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Îmbinarea obiectivelor comunității cu spiritul antreprenorial
Aria de întreprindere socială este recunoscută de către Comisia Europeană ca având un rol semnificativ în bunăstarea
economică viitoare a Europei. În anul 2011, Comisia a lansat Inițiativa privind Antreprenoriatul Social cu sloganul, „Nu există
creștere economică și creare de locuri de muncă fără antreprenoriat social,“ și a declarat:
„Întreprinderile sociale combină obiectivele comunității cu spiritul antreprenorial. Aceste organizații se axează pe atingerea
unor obiective mai largi ale societății, ale mediului înconjurător și ale comunității. Comisia Europeană își propune să creeze un
mediu financiar, administrativ și legal favorabil pentru aceste întreprinderi, astfel încât ele să poată opera de pe aceeași
treaptă cu alte tipuri de întreprinderi în același sector.“
Community Action Dacorum coordonează un proiect pe durata a doi ani „Întreprinderea socială – schimb de bune practici ca
instrument în munca cu tinerii“, care își propune să dezvolte cunoștințe și competențe pentru folosirea întreprinderii sociale
ca instrument eficient în munca cu tinerii. Cei opt parteneri din șapte țări, din cadrul acestui proiect, acoperă zone geografice
diverse, reprezentate de două municipalități și șase organizații non-guvernamentale.
Scopul proiectului este dezvoltarea de cunoștințe și expertiză în întreprinderea socială printre lucrătorii de tineret care, la
rândul lor, pot multiplica ce au învățat în inițiative practice. Proiectul promovează dezvoltarea de competențe sociale, civice și
interculturale, precum și gândirea critică, alfabetizarea media, combaterea discriminării, segregării, rasismului, hărțuirii și
violenței și să sporească accesul, participarea și performanța de învățare a cursanților defavorizați.
Proiectul a început în 1 februarie 2018 și este co-finanțat prin Programul Erasmus + al Uniunii Europene.

Parteneri proiect
AMACH LGBT!
Ireland
www.amachlgbt.com

Petrklíč help, z.s.
Czech Republic
www.petrklichelp.cz

Asociatia Clubul Sportiv Experientamultisport
Romania
www.experientamultisport.ro

Statutární město Karviná
Czech Republic
www.karvina.cz

Dacorum Council for Voluntary Service LTD
United Kingdom
www.communityactiondacorum.org.uk

Solna Youth Centre
Sweden
www.solnaungdomscafe.se

Novi Sad Humanitarian Centre
Serbia
www.nshc.org.rs

Stephens and George Charitable Trust
United Kingdom
http://www.sg100charitabletrust.org.uk/
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Întâlnirea de start
Karvina, Republica Cehia, 19-20 martie 2018

Prima întâlnire a partenerilor proiectului a avut loc
într-un oraș ceh, Karvina, între 19 și 20 martie 2018.
Întâlnirea fost găzduită de către municipalitatea din
Karvina, cu ajutorul ONG-ului Petrklic, fiind un prilej
pentru partenerii proiectului să se cunoască și să
afle mai multe despre fiecare. Aplicantul (Dacorum
CVS) a prezentat proiectul, scopul, obiectivele și
activitățile acestuia și a prezentat documentul
comun pe platforma Google pentru a putea fi folosit
în timpul implementării proiectului.
Urmărește activitățile noastre viitoare!

Câteva informații despre Karvina
Karvina este un oraș situat în nord-estul Republicii Cehe, lângă granița
poloneză, pe malul râului Olza. Are o populație de 56 000 de locuitori
și este centrul administrativ al regiunii Karvina.
În timpul întâlnirii de start, partenerii proiectului au participat la un joc
de explorare a orașului Karvina, pregătit de niște tineri. Plimbându-ne
prin oraș, am descoperit un număr de coduri care ne-au furnizat
informații despre atracțiile orașului.
Una dintre cele mai interesante clădiri a fost Castelul Fryštát, un
monument unic din regiune, fiind singurul castel conservat dintre
cele trei castele care au existat pe teritoriul orașului. Istoria
castelului este legată de fondatorii săi, familia Tessin Piast și a
ultimilor proprietari, familia Larisch-Mönnichs. După reconstrucția
din 1997, castelul a fost deschis publicului. În timpul turului prin
camerele mobilate cu stil, vizitatorii au învățat despre viața de nobil
de la începutul secolelor al XIX-lea și al XX-lea.
De asemenea, partenerii proiectului s-au bucurat de o plimbare în
parcul castelului (parcul Božena Němcová), situat în partea sudică a
castelului, în care se găsesc mulți copaci rari, un complex de agrement
și o grădină zoologică.

Acest proiect a fost finanțat cu ajutorul Comisiei Europene. Acest buletin informativ reflectă numai opiniile autorului
și Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru nici o utilizare a informațiilor conținute în acesta.
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