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Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru realizarea acestei publicații nu constituie o
aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi
considerată responsabilă pentru orice utilizare care ar putea fi făcută de informațiile
conținute în această publicație.

Acest cadru a fost elaborat în cadrul proiectului "Promovarea antreprenoriatului social în rândul
tinerilor prin învățare non-formală" (SEntrA) în cadrul programului Erasmus+ (2019-3-IE01-
KA205-065612).

Proiectul SEntrA (2019-2022) are ca scop promovarea antreprenoriatului social în rândul
tinerilor prin oferirea unui set de instrumente de învățare non-formală pentru a sprijini
accelerarea antreprenoriatului pentru tineri, în raport cu obiectivele de dezvoltare durabilă, și
este cofinanțat prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene, prin intermediul Agenției
Naționale Irlandeze.

Proiectul este rezultatul parteneriatului dintre Letterkenny Institute of Technology (Irlanda),
Fundatia Danis (România), Norsensus Mediaforum (Norvegia), ARIS - A Really Inspiring Space
(Cipru) și Asset Technology (Grecia).

Pentru mai multe informații și pentru versiunea integrală a cadrului de referință în limba engleză:
www.sentraproject.org 

Organizațiile partenere:



Introducere

Context și obiective

"Cadrul pentru accelerarea antreprenoriatului social în rândul tinerilor" a fost elaborat în

cadrul proiectului "SEntrA - Promovarea antreprenoriatului social în rândul tinerilor prin

învățare non-formală". Obiectivul principal al output-ului a fost dezvoltarea unui Cadru

(Model) care va fi utilizat ca ghid de referință de către organizațiile de tineret, lucrătorii de

tineret, formatorii și stakeholderii implicați în accelerarea economiei sociale pentru a sprijini

tinerii să identifice oportunități și să dezvolte inițiative prin punerea în practică a ideilor prin

antreprenoriat social, abordând provocările și problemele identificate în viața lor de zi cu zi.

Cadrul are ca punct de plecare preferințele și interesele tinerilor cu privire la anumite

obiective de dezvoltare durabilă pentru a identifica oportunități și a dezvolta idei

corespunzătoare (ONU, 2015) și le leagă de antreprenoriat, precum și de competențele

media și TIC, folosind ca referință cadrul EntreComp (UE, 2016) și, respectiv, cadrul P21.

Manualul integrează cele mai bune practici identificate în țările partenere (Irlanda, Grecia,

România, Norvegia și Cipru) din inițiativele de tineret/întreprinderile sociale pentru a asigura

relevanța regională și a îmbunătăți experiența de învățare, precum și oportunitățile de a

forma inițiative transnaționale care vor permite tinerilor să dezvolte idei de colaborare și să

răspundă în probleme comune, în timp ce se încheie cu informații și orientări pentru

înființarea și funcționarea unui accelerator de antreprenoriat social.

Cadrul își propune să educe, să formeze și să împuternicească viitoarea generație de

antreprenori, astfel încât aceștia să devină promotori ai schimbării, care să conducă

întreprinderi productive, fructuoase și cu un scop precis, în slujba celorlalți și să facă din

lumea noastră un loc mai bun. Se preconizează că manualul va avea un impact asupra

organizațiilor de tineret, a lucrătorilor/formatorilor de tineret și a părților interesate

implicate în accelerarea economiei sociale la nivel local, regional, național și european, care

vor permite tinerilor să își cultive dezvoltarea personală și antreprenorială, să contribuie în

mod activ la dezvoltarea socială, să intre pe piața forței de muncă ca lucrători independenți

și să înființeze sau să extindă întreprinderi care au o motivație socială.



Modelul SEntrA

Modelul SEntrA este un cadru cuprinzător și flexibil, conceput pentru a-i ajuta pe tineri să

înțeleagă ce înseamnă antreprenoriatul social ca o competență cheie pentru învățarea pe tot

parcursul vieții și pentru a putea să o folosească în vederea dezvoltării abilităților lor și a

participării active în comunitate prin activități de creare de valoare. Acesta este menit să

sprijine și să conducă acțiuni inspirate de Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, să umple golul

și să răspundă nevoilor de îmbunătățire a competențelor antreprenoriale și TIC și să

dezvolte inițiative cu impact social.

SEntrA recunoaște deficiențele de competențe și capacitatea insuficientă a tinerilor de a

răspunde oportunităților emergente, prin dezvoltarea unui cadru util și practic pentru a

pregăti tinerii interesați să devină lucrători independenți și potențiali inovatori sociali cu

viziunea de a avea un impact asupra societății. În acest context, SEntrA creează o înțelegere a

cunoștințelor, abilităților și atitudinilor care alcătuiesc ceea ce înseamnă să fii antreprenor

cu impact social - descoperirea și acționarea asupra oportunităților și ideilor în direcția

Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă și transformarea acestora în valoare socială, culturală

sau financiară pentru alții.

Modelul SEntrA se bazează pe conceptul EntreComp (Cadrul de competențe antreprenoriale)

și pe cele trei domenii de bază ale acestuia: Idei și oportunități, Resurse și În acțiune; și le

transformă într-un proces complet care leagă provocările sociale, competențele

antreprenoriale și TIC și activitățile comunitare. Pe baza cercetării și a analizei efectuate de

parteneri în țările lor, modelul este dezvoltat după cum urmează:

� Idei și oportunități: definește "Obiectivele pentru comunitatea mea" pe baza

Obiectivelor de dezvoltare durabilă din Agenda 2030 a ONU.

o ODD 3: Sănătate și bunăstare bună

o ODD 4: Educație de calitate



o ODD 8: Muncă decentă și creștere economică

o ODD 13: Acțiunea pentru climă

� Resurse: consolidează "Competențele" antreprenoriale și TIC ale tinerilor, adaptând

contextele de învățare la nevoile lor pentru a deveni semnificative și aplicabile.

Competențe antreprenoriale Competențe TIC & Media

o Alfabetizare financiară și

economică

o Confruntarea cu incertitudinea și

riscul

o Creativitate

o Mobilizarea resurselor

o Planificare și gestionare

o Accesați și evaluați informațiile

o Utilizarea și gestionarea informațiilor

o Analiza mijloacelor de comunicare

o Crearea de produse media

o Aplicarea eficientă a tehnologiei

Into Action: sprijină tinerii să conceapă și să implementeze "Activități pentru

comunitatea mea" care vizează nevoile locale și impactul social.

Generația noastră

Planul de acțiune locală Hermes

Grădini ale viitorului

Campionii planetei

SDGs Youth Media Allies

Toate elementele de mai sus sunt identificate și adaptate la țările partenere SEntrA, în urma

cercetărilor efectuate în cadrul proiectului. Acestea pot fi adaptate la diferite grupuri și

contexte de învățare, în funcție de nevoile tinerilor și ale comunităților locale. Acest lucru

face ca modelul să fie complet transferabil și reproductibil. Având în vedere diferitele puncte

de plecare ale unui cursant individual și diferitele priorități locale, modelul poate fi adaptat

pentru a răspunde unor situații diferite.



Modelul este susținut de un set de instrumente de formare (IO3), un instrument educațional

care poate fi utilizat de către lucrătorii de tineret și organizațiile de tineret pentru a pregăti

tinerii să dezvolte întreprinderi sociale. Setul de instrumente oferă cunoștințe fundamentale

despre economia socială și antreprenoriatul social; înțelegere de bază privind utilizarea

procesului de gândire prin proiectare; și scenarii de atelier (călătorii de facilitare) pentru

proiectarea întreprinderilor sociale. Modelul Sentra este completat cu prezentarea unui

accelerator de antreprenoriat social care descrie un cadru aspirant în ceea ce privește

modelul de funcționare, piața țintă, conținutul, precum și dezvoltarea și gestionarea

acestuia.

Domains:
Învățare non-formală & Incluziune

Ocuparea forței de muncă și întreprinderile

Goal: “Vreau să implementez”

Oferirea de ajutor la punerea în aplicare a ideilor / proiectelor




