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A doua intalnire transnationala a proiectului C2E a avut 
loc pe 11 si 12 decembrie 2018 la Bruxelles, Belgia.

In cea de-a doua intalnire a proiectului, partenerii 
au discutat despre stadiul actual al proiectului, 
implementarea, progresul, evaluarea proiectului si 
evaluarea riscurilor. 

Intalnirea a oferit ocazia partenerilor proiectului, de 
a crea baza pentru etapele viitoare: dezvoltarea, 
testarea si lansarea cursurilor online.
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THE 3RD 
TRANSNATIONAL  

PARTNER MEETING
In data de 6 iunie a avut loc la Bucuresti, 
Romania, cea de-a treia intalnire a proiect-
ului transnational.

Toti reprezentantii celor 5 tari partenere ale 
proiectului (Belgia, Grecia, Italia, Romania, 
Marea Britanie) au fost prezenti si au discu-
tat despre urmatorii pasi ai proiectului C2E: 
in special punerea in aplicare a diseminarii 
site-ului web al proiectului (www.c2eproj-
ect.org) si a rezultatelor proiectului, finaliza-
rea si traducerea continutului cursului C2E.

WORKSHOP-URI CU PROFESIONISTII SI 
TINERII INGRIJITORI

MAREA BRITANIE

The IARS International Institute

IARS a organizat un eveniment informal cu studentii de la Institute of Development Stud-
ies, pentru a disemina activitatea proiectului C2E. Acest lucru a avut loc intr-un spatiu de 
lucru privat, la Brighton, in data de  6 aprilie 2019, avand un total de treisprezece partic-
ipanti, fara a include coordonatorul. In cadrul acestui eveniment au participat sase tineri 
care au avut experienta in a-si asuma sarcini de ingrijire si sapte profesionisti care au 
lucrat intr-un mediu in care au asistat tinerii cu indatoriri de ingrijire. Participantii au pro-
venit din medii variate, cum ar fi Bangladesh, Africa de Sud, Australia si Ecuador, precum 
si din intreaga Europa. Varstele participantilor au fost cuprinse intre 21 si 45 de ani, varsta 
medie a tinerilor fiind de 23 de ani si varsta medie a celor care au lucrat cu tinerii fiind de 
32 de ani.

Prima data, participantilor le-a fost prezentat proiectul Care to Work, unde au analizat 
realizarile pe care proiectul le-a pus in practica si cunostintele cu care a contribuit in 
cadrul acestui domeniu. Ei au fost impresionati de misiunea pe care a avut-o proiectul, si 
entuziasmati de accentul international al muncii depuse.



Participantii au considerat ca abilitatile transferabile ale ingrijitorilor tineri erau adesea 
subestimate si erau fericiti ca acest lucru a fost in cele din urma recunoscut in cadrul 
politicilor. Ulterior, participantilor le-a fost prezentata schita proiectului C2E, si accen-
tul sau pe suportul oferit tinerilor ingrijitori pentru a deveni antreprenori. Participantii au 
fost impresionati de specificul proiectului, dar si-au subliniat ingrijorarea cu privire la as-
pectele legate de bunastarea proiectului, in special din cauza lipsei instruirii in domeniul 
alfabetizarii financiare mentionata in proiect. Pe langa acestea, ei au simtit ca proiectul 
a avut un mare potential pentru succes si ca ar putea fi adaptat si multiplicat intr-o vari-
etate de medii geografice si socio-economice.

ITALY

Anziani e non solo

In ultimele luni, Anziani e non solo a orga-
nizat 5 workshop-uri pentru profesionistii 
care lucreaza cu tineri si pentru tinerii ingri-
jitori pe tema educatiei antreprenoriale ca 
instrument de sprijinire a tinerilor ingrijitori.

Pe 22 si 23 ianuarie, 6 februarie si 16 apri-
lie 2019, un total de 50 de tineri, dintre care 
12 tineri ingrijitori, au participat la 3 work-
shop-uri diferite pentru a-si crea abilitatile 
antreprenoriale si a dezvolta o mentalitate 
antreprenoriala.

In data de 7 noiembrie 2018 si 24 ianuarie, 
un numar de 17 profesionisti, in special lu-
cratori sociali si profesori, au participat la 2 
workshop-uri pentru a invata cum sa puna 
in aplicare capacitatile antreprenoriale ale 
ingrijitorilor tineri.



In perioada 28-31 ianuarie 2019 au avut loc la Bucuresti, Romania, workshop-urile C2E, 
organizate de Asociatia Habilitas CRFP in cadrul sediului DGASPC sector 1.

Tinerii ingrijitori si profesionisti au aflat informatii despre procesul de ingrijire, antrepreno-
riatul social, modul de elaborare a unui plan de afaceri si exemple de afaceri sociale de 
succes.

Tinerii ingrijitori si-au dezvoltat abilitatile pentru antreprenoriatul social, in timp ce pro-
fesionistii si-au dezvoltat abilitatile de sprijinire a ingrijitorilor tineri care doresc sa devina 
antreprenori in domeniul social.

ROMANIA

Asociatia Habilitas – Centru de Resurse si Formare Profesionala

KMOP a organizat workshop-uri cu profesionisti si ingrijitori tineri care au avut loc la At-
ena in perioada 6-7 februarie 2019. Majoritatea participantilor au fost membri ai retelei 
EPIONI, reteaua de ingrijitori din Grecia, o organizatie care se afla in stransa colaborare 
cu KMOP, in ceea ce priveste problemele legate de ingrijire. In cadrul workshop-urilor, 
profesionistii si ingrijitorii tineri au avut ocazia sa invete despre “conceptul ingrijitorului”, 
valoarea invatarii de-a lungul vietii si beneficiile antreprenoriatului social. 

Scopul de baza al workshopurilor a fost de a testa materialul educational C2E si, de 
asemenea, ca profesionistii si ingrijitorii tineri sa fie constienti de faptul ca antreprenori-
atul social poate constitui o cale alternativa catre ocuparea fortei de munca, cu impact 
social.

GREECE

KMOP Social Action and Innovation Centre



CURSURI ONLINE C2E  
DISPONIBILE IN CURAND!

 
Partenerii proiectului lucreaza la 2 Cursuri online adresate tinerilor ingrijitori si profesionistilor care 
lucreaza cu ingrijitori tineri.

Cursurile vor fi construite pe platforme interactive si inovative si vor avea ca scop stimularea si infor-
marea, luand in considerare nevoile si limitarile publicului tinta.

Cursurile online vor include chestionare de evaluare care vor surprinde calitatea capacitatii C2E de 
creare a meterialelor de invatare, dar si datele demografice ale beneficiarilor nostri.

JOIN US!

Newsletters
Oportunitati de formare
Carti electronice (eBooks) gratuite
Stiri si comunicate de presa ale proiectului? 

Alaturati-va retelei noastre, inscrieti-va  
pe site-ul nostru: 

www.c2eproject.org/join-us-sign-up-here www.c2eproject.org

Acest fluturas aferent proiectului realizat de beneficiari in comun sau 
individual, sub orice forma si folosind orice mijloace, indica faptul ca reflecta 
numai punctul de vedere al autorului si ca Agentia Nationala si Comisia 
Europeana nu sunt responsabile pentru orice utilizare a informatiilor pe care 
le contine

Intre 5-8 februarie 2019, Diesis a organizat pilotarea workshop-urilor C2E in Belgia. For-
marea a avut loc la sediul Legacoop din Bruxelles, si a gazduit 10 participanti in total, fara 
a include personalul Diesis.

In cadrul pilotarii formarii au participat 5 tineri ingrijitori (cu varste cuprinse intre 21-25 ani) 
si 5 profesionisti care lucreaza direct cu ingrijitori tineri (cu varsta cuprinsa intre 29 si 43 
de ani).

Din testarea modulelor de instruire a reiesit ca tinerii ingrijitori implicati au aratat entuzi-
asm in ceea ce priveste posibilitatea de a deveni antreprenori sociali. Ei au fost interesati 
si dornici de mai multe informatii. Ei considera modulul a fi interesant, dar ar fi apreciat 
mai multe materiale (despre cum sa infiinteze o afacere: identificarea pietei, cum sa ac-
ceseze credite...) si testimoniale (antreprenorii care isi impartasesc povestile). 

Pe de alta parte, profesionistii au manifestat interes pentru module, dar au asteptat mai 
multe materiale, in special despre cum sa dezvolte un plan de afaceri in sectorul social 
si rolul organizatiilor de sprijin (cum ar fi federatiile).
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