m³odych firm. We wrzeœniu 2007 r.
zorganizowa³o spotkanie dla
wszystkich uczestników pro-

jektu po³¹czone ze szkoleniem
na temat rozliczania unijnych
dotacji. Na pocz¹tku tego roku
kolejne.
Wspiera te¿ pó³formalne
spotkania m³odych przedsiêbiorców. A ci chc¹ rozbudowaæ
sieci wzajemnej pomocy. Na pocz¹tek zamierzaj¹ za³o¿yæ stronê
internetow¹ z informacjami
o swych firmach, która u³atwi³aby kontakt z potencjalnymi
partnerami biznesowymi.
W dalszych planach maj¹ klaster,
który zrzesza³by uczestników
programu CITTRU, a mo¿e te¿
innych projektów. Razem mogliby negocjowaæ umowy, organizowaæ szkolenia.- Spotykamy siê na ró¿nych konferencjach
i wiem, ¿e wszyscy mamy
podobne problemy - mówi £ukasz Paw³owski.

