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Fler vägar och värden i vården
Den idéburna sektorn spelar en viktig roll i vårt samhälle. När vinster i
välfärden debatteras och ifrågasätts finns de idéburna företagen som ett
alternativ och en möjlighet. Det är verksamheter som har sociala mål
som drivkraft, återinvesterar vinsterna i verksamheten och drivs utifrån
sina värdegrunder.
Famna, Nyföretagarcentrum och Vårdförbundet driver sedan hösten 2013
tillsammans projektet Fler vägar och värden i vården.
Syftet är att stimulera till ökat idéburet företagande inom vård och omsorg genom att nå potentiella utförare med kunskap och information.
Insatserna i projektet består av inspirations- och kunskapsträffar, fördjupande kurser i affärsutveckling, utbildning av rådgivare hos Nyföretagarcentrum, produktion av presentationsmaterial för idéburet företagande samt spridningsseminarier m.m.
I projektarbetet bidrar Famna med branschkompetens kring idéburet
företagande, Vårdförbundet har utförarperspektivet och Nyföretagarcentrums styrka är företagarkompetens med lokala och regionala
företagarnätverk samt nystartskompetens.
Under 2014 bjuder vi in till inspirations- och kunskapsträffar, fördjupningsutbildningar om LOV (Lagen om valfrihet), LOU (Lagen om offentlig
upphandling), Praktisk marknadsföring och försäljning, spridningsseminarier och ett internat.
Finansiering av projektet kommer från Tillväxtverket på uppdrag av
regeringen.

1 september
Inspirations- och kunskapsträff. Plats: Sundsvall
2 september
Inspirations- och kunskapsträff. Plats: Västerås
3 och 11 september
Kl. 10 – 16 Utbildning i att starta idéburet företag
Plats: Karlstad, Nyföretagarcentrum, Drottninggatan 21, 2 tr.
19 - 20 september
Fler vägar och värden i vården – en praktisk utbildning i att starta
idéburet företag inom vårdområdet. Internat med fokus på vård och
företagande inom vård.
Plats: Sjövillan kurs och konferens, Sollentuna.
2 - 4 oktober
Spridningsseminarium på Eget Företag-mässan i Stockholm.
7 och 14 oktober
Utbildning i att starta idéburet företag.
Plats: Västerås, Nyföretagarcentrum, Slottsgatan 6, Korsvirkeshuset.
21 - 22 oktober
Praktisk marknadsföring och försäljning (1 dag), LOU/LOV-utbildning (
1 dag).
Plats: Uppsala
Samtliga utbildningar är kostnadsfria.

