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Raport de eveniment 

 

Shaw Trust, partener transnational in proiectul Abilitatile Conteaza si Economic a 

sustinut in perioada 05-06 martie 2015 un atelier de lucru pentru Dezvoltarea 

abilitatilor de management in cadrul Structurii de Economie Sociala. 

Atelierul de lucru a fost organizat de Fundatia Motivation Romania in cadrul 

proiectului Abilitatile Conteaza si Economic cofinanțat din Fondul Social European 

prin Programul Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în 

Oameni!  

Proiectul este implementat de Fundația Motivation România în parteneriat cu Shaw 

Trust din Marea Britanie și Asociația Club Sportiv Roțile Schimbării, Fundația pentru 

Copii Sfântul Sava de la Buzău, Asociația Clubul Sportiv Supernova Neamț,  

Asociația Județeană Ilfov Motivation a Sportului pentru Persoane cu Handicap, 

Asociația Club Sportiv Roțile Astrale, Asociatia Club Sportiv Leii Timisoarei, 

Asociatia Club Sportiv Fii Independent si Asociatia Club Sportiv Rotile Abilitatii.  

Proiectul Abilitățile Contează și Economic are ca scop înființarea a 8 noi structuri de 

economie socială (SES),  ce furnizeaza servicii pentru persoanele cu dizabilități, in 

vederea cresterii gradului lor de incluziune sociala prin : transport adaptat, service de 

scaune rulante si servicii de intermediere in baza legii 448/2006.  

Scopul atelierului de lucru sustinut de Shaw Trust a fost dezvoltarea abilitatilor de 

management  a reprezentantilor Structurilor de Economie Sociala infiintate in proiect. 

In cadrul atelierului de lucru sustinut in perioada 05-06 martie 2015 au participat 11 

reprezentanti din cele 8 SES infiintate in proiect si echipa de implementare a 

proiectului.  

 

 



 

 
 

 

Scopul atelierului de lucru a fost 

o Cunoasterea capacitatilor si abilitatilor participantilor; 

o Viziunea pentru SES-urile lor; 

 Sa permita participantilor sa identifice; 

o Unde doresc ei sa fie SES-ul in 3-5 ani; 

o Care sunt oportunitatile pe care doresc sa le exploreze; 

o Care sunt obstaclele interne si externe in calea dobandirii acestui lucru; 

o Ce pot face pentru a profita de oportunitati si a depasi obstacolele; 

 Sa ofere sprijin initial asupra unor nevoi identificate ca: 

o Team building; 

o Delegare; 

o Managementul timpului; 

o Identificarea de parteneri/finantatori: 

 Pregatirea vizitelor in UK; 

o Identificarea a ceea ce ei doresc sa vada; 

o Identificarea intrebarilor la care doresc sa primeasca raspunsuri; 

 Identificarea nevoilor pentru cel de-al doilea atelier de lucru  

Metodologie 

Metodologia a fost un mix intre: 

 Informatiile de le traineri cu privire la SES ca un model de business; 

 Example cu privire la intreprinderi sociale relevante in UK (prezentari video); 

 Pagini cu informatii relevante asupra unor subiecte agreate de comun acord  

 Informatii obtinute de participanti prin participarea la lucrul in grupuri mici; 

 Sesiune de lucru in comun facilitata de trainerI pentru a elabora teme si 

actiuni comune; 

 Revizuirea sesiunii  

 

Evaluarea atelierului de lucru 

 

Raspunsurile participantilor, pe o scala de la 1-Deloc la 6- Maxim au fost dupa 

cum urmeaza: 



 

 
 

 

 

Mirela Cirlan 

Manager proiect 
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