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Mulți tineri din Marea Britanie nu își dezvoltă compe-
tențele de care au nevoie pentru un viitor de succes, 
alți 790,000 nu sunt angajați sau educați, iar angajatorii 
raportează o discrepanța masivă între competențele 
pe care tinerii le oferă și competențele cerute la locul 
de muncă. Cu toate acestea, cercetările Care2Work 
finanțate prin Programul Erasmus + indică faptul că 
tinerii îngrijitori se confruntă cu bariere suplimentare 
în calea obținerii acestor competențe, din cauza lim-
itării accesului pe piața muncii, a formării și educației 
ulterioare. Din moment ce tinerii îngrijitori din Marea 
Britanie au oportunități limitate pentru a-și îmbunătăți 
poziția în societate, antreprenoriatul reprezintă o opți-
une viabilă pentru depășirea acestor obstacole și îi 
poate ajuta să îndeplinească obiective multiple, cum 
ar fi creșterea stimei de sine, dezvoltarea aptitudinilor 
transferabile și depășirea obstacolelor de pe piață 
muncii.
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În conformitate cu Carers Trust, îngrijitorii tineri, cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani, sunt 
de două ori mai susceptibili să nu aibă acces la educație, anjagare sau formare (NEET). 
Un studiu efectuat de Ecorys a sugerat că prin sprijinirea tinerilor îngrijitori rezultă un 
beneficiu economic pozitiv pentru societate. Suportul acordat pentru mai mult de 2000 
de tineri îngrijitori în Surrey, a generat un beneficiu economic de aproximativ £ 2.700.000 
prin evitarea colapsului carierei (devenind incapabili de a sprijini persoana care este în-
grijită), si evitand ca îngrijitorii sa devina un “Copii în nevoie” (necesitând intervenția au-
torităților locale care se află la nivelul protecției copilului). Sprijinind tinerii îngrijitori prin 
intermediul unor programe de formare în domeniul ocupării forței de muncă, programe 
cum ar fi Care2Entrepreneurship, putem reduce nivelul de șomaj, crește stima de sine și 
ajuta la dezvoltarea competențelor necesare pe piața forței de muncă.

Prin responsabilitățile lor de îngrijire, îngrijitorii dezvoltă abilități vitale care îi ajută în 
realizarea antreprenoriatului, cum ar fi abilitatea de a asculta, ambiția, perseverența, 
managmentul timpului și curajul. Pentru a înțelege nevoile responsabilității lor de ingrijire 
și pentru a se coordona cu alți îngrijitorii profesioniști, aceștia dezvoltă abilități de comu-
nicare vitale, cum ar fi percepția indiciilor non-verbale, compasiunea și dorința de a ajuta. 
Prin echilibrarea responsabilităților de îngrijire și a responsabilităților personale, precum 
angajarea și educația, îngrijitorii dezvoltă abilități puternice de gestionare a timpului și 
perseverență, precum și ambiția de a-și imbunatati situația. Continuând să își îngrijească 
și urmărească propriile responsabilități personale, ei demonstrează curajul de a reusi. 
Toate aceste competențe sunt vitale în urmărirea spiritului antreprenorial și alături de 
îndrumările corecte cum ar fi Care2Entreprenurship, ar putea declanșa o nouă generație 
de antreprenori inovativi și plini de compasiune.



Tinerii îngrijitori sunt persoane ti-
nere care își asumă un important 
rol de îngrijire față de un membru 
al familiei cu diferite tipuri de prob-
leme (dizabilități fizice, dizabilități 
mentale, dependențe, boli, etc. ). În 
Italia, 7,3% dintre bărbați și 6,9% din-
tre femei cu vârste cuprinse între 15 
și 24 de ani (aproximativ 416.000 de 
persoane) se ocupă de adulți fragi-
li sau de persoane în vârstă (Istat, 
2015) - 13.000 în Regiunea Emilia 
Romagna (Istat, 2010)

Tinerii îngrijitori își asumă respons-
abilitatea care în mod normal re-
vine unui adult, responsabilitate 
care ar putea avea un impact nega-
tiv asupra vieții lor: lipsa timpului ar 
putea avea impact asupra relațiilor 
sociale și asupra condițiilor eco-
nomice și de muncă. Responsabil-
itățile legate de îngrijirea familiei 
reprezintă primul motiv de inacti-
vitate în rândul tinerilor italieni, cu 
vârste cuprinse între 15 și 29 de ani 
care nu studiază și nu lucrează. (Ita-
lia Lavoro, 2014)

Tinerii îngrijitori întâmpină dificultăți 
în găsirea și gestionarea unul loc de 
muncă stabil, iar antreprenoriatul ar 
putea fi o  oportunitate concretă 
de a depăși acest obstacol. În plus, 
îmbunătățirea competențelor an-
treprenoriale ale tinerilor facilitează 
dezvoltarea lor economică, cultur-
ală și socială, sporește capacitatea 
de angajare și calitatea vieții aces-
tora. Abordarea antreprenorială ii 
poate ajuta de asemenea pe tine-
rii îngrijitori să confere putere abil-
ităților deja dobândite prin munca 
de îngrijire: rezolvarea de probleme, 
leadership, competențe sociale, 
abilități de comunicare, autonomie, 
responsabilitate, gândire critică. În-
cepând cu ianuarie 2019, în Italia va 
avea loc o formare C2E fata-in-fata 
privind formarea profesională a tin-
erilor îngrijitori și a profesioniștilor 
care lucrează cu aceștia și va ajuta 
la creșterea cunoștințelor și exper-
tizei lucrătorilor italieni și la consol-
idarea competențelor tinerilor în-
grijitori, contribuind la consolidarea 
stimei lor de sine.

TINERI INGRIJITORI ÎN ITALIA



Românii au încredere în propriul lor potențial, doresc să fie propriii lor 
stăpâni și doresc să înceapă un proiect antreprenorial, dar se tem de 
începuturile incerte și ar dori politici mai încurajatoare în domeniu, iar 
educatia antreprenoriala sa fie inclusa.

Potrivit Raportului Amway Global Entreprenurship (AGER) 2018, 39% 
dintre tinerii români cu vârste mai mici de 35 de ani doresc să își în-
ființeze propria afacere, în timp ce 43% dintre români spun că nu vor 
renunta la visul de a începe o afacere. Raportul AGER utilizează In-
dicele Spiritului Antreprenorial Amway (AESI), care măsoară dorința 
de a începe propria afacere, fezabilitatea perspectivelor de a fi antre-
prenor și stabilitatea dorinței de a fi antreprenor în ciuda descurajării 
provenite din mediul social. Raportul relevă de asemenea ca vârsta 
este invers proporțională cu apetitul pentru dezvoltarea proiectelor 
antreprenoriale.

Astfel, 25% dintre românii cu vârste cuprinse între 35-49 de ani, do-
resc să devină antreprenori, în timp ce procentul românilor cu vârsta 
peste 50 de ani este numai de 12%. Diferența este data și de nivelul 
de educație al respondenților. 35% dintre românii care au educație 
superioară au încredere în fezabilitatea înființării unei afaceri, în timp 
ce numai 16% dintre cei fără studii superioare consideră acest luc-
ru. În ceea ce privește sexul respondenților, 21% dintre femeile din 
România și 26% dintre bărbați doresc să devină antreprenori. Con-
form Mastercard Index of Women Entrepreneurs 2018, România se 
situează pe numărul 9 din 57 de țări aflate în 5 regiuni geografice, în 
ceea ce privește numărul femeilor antreprenor,. Astfel, 28,9% dintre 
antreprenorii români sunt femei, procentul crescând cu 27,5% față de 
anul precedent. Cu toate acestea România se situează pe locul 32 
din 57 de țări, în ceea ce privește condițiile și oportunitățile de dez-
voltare pentru femeile antreprenor, cu trei locuri mai jos decât acum 
3 ani de zile.

La sfârșitul anului 2016, în România au fost active circa 720,000 de 
companii (Eurostat), cu o cifra de afaceri cumulată de circa 300 mil-
iarde de euro, România situîndu-se pe locul al doilea la nivel europe-
an, ca rată de creștere, în ceea ce privește numărul de societăți active 
înregistrate în 2016 conparativ cu 2008. Cu toate astea, România se 
situează pe ultimul loc în ceea ce privește numărul de întreprinderi per 
mia de locuitori, oamenii de afaceri spunând că educația financiară și 
stabilitatea fiscală pot stimula apetitul românesc al afacerilor. Potrivit 
datelor oficiale ale Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), 
în perioada  1.01- 30.06.2018, numărul societăților nou înființate în 
România a fost de 71,473, cu 9,81% mai mic decât în aceeași perioada 
a anului 2017. În comparație cu aceeași perioada (1.01-30.06.2017), în 
anul 2017 numărul de întreprinderi nou înființate a înregistrat o creștere 

ANTREPRENORIAT ÎN ROMANIA

În România există două 
programe majore de 
subvenții active pentru 
start-up-uri - Start-Up 
Nation și Start-Up Plus. 
Programul Start-Up 
Nation oferă până la 
200.000 de lei (aprox-
imativ 43.000 de euro) 
pentru fiecare firmă 
câștigătoare. În pro-
gramul Start-Up Plus, 
pot fi acordate maxi-
mum 40.000 de euro. 
Start-Up Nation poate 
fi accesat în România, 
în sate și în orașe. Start-
Up Plus poate fi accesat 
numai de către firmele 
lansate în orașe, cu ex-
cepția București - Ilfov.



ascendentă, ajungând la 79,251, cu 31,23% mai mult decât în aceeași perioada a anului 
2016.

Cauzele care au condus la o diferență semnificativă a numărului de înregistrări în primele 
6 luni ale anului 2018 comparativ cu 2017 au fost diverse, dintre care cea mai importantă 
cauza fiind  o instabilitate însemnată a legislației fiscale înregistrate în primul trimestru al 
anului 2018, precum și volumul mare de acte normative adoptate. Județele care au în-
registrat cel mai mare număr de societăți nou-înființate au fost, în 2017, precum și în 2018, 
București, Cluj și Timiș.

Următorul pas al proiectului C2E este dezvoltarea a două 
cursuri online, unul adresat tinerilor îngrijitori și celalalt pro-
fesioniștilor care lucrează direct cu tinerii îngrijitori. Pe baza 
curriculumului de formare, elaborat pentru pregătirea pilot 
față în față, cursurile online vor fi contruite pe platforme ino-
vatoare și interactive și vor fi stimulative și informative, ținând 
seama de nevoile și constrângerile publicului țintă.

Modulele online vor oferi tinerilor îngrijitori și tuturor care sunt 
implicați în activități de îngrijire informală, oportunitatea de a 
învata despre spiritul antreprenorial, întreprinderile sociale, 
cele mai bune practici în domeniu și planificarea de baza a af-
acerilor. Prin intermediul unor informații utile, orientări, studii 
de caz și instrumente interactive, cursurile online urmăresc 
să furnizeze elementele și abilitățile necesare tinerilor îngri-
jitori, pentru ca aceștia să vină cu propriile idei și pentru a-și 
dezvolta propriile întreprinderi sociale.  În sfârșit, instrumen-
tele de autoevaluare pentru cursanți vor fi livrate online fără 
intervenția unui instructor.

PRIVIM IN VIITOR: CURSURI ONLINE



Reducerea prețului final pentru gospodării a 
fost primul obiectiv al multor politici publice. 
Un element cheie în comportamentul con-
sumatorilor casnici, este diferența dintre prețul 
mediu al serviciilor declarate și serviciile ned-
eclarate. Cu toate acestea, dacă prețurile și ac-
cesibilitatea serviciilor joacă în mod evident un 
rol major în decizia de externalizare a servici-
ilor catre furnizori externi, parametrii non-eco-
nomici, cum ar fi normele sociale precedente 
privind rolul femeilor și repartizarea sarcinilor în 
cadrul familiilor, barierele psihologice sau ati-
tudinile față de muncă, sunt de asemenea de 
o importanță capitală.

Reducerea prețului poate fi realizată prin mai 
multe mecanisme 

	 În primul rând, prin reducerea cotei TVA;
	  În al doilea rând, prin reducerea costului forței 

de muncă prin intermediul scutirilor de la con-
tribuțiile sociale

	  În al treilea rând, prețul poate fi redus și în cazul 
în care o terță parte (alta decât statul) plătește 
o parte a prețului - acest lucru se poate face de 
către companiile care, de exemplu, oferă anga-
jaților acces la servicii personale dar și de către 
companiile de asigurări sau autoritățile locale.

În sfârșit, instrumentul principal utilizat pentru 
diminuarea prețurilor a fost introducerea de 
stimulente fiscale. Sistemele de deducere fis-
cală au fost introduse în unele țări, în special 
datorită sistemului de vouchere.

Reglementarea ocupării forței de muncă și a 
muncii ocazionale poate fi realizată prin im-
plementarea de vouchere, programe specifice 
precum Mini-Jobs sau statut specific pentru 
lucrătorii în activitățile casnice.

Această abordare este dezvoltată în țările care 
se confruntă cu ocuparea directă a forței de 
muncă de către gospodării, mai degrabă decât 
prin forme triangulare de angajare de către or-
ganizațiile furnizoare. Angajatorii sunt încura-
jați să se bazeze pe aceste noi reglementări 
care le oferă o anumită flexibilitate și avantaje 
financiare, uneori legate de angajarea foștilor 
solicitanți de locuri de muncă în contextul pro-
gramelor de activare. Prin acest regulament 
specific, gospodăriile beneficiază de proceduri 
administrative simplificate pentru înregistrarea 

lucrătorilor, iar costul forței de muncă este re-
dus prin scutiri de contribuție socială.

Acest lucru poate conduce la drepturi mai re-
duse pentru lucrători și la o creștere a precar-
ității.

Toate instrumentele menționate mai sus 
acționează pe partea de cerere.

Mai rar, politicile publice ar putea încerca, de 
asemenea, să promoveze apariția unei părți 
formale de aprovizionare. Pe de o parte, aceas-
ta poate însemna încurajarea spiritului antre-
prenorial și a dezvoltării societăților (profit sau 
non-profit), precum și îmbunătățirea structurii 
pieței.

Pe de altă parte, acest lucru poate lua formă 
susținerii apariției unei părți individuale de 
aprovizionare forțată prin măsuri de imigrare. 
Măsurile de reglementare pot avea că rezul-
tat o îmbunătățire a condițiilor lor de muncă, în 
comparație cu o situație ilegala.

În ceea ce privește perspectiva domeniului, se 
poate spune că, deși situația variază consider-
abil de la o țară la alta, se pot identifica o serie 
de tendințe relativ comune:

	 Creșterea speranței de viață: toate țările din 
Uniunea Europeană au trecut printr-un pro-
ces de creștere a speranței de viață de mai 
mulți ani. Unele dintre țările Uniunii Europene 
au printre cele mai mari speranțe de viață din 
lume.

	 Schimbări în structura gospodăriilor: structura 
tradițională a gospodăriilor s-a schimbat în ulti-
mele decenii și va continua să se schimbe în vii-
tor. Reducerea mărimii gospodăriei, creșterea 
gospodăriilor compuse dintr-o singură per-
soană, familiile monoparentale cu copii etc., 
reprezintă o sursă de noi nevoi și cereri de ser-
vicii pentru gospodării și persoane, catering, 
întreținerea locuinței și spațiilor, etc.

	 Prezență mai mare a femeilor pe piața muncii. 
Prezența progresivă a femeilor pe piața forței 
de muncă a însemnat o schimbare radicală a 
cererii de servicii în acest sector, așa cum au 
fost în mod tradițional însoțite de nevoile fami-
liei pentru aceste tipuri de servicii.

	 Noile concepte de management se conecte-
ază la o mai mare flexibilitate în ceea ce privește 
timpul și rolurile din cadrul companiilor.

SPRIJIN PENTRU SERVICIILE PERSONALE 
SI DE UZ CASNIC  ÎN EUROPE
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