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OTA DE IFORMARE CU PRIVIRE LA PROIECTUL „RIES – RETEAUA
ICUBATOARELOR DE ECOOMIE SOCIALA - ABORDARE STRATEGICA A
DEZVOLTARII RESURSELOR UMAE”
- în atenția formatorilor, specialiștilor, consultanților și experților în economie socială Asociația Europa pentru Dezvoltare Umană derulează, în calitate de beneficiar, în perioada ianuarie
2011 – decembrie 2013, respectiv pentru o perioadă de 36 de luni, proiectul „RIES – RETEAUA
INCUBATOARELOR DE ECONOMIE SOCIALA - ABORDARE STRATEGICA A
DEZVOLTARII RESURSELOR UMANE”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Acest proiect vizează măsuri inovative de dezvoltare a Economiei Sociale în România, în sprijinul
direct și nemijlocit al unor categorii de persoane vulberabile, dezavantajate din punct de vedere
social și economic.
Proiectul se derulează în parteneriat între beneficiar, Europa pentru Dezvoltare Umană (www.asocedu.ro), 4 parteneri naționali, respectiv: SC Competitive in Business&Consulting SRL, Academia
de Studii Economice, SC Cardinal Jobs SRL, SC Synthesis Management Consultants SMC SRL si
unul transnațional: Bolt International Consulting (Grecia).
Măsurile prevăzute în cadrul acestui proiect vizează categorii de grup țintă din 4 regiuni de
dezvoltare din România, respectiv din: Bucureşti Ilfov, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia şi Sud Est.
Obiectivul general al proiectului:
Dezvoltarea de inițiative specifice economiei sociale, ajutând persoanele dezavantajate, factorii de
decizie și furnizorii de servicii pentru aceste categorii sociale să joace un rol activ în îmbunătățirea
condițiilor de viață ale grupurilor dezavantajate și a nivelului de dezvoltare al comunităților
acestora.
Obiective specifice ale proiectului
- Creșterea nivelului de cunoaștere a potențialului specific și a perspectivelor economiei
sociale la nivel național și european;
- Creșterea calității asistenței acordate inițiativelor din aria economiei sociale, prin
dezvoltarea unei structuri specifice și a unei rețele de profesioniști care să promoveze și să
susțină antreprenoriatul social pentru grupuri dezavantajate;
- Îmbunățățirea practicilor naționale de sprijinire a antreprenoriatului social, prin dezvoltarea
unui pachet integrat de servicii adresate celor interesați în dezvoltarea de iniţiative specifice
economiei sociale.

Pachete generale de activități în cadrul proiectului:
• Studii și analize privind contextul economiei sociale la nivel național și european.
• Înființarea și dezvoltarea unei rețele interregionale tip “Comunitate de Practică” pentru
economie socială, susținută online.
• Programe de formare și dezvoltare a competențelor specialiștilor în economie socială, în
vederea sprijinirii dezvoltării incubatoarelor de economie socială.
• Măsuri de sprijin destinate persoanelor defavorizate / vulnerabile din categoriile de grup
ţintă vizate de proiect (informare, conştientizare, consiliere, orientare şi formare
profesională specifică, sprijin şi asistenţă în iniţiere / management afaceri sociale, mediere
pe piaţa muncii)
• Înfiinţarea şi dezvoltarea a 4 incubatoare de economie socială, măsura pilot în 4 regiuni de
dezvoltare.
• Înființarea și dezvoltare a 20 de întreprinderi sociale (structuri de economie socială).

Rezultate generale anticipate în sprijinul categoriilor de grup ţintă:
• Grad crescut de cunoaştere al contextului Economiei Sociale în România.
• Reţea tip “Comunitate de Practică” pentru economia socială dezvoltată şi susţinută de un
sistem online.
• Formarea unui corp de consultanţi/formatori (operatori) în economia socială, a unui corp de
specialişti în economia socială şi a antreprenorilor sociali.
• Birouri de Asistenţă în Antreprenoriat Social înfiinţate şi dezvoltate în cele patru regiuni de
dezvoltare vizate de proiect.
• Incubatoare de economie socială înfiinţate / funcţionale.
• Întreprinderi sociale (20) înfiinţate şi asistate.
• Persoane din categorii de grup ţintă vulnerabile / defavorizate ocupate în structuri de
economie socială.
Grupul țintă vizat de proiect :
- Formatori implicaţi în economia socială - 100
- Specialişti în economia socială - 200
- Persoane care aparţin grupurilor vulnerabile - 500
dintre care:
- Persoane care locuiesc în comunități izolate - 25
- Persoane cu dizabilități - 25
- Persoane de etnie roma - 100
- Persoane aparținând altor grupuri vulnerabile - 350
Acțiuni concrete destinate formatorilor și Specialiștilor în Economie Socială
Un set esențial de acțiuni din cadrul proiectului vizează persoane ce fac parte din categoriile
formatori și speciliști în domeniul economiei sociale.
În acest sens proiectul urmărește, pe de o parte, identificarea unui număr de cel puțin 100 de
formatori ce au activat în măsuri de tip economie socială și 200 de alți specialiști / consultanți /
experți cu experiență în același domeniu, în vederea coagulării acestoră în cadrul unei Rețele
interregionale tip “Comunitate de Practică”, destinată economiei sociale, pe de altă parte, selectarea

unui anumit număr din categoriile menționate anterior, în vederea formarii specifice a acestora în
domeniul antreprenoriatului social, formare ce include, pe lângă un set de module cu caracter
inovativ și un stagiu în alt stat membru. De asemenea, în cadrul proiectului este prevăzută și
angrenarea unor experți / formatori / specialiști selectați din categoriile menționate anterior, în
vederea susținerii eforturilor noastre de a sprijinii persoane din categoriile defavorizate de grup
țintă, în regiunile vizate de proiect, prin măsuri caracteristice economiei sociale, în vederea
(re)integrării acestor persoane din punct de vedere social și ocupațional.
În acest context, în cadrul proiectului este prevăzută o serie de activități, precum:
A.4 Activitate de conștientizare a grupului țintă.
……………
4.3. Org. unei caravane de evenim. reg., in vederea cresterii grd. de constientizare a grp. tinta
(300 specialisti si formatori, 500 alte categ.) privind potentialul de sprijin oferit de ES
persoanelor dezavantajate.
A.5 Infiintarea, dezv. unei retele intereg. tip Comunitate de Practica (RCP) pt. ES, sustinuta
online. Reteaua va coord. si IES si va furniza informatii online privind proiectul, ES, bune
practici si experiente.
5.1 Infiiintarea si dezv. Centrului Interregional de Antreprenoriat Social.. Acesta va coordona
reteaua interreg. si IES in reg. S-Munt..
5.2 Infiintarea si dezv. Centrelor Reg. de Antreprenoriat Social.. Se vor infiinta si dezvolta inca
3 centre reg. ce vor coordona si IES la nivel regional./
A.6 Prog. de formare si dezv. a compet. specialistilor in ES., in vederea sprijinirii dezvoltarii
„Incubatoarelor de Economie Sociala (IES)” .
6.1 Identificarea si selectia a 44 de potentiali consultanti si formatori (operatori) care vor activa
in Birourile de Asistenta pt. Antreprenoriat Social (BAAS).
6.2 Eval. nevoilor si identif. portofoliului de competente ale operatorilor.
6.3 Elaborarea si furnizarea unui program de 10 zile – instruire pentru formatori din 4 regiuni, a
cate 11 participanţi / serie.
6.4 Organizarea a 4 stagii de formare (vizite de studiu), cu cate 10 participanri, intr-un stat UE,
pentru 40 de operatori (formatori), - schimb de experiente si bune practici
6.5 Organizarea a 8 ateliere de lucru regionale cu specialisti sociali (60 partic./ regiune), cu
scopul:
1) promov. proiectului si ES;
2) diseminarea rezultelor analizei de context elaborata in cadrul proiectului si
3) promovarea subactivitatii 6.6.
6.6 Selectarea a 176 de specialisti sociali pentru implicarea intr-un program de dezvoltare a
competentelor, in vederea aprticiparii acestora la Reteaua tip Comunitate de Practica (RCP).
6.7 Elaborarea si implement. unui program de instruire de 4 zile (8 editii cu cate 22 partic.) in
domeniul ES, pentru specialistii sociali recrutati.
6.8 Organizarea a 2 vizite de studiu intr-un stat UE, 5 zile fiecare, pentru 20 din specialisti,
pentru schimb de bune practici, dezbatere privind politici de economie sociala si pentru a
dezvolta o serie de orientari cadru (guide-lines) privind ES in Romania.

6.9 Seminare Follow-Up cu participantii la vizitele de studiu pt. schimb informatii, bune
practici, definitivarea orientarilor, ce vor fi diseminate in RCP.
Prin urmare, în acest context, în urma procesului de identificare și selecție ce urmează în proiect, un
număr de 44 de formatori vor fi selectați pentru a participa la formare profesională în:
Antreprenoriat in Economie Socială (Antreprenoriat Social), Marketing/Comunicare,
Managementul Fondurilor, Managementul Resurselor Umane, Managementul imbunătățirii
proceselor, Egalitate de sanse si dezvoltare durabila, Rolul de consultant intr-un birou Birou de
Asistență în Antreprenoriat Social.
Alți 176 de specialiști vor beneficia de măsuri de instruire în vederea dezvoltării competențelor în
domeniul Antreprenoriatului Social și vor fi invitați să facă parte din Rețea.
Atât din prima categorie, cât și din cea de a doua, un număr de persoane va fi selectat pentru a
participa la stagii de pregatire în alt stat membru al UE.
În urma acestor forme de pregătire, persoanele selectate din cadrul formatorilor și specialiștilor în
Economie Socială vor fi selectate pentru a activa contextul proiectului, în calitate de expert în
cadrul Birourilor de Asistență pentru Antreprenoriat Social, arondate Centrelor Interregional și
Regionale de Antreprenoriat Social, pilonii esențiali ai proiectului, însă și a Rețelei Interregionale
de Antreprenoriat Social, cat si in vederea elaborarii orientarilor privind Economia Sociala in
Romania.
Cadrul temporal de implicare în cadrul proiectului a specialiștilor și formatorilor în economie
socială – Perioada ianuarie 2011 – Octombrie 2012)
Etapa 1. – Identificarea, informarea conștientizarea specialiștilor și formatorilor in economie
socială (parte a Activitatății 4.3 din cadrul proiectului)
Organizarea unei caravane de evenimente regionale, in vederea cresterii gradului de constientizare a
grupului tinta, privind potentialul de sprijin oferit de Economia Socială persoanelor dezavantajate
d.p.d.v. economic și social:
- pentru 300 specialisti si formatori
- pentru 500 persoane care aparţin categoriilor de grupuri vulnerabile, respectiv:
- 25 persoane care locuiesc în comunități izolate
- 25 persoane cu dizabilități
- 100 persoane de etnie roma
- 350 persoane aparținând altor categorii de grupuri vulnerabile
a. Premergător caravanei, derulate prin evenimente organizate la nivel regional, în regiunile
vizate de proiect vor fi făcute publice, prin intermediul mai multor canale de comunicare,
printre care si internet, informații cu privire la oportunitățile oferite și avantajele participării
la acest proiect de economie socială. (pentru specialiști și formatori)
b. Identificarea și contactarea unui număr important de actori relevanți la nivel regional și
local, informarea acestora cu privire la proiect și încercarea cooptării acestora să sprijine
proiectul în identificarea persoanelor din grupurile vulnerabile / defavorizate

c. Colectarea și centralizarea datelor privind persoanele aparținând categoriei de formatori și
specialiști, inclusiv persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile.
d. Informarea directă a persoanelor aparținând categoriilor menționate anterior, cu privire la
oferta și beneficiile participării la proiect
e. Identificarea și stabilirea zonelor concrete de derulare a caravanei, în funcție de persoanele
identificate ce au răspuns pozitiv, inclusiv de alte criterii ce vor fi stabilite de experții
proiectului
f. Planificarea, organizarea și derularea campaniei la nivel regional, în toate cele 4 regiuni.
Caravanele regionale prevăzute în cadrul acestei activități vizează implicarea în cadrul caravanei și
a categoriilor de grup țintă persoane vulnerabile, dezavantajate. Acest element face obiectul unei
abordări distincte.
Spațiul de timp alocat implementării acțiunilor menționate anterior se încadrează în perioada mai octombrie 2011.
Etapa 2 - Progam de formare si dezvoltare a competențelor specialiștilor în Economie Socială., în
vederea sprijinirii dezvoltării „Incubatoarelor de Economie Socială (IES).
a. Identificarea, selecția, evaluarea nevoilor si identificarea portofoliului de competente pentru
44 de potențiali consultanți si formatori (operatori) care vor activa în Birourile de Asistenta
pt. Antreprenoriat Social (BAAS), în perspectivă angrenării acestora în masuri specifice de
formare.
- (estimare perioada Mai-Octombrie 2011)
b. Elaborarea materialelor de instruire, aferente modulelor ce vor constituii baza instruirii și
configurarea efectivă a derularii acesteia.
- (estimare perioada Iulie-Septembrie 2011)
c. Oragizarea si furnizarea unui progam de 10 zile – instruire pentru formatori, livrat pentru
formatori identificați in 4 regiuni. Se vor organiza 4 -5 serii cu câte 8-11 participanți pe
serie. Cursurile se vor derula în cadrul Centrului Interregional de Antreprenoriat Social
- (estimare perioada Octombrie 2011-Ianuarie 2012)
d. Organizarea a 4 stagii de formare (vizite de studiu), cu cate 10 partic., intr-un stat UE,
pentru 40 de persoane participante și care au absolvit sesiunea de formare, pt. schimb de
experiente si bune practici.
- (estimare perioada Februarie-Mai 2012)
e. Organizarea a 8 ateliere de lucru regionale cu specialişti în economie socială (60 partic./
regiune), cu scopul:
- 1) promovarea proiectului si Economiei Sociale;
- 2) diseminarea rezultatelor analizei de context (A2) si
- 3) promovarea participării specialiștilor în cadrul proiectului (pct. g)
- (estimare perioada Ianuarie-Mai 2012)
f. Selectarea, evaluarea nevoilor si identificarea portofoliului de competente pentru 176 de
specialişti în ES pt. implicarea intr-un program de dezvoltare a competențelor în ES. Acești
specialiști vor fi invitați să activeze in cadrul Rețelei tip Comunitate de Practică (RCP).
- (estimare perioada Ianuarie-Mai 2012)

g. Elaborarea si implementarea unui progam de instruire de 4 zile (8 serii cu cate 22
participanți sau 16 serii cu câte 11 participanți / serie) in domeniul ES pentrut. specialiștii în
ES selectați. Seriile de instruire se vor derula în cadrul Centrului Interregional, Centrelor
regionale și / sau alte locații identificate în acest scop.
- (estimare perioada Aprilie - Iulie 2012)
h. Organizarea a 2 vizite de studiu intr-un stat UE, 5 zile fiecare, pt. 20 din specialisti, pt. a
schimba bune practici, a dezbate politici de ec. soc. si pt. a dezv. orientari cadru in ES in
Romania.
- (estimare perioada mai-august 2012)
i. Seminare Follow-Up cu participanții la vizitele de studiu pt. schimb informatii, bune
practici, definitivarea orientarilor, ce vor fi diseminate in RCP.
- (estimare perioada august-octombrie 2012)
Etapa 3 – caracter transversal - Infiintarea, dezv. unei retele intereg. tip Comunitate de Practica
(RCP) pt. ES, sustinuta online. Reteaua va coord. si IES si va furniza informatii online privind
proiectul, ES, bune practici si experiente.
a. Infiiintarea si dezv. Centrului Interregional de Antreprenoriat Social.. Acesta va coordona
reteaua interreg. si Incubatoarele de Economie Socială (IES) in regiunea Sud-Muntenia.
b. Infiintarea si dezvoltarea Centrelor Regionale de Antreprenoriat Social.. Se vor infiinta si
dezvolta inca 3 centre regionale ce vor coordona si IES la nivel regional.
Înființarea acestei rețele vizează o componentă ”hard„ cât și una ”soft”. Componenta ”hard”
presupune, în principal, existența și dotarea corespunzătoare a locațiilor în care vor funcționa
centrele, partea de „soft” implică resursele umane, respectiv de know-how necesare funcţionării, cât
şi modalitatea de interconectare a centrelor.
Infiinţarea centrelor, prevăzută în perioada Martie-August 2011 (centrul interregional) şi Mai 2011
– Mai 2012) centrele interregionale este o condiţie esenţială pentru funcţionarea reţelei şi derularea
tuturor activităţilor cu acţiune directă asupra categoriilor de grup ţintă.
Se preconizează înfiinţarea Centrului Interregional în Regiunea Sud-Muntenia, judeţul Argeş, într-o
zonă apropiată municipiului de reşedinţă al beneficiarului, urmând ca celelalte centre să fie
înfiinţate în funcţie de criterii ce vor fi elaborate de către experţii din cadrul proeictului, câte un
centru în fiecare din regiunile Sud-Est, Bucureşti-Ilfov şi Sud-Vest Oltenia.
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