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Przedmiotem działalności jest prywatne przedszkole działające pod nazwą Prywatne Przedszkole Językowe „DumBO”. Instytucja sprawuje opiekę nad dziećmi przez cały rok (5 dni w tygodniu). Metody dydaktyczne dostosowane są do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych. Dodatkowo firma świadczy usługi
sprawowania opieki nad dziećmi w charakterze działalności opiekuńczej w soboty. Pomocniczym źródłem
dochodu firmy jest również wynajem sal lekcyjnych na zajęcia dodatkowe takie jak taniec czy języki obce.
Założycielka przedszkola posiada wykształcenie wyższe, w marcu 2009 r. ukończyła Wyższą
Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie uzyskując tytuł magistra administracji wydziału Administracji i Stosunków Międzynarodowych. Zdobyte w trakcie studiów wiadomości umożliwiły jej
przebrnięcie przez gąszcz zawikłanych przepisów
prawnych regulujących zasady utworzenia przedszkola. W czerwcu 2003 roku ukończyła Policealne Studium Ekonomiczne w Niedrzwicy Dużej
uzyskując dyplom technik ekonomista. Pozyskane kwalifikacje ekonomiczne umożliwiają jej profesjonalne i racjonalne zarządzanie firmą.
W trakcie pracy zawodowej właścicielka pozyskała wiele kwalifikacji i umiejętności przydatnych do realizacji planowanego przedsięwzięcia.
Od września do grudnia 2010 roku brała udział
w szkoleniu organizowanym w ramach projektu
„Masz pomysł – bądź przedsiębiorcą”. Program
szkolenia poruszał wszystkie zagadnienia związane z prowadzeniem jednoosobowej działalności
gospodarczej. Zdobyta wiedza pozwoliła na profesjonalną organizację firmy.
W 2009 roku ukończyła kurs „Akademia skutecznego handlowca” oraz kurs „Trening zarządzania i sprzedaży”. Umiejętności nabyte w trak178

cie trwania w/w kursów pozwalają na zdobywanie
i profesjonalną obsługę klientów.
W grudniu 2003 roku ukończyła „Kurs kadrowo-płacowy”, który uzupełniła we wrześniu 2009
szkoleniem „Prawo pracy po zmianach, pakiet antykryzysowy”. Wiedza z zakresu prawa pracy jest
bardzo przydatna w trakcie prowadzenia przedszkola, bowiem firma zatrudnia pracowników.
Dodatkowo bardzo istotnymi umiejętnościami, które posiada właścicielka, są zdolność
stosowania w praktyce przepisów prawnych, tj.
kodeksu pracy, kodeksu cywilnego, kodeksu handlowego, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa budowlanego jak również znajomość
zasad rachunkowości i przepisów podatkowych.
W lipcu 2009 roku właścicielka odbyła szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz ochrony przeciwpożarowej dla pracodawców
i osób kierujących pracownikami. Dzięki temu
szkoleniu jest uprawniona do szkolenia zatrudnionych pracowników, co z kolei przekłada się na
ograniczenie kosztów związanych z wynajmowaniem zewnętrznych firm szkoleniowych.
W ramach prowadzonej działalności przedszkole zatrudnia pracowników, którzy posiadają
wykształcenie pedagogiczne. Cały personel two-

rzy wykwalifikowany, kompetentny i odpowiedzialny zespół.
Przedsiębiorczyni posiada dość zróżnicowane
doświadczenie zawodowe. Rozpoczynała pracę
w 2001 roku jako sprzedawca zajmując się obsługą klientów, zamawianiem towarów i organizacją
działań promocyjnych. W czerwcu 2002 roku
podjęła zatrudnienie na stanowisku referenta
biurowo-administracyjnego zajmując się obsługą
administracyjną firmy. Od stycznia pełni funkcję
asystenta prezesa zarządu w spółce z o.o., ponosząc odpowiedzialność za zarządzanie pracą biura, kierowanie zespołem projektów, współpracę
z partnerami handlowymi i urzędami.
Pomysł na biznes pojawił się przez przypadek,
podczas rozmowy ze znajomymi na temat opieki
nad dziećmi. To właśnie znajoma osoba zaraziła
założycielkę przedszkola tym pomysłem. Pomysł
zyskał uznanie i akceptację, a następnie został
konsekwentnie i skutecznie wprowadzony w życie.
Firma rozpoczęła działalność 1 marca 2011
i od tej chwili ciągle trwają prace związane z za-

kupem niezbędnego wyposażenia i sprzętu, pozyskiwaniem klientów, organizacją pracy itd. Uroczyste otwarcie przedszkola będzie miało miejsce
1 września 2011.
Właścicielka twierdzi, że na sukcesy jeszcze
przyjdzie czas i na pewno będzie można o nich
mówić w przyszłym roku.
Doświadczenia i spostrzeżenia przedsiębiorczyni dotyczą kwestii odpowiedzialności za podejmowane w biznesie decyzje. Przyszli przedsiębiorcy muszą pamiętać, żeby być na to przygotowanym. W ważnych sprawach biznesowych
przed podjęciem decyzji należy przeprowadzić
szczegółową analizę wyników różnych możliwych rozstrzygnięć. Aby podjąć najlepszą decyzję dokładnie rozważamy wszystkie za i przeciw.
Czasami jednak działamy intuicyjnie. Nasz umysł
wychwytuje, selekcjonuje i przetwarza podświadomie informacje i podpowiada właściwe decyzje. Sprawdza się to, gdy trudno wyselekcjonować
istotne informacje lub gdy jest zbyt mało czasu by
je racjonalnie przetworzyć.

179

