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Certificatul European de
Comunitate Enterprise
Echilibrarea nevoilor clientilor alaturi de cele ale intreprinderilor sociale pot
cauza probleme organizatiilor cu scop social. Aceasta este o provocare,
insa creeaza, de asemenea, o piata de nisa pentru dezvoltare. Multe
ONGuri au un potential de a deveni furnizori de locuri de munca de
calitate, sprijinind prin infiintarea intreprinderii. Unii dintre cei mai buni si
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de succes antreprenori din lume au fost exclusi ca membrii ai societatii in
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Certificatul European in Intreprinderi Sociale (ECCE) este o noua

trecutul lor. Folosindu-se de spiritul antreprenorial “street-wise” abilitatile
sunt folosite pentru a depasi dezavantajele si saracia. Multi nu au avut
nicio calificare la inceput care le-ar fi permis sa acceseze HE..

calificare profesionala la nivel European dezvoltat de parteneri din Marea
Britanie, Franta, Spania, Suedia si Romania. Pe durata proiectului acestia
au combinat cunostintele si experienta lor pentru a obtine o calificare
relevanta, flexibila si orientate spre necesitati pentru a sprijini in mod
specific cresterea in cadrul economiei sociale a Europei. ECCE, de
asemenea, stabileste o noua retea de invatare ca modalitate de
diseminare si ntegrare a ECCE, fiind un set de instrumente
de specialitate.

ECCE
Obiective
Obiective Cheie 1:
Dezvoltarea
unei
cetatenii
active.
Capacitatea de insertie profesionala,
crearea de noi afaceri si cai de invatare
viitoare pentru persoanele din comunitatile
greu accesibile.
Obiective Cheie 2:
Promovarea
educatiei
antreprenoriale,
dezvoltarea spiritului cetatenesc activ,
capacitatea de insertie profesionala si
crearea
de
noi
afaceri
(incluzand
antreprenoriatul social), sprijinirea viitoarelor
cai de invatare si de cariera pentru
persoane fizice in conformitate cu
dezvoltarea lor profesionala si personala.
Rezultatele acestui proiect includ un
program de inceput de specialitate pentru a
ajuta pe cei ce aspira la o intreprindere
sociala sau ONG, sa identifice nevoile de
afaceri si sa beneficieze de un program de
formare personalizat. Noi cream un curs
acreditat de intreprinderi sociale si set de
instrumente, care va fi proiectat si testat in
colaborare, pe o perioada de doi ani, cu
scopul de a crea resurse care sa raspunda
eficient nevoilor de invatare ale celor care
aspira la statutul de intreprinzator social, din
Europa.

Pilot
Certificat
Calatorind in Romania, SEK si
partenerii sai, in total 32 de
intreprinzatori sociali internationali, au
studiat conceptul de intreprindere
sociala.
Cursul a inceput de “Ziua Europei” si a
durat
o
saptamana,
acoperind
planificarea afacerilor si misiunea,
impactul social, strategii de marketing
si finantare. SEK a impartit cei 32 de
cursanti ai intreprinderii sociale in 6
grupuri mixte la nivel international. Ei
au pus in practica ceea ce au invatat,
fiecare
grup
creand
propria
intreprindere sociala. In ziua de vineri,
fiecare grup a prezentat ideea sa de
intreprindere sociala celorlalte grupuri,
SEK si partenerii sai fiind impresionati.
In doar 5 zile, ei au creat inteprinderi
sociale
inovative,
viabile
si
sustenabile.
Pro Vita in Romania a fost o gazda
extraordinara iar grupul a fost
privilegiat cu un tur pentru vizitarea a
patru intreprinderi sociale pentru a
arata cursantilor cateva exemple din
viata reala a intreprinderilor sociale.
Au fost foarte inspirati.
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ECCE
Eveny
Evaluarea
cursului
de
catre
fondatorii ECCE a fost completat de
BASTA.
In noiembrie 2016, suntem bucurosi
sa lansam si sa discutam despre
cursul ECCE in fata unui public
european, precum si sa elaboram
comentarii si observatii din partea
activistilor din cadrul economiei
sociale.
Suntem incantati
sa uram bun
venit oamenilor din intreaga Europa
pentru
a
discuta
despre
intrprinderea sociala si sa creem o
platforma pentru generatia viitoare
de antreprenori sociali pentru a
invata despre modul in care pot
incepe propria afacere sociala.
Viitorul ECCE este stralucitor!
Speram sa obtinem o a doua etapa
de finantare, in vederea acreditarii
unui curs cu o institutie de invatare.
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