
Акселератор соціального підприємництва: навчальна 

програма для соціальних підприємців 

 Платформа соціальних змін запускає новий набір на навчальну програму 
для соціальних підприємців  «Акселератор соціального підприємництва». 
Програма інтенсивного розвитку бізнесу для соціальних стартапів, діючих 
соціальних підприємств і мікро- та малих підприємств, що спрямована на 
розвиток територіальних громад та подолання наслідків війни через створення 
умов для сталого розвитку підприємництва сільських територій.  

 Мета програми: 

• Допомогти учасникам протестувати бізнес-ідею, удосконалити свої продукти та 
послуги, підвищити рівень їх підприємницьких компетенцій, залучити інвестиції 
та працювати в кризових умовах, створюючи робочі місця для внутрішньо-
переміщених та інших осіб, постраждалих внаслідок війни. 

• Підтримати активних підприємців об'єднаних територіальних громад через 
діяльність кооперативів, розвиток зеленого туризму, фермерства, допомогу 
місцевим громадським організаціям в розвитку соціального підприємництва та 
впровадження європейських підходів до розвитку сільських територій. 
 Учасники, які успішно пройшли всі модулі програми та виконали завдання 
модулів, зможуть презентувати свої проєкти на національному пітчингу та 
можливість отримати безповоротні інвестиції на розвиток свого соціального 
стартапу. 

 Для кого? 

• Для засновників та керівників діючих соціальних підприємств, що прагнуть 
знайти нові ринки, збільшити чи відновити продажі та масштабуватися 

• Для засновників соціальних стартапів, що націлені створити нові робочі місця 
для ВПО та подолати проблеми, спричинені війною 

• Для засновників та керівників малого бізнесу, що хочуть зробити свій бізнес 
соціальним 
 В межах програми учасники отримають: 



• Інтенсивне навчання: завдяки унікальним знанням учасники зможуть підвищити 
рівень своїх компетенцій у сфері менеджменту, фінансів, маркетингу, 
комунікації та управління проєктами 

• Практичну роботу: практична робота з експертами та менторами, постановка 
індивідуальних цілей та самостійна робота «в полях» з клієнтами та 
користувачами ваших продуктів 

• Розвиток: можливість протестувати бізнес-модель власного підприємства та 
зміцнити організаційний розвиток бізнесу 

• Інвестиції: у разі успішної презентації власного бізнес-плану перед 
підприємцями, КСВ-бізнесом та потенційними партнерами, учасники зможуть 
отримати подальшу фінансову підтримку до 250 000 грн з боку Платформи 
соціальних змін 

• Середовище: долученість до екосистеми соціального підприємництва, 
нетворкінг серед учасників програми, обмін досвідом, ресурсами та багато 
можливостей для колаборації 
 Як взяти участь? 

Навчальна програма стартує 4 березня 2023 року. Дізнатись деталі та подати 
заявку можна за посиланням. 
 
Джерело: Дія Бізнес 
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