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➢ GEW obilježava se od 2008.godine, inicijativa je rezultat tjedna 
poduzeća u UK i tjedna poduzetništa 2007. god.

➢ od 2008. god. do danas, više od 10 milijuna ljudi iz 102 zemlje
sudjelovalo je u poduzetničkim aktinostima 

➢ obilježava se svake godine u studenom te poziva mlade da se 
pridruže rastućem porketu poduzetnika koji traže nove ideje i bolje 
načine za razvoj posla



GEW 2020.

➢ 16. 11. – 22. 11. 

➢ organizira se u 180 zemalja 

➢ 40 000 aktivnosti

➢ 10 000 000 ljudi 



GEW 2020. - teme

OBRAZOVANJE | # GEW2020 #
Obrazovanje može informirati i izložiti poduzetništvo ljudima svih dobnih 
skupina. Zajednice mogu mobilizirati obrazovanje za poduzetništvo kroz mnoštvo 
različitih sredstava - od centara za rano djetinjstvo, do fakulteta i sveučilišta, institucija 
za zvanje, prostora za stvaranje i još mnogo toga. Pružanje pravih informacija i alata 
onima koje zanima poduzetništvo može potaknuti kreativnost i vještine za rast održivih 
poduzeća - poboljšavajući ne samo lokalne poduzetničke ekosustave, već i ojačavajući 
kvalificiranu radnu snagu.

GEW Education djeluje na razmjeni resursa, podizanju svijesti i pružanju treninga 
vještina potencijalnim poduzetnicima širom svijeta. Ova tema slavi alate i programe koje 
zajednice koriste za poticanje poduzetništva.



EKOSISTEMI | # GEW2020 #Ekosustavi
Globalna poduzetnička mreža i druge organizacije za potporu poduzetništvu širom svijeta 
gledaju dalje od Silicijske doline kako bi olakšali suradnju i partnerstvo između start-ovih 
ekosustava u obećavajućim gradovima srednje razine. Razmjena znanja i povezivanje lokalnih 
vođa ekosustava postaju sve važniji u izgradnji zdravih i uspješnih poduzetničkih zajednica.

Cilj GEW Ekosustava je potaknuti zajednice na suradnju i dijeliti svoje mreže i tržišta kako bi 
pomogli njihovim novim startupovima da napreduju. Ova tema slavi zajedničke izazove i 
trijumfe poduzetničkih zajednica i čvorišta širom svijeta.



UKLJUČENJE | # GEW2020 # Inkluzija
Poduzetništvo je pozitivna sila koja pokreće inovacije, stvara bogatstvo i poboljšava život 
u zajednicama, gradovima i zemljama. Ali nemaju svi iste prilike. Rasa, dob, spol ili gdje 
netko živi ne bi trebali biti prepreka poduzetništvu. Svatko i bilo gdje trebao bi moći 
ostvariti svoj san i započeti posao brzo, jeftino i bez prepreka.

GEW Uključivanje istaknut će rad prvaka u poslu koji rade širom svijeta kako bi umanjili 
prepreke i prepreke za poduzetnike maksimiziranjem uključivanja. Ova tema slavi 
različitost u svim oblicima, uključujući žene i mlade u poduzetništvu. Aktivnosti, 
radionice i serije govornika koje se održavaju širom svijeta istražit će prepreke s kojima 
se mogu suočiti poduzetnici iz siromašnih populacija i otkrivanje rješenja kroz pristup 
pričama o uspjehu, treningu, kapitalu i mentorstvu.



POLITIKA | # GEW2020 #Policy
Startup ekosustave vode njihovi poduzetnici, ali vlada igra važnu ulogu pomažući im da 
cvjetaju - uklanjajući barijere, resetirajući regulatorno okruženje i naglašavajući veze i 
katalitičke događaje. Nova generacija dužnosnika u javnom sektoru i pametnih savjetnika u 
startup-u hakiraju rješenja politike kako bi pomogla lokalnim poduzetnicima da krenu i 
skaliraju.

GEW politika istaknut će rad vlada i kreatora politike kako bi pomogli poduzetnicima svugdje 
na početku i u mjerilima.



GEW u ETEŠ-u

➢ obilježava se od 2009. 

➢ u organizaciji i pripremi GEW-a od 2009. do 2020. sudjelovalo 346 
učenika smjera komercijalist

➢ svake godine organizacija je bila pod određenom temom iz svijeta 
poduzetništva

➢ 2013. god. organizacija GEW-a uz financijsku potporu Ministarstva 
poduzetništva i obrta, tema: Multikulturalnost u poduzetništvu



Tijekom godina u sklopu GEW-a ugostili smo kroz razne 
aktivnosti:

➢ Učenici i nastavnici Srednje škole Dalj

➢ Učenici i nastavnici Gimnazija Nova Gradiška

➢ Gosti predavači iz svijeta poduzetništva

➢ Posjet lokalnim poduzetnicima

➢ Zamjene uloga – učenici predavači

➢ Debate na teze iz poduzetništva

➢ Humanitarna akcija – OŠ Gunja

➢ Udruga Slap iz Osijeka

➢ Udruga Pozitiva, Nova Gradiška

➢ LAG Nova Gradiška

➢ EDIC Nova Gradiška

➢ Predstavnici Industrijskog parka Nova Gradiška

➢ Gradska knjižnica Nova Gradiška

➢ Promotivni sajmovi VT

➢ Radionice – poslovni plan, Erasmus projekti……..





Ne postoji dizalo za uspjeh.
Moraš ići stepenicama.



Plakat na 1.slide-u izradile učenice 4.k razreda, Dora Tomašević i Nevena Brkljača.

Prezentaciju izradila, Ivana Gajski Berić.


