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Raport de eveniment 

 

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

sustinut in perioada 11-12 iunie 2015 un atelier de lucru cu tema  Management 

Development within a Social Business. 

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 workshop-ului a susținut de Shaw Trust a fost valorificarea informațiilor 

dobandite la atelierul de lucru anterior si vizitele la intreprinderile sociale din Marea 

Britanie în vederea dezvoltării abilităților de management pentru reprezentanții a 4 

Structuri de Economie Sociala înfiintate in proiect.  

In cadrul atelierului de lucru sustinut in perioada 11-12 iunie 2015 au participat 9 

reprezentanti din 4 SES infiintate in proiect (Ilfov, Prahova, Sibiu, Timisoara), 5 

membri din echipa de implementare a proiectului si doi reprezentanti Shaw Trust 

(Shelley Southon si Alistair Grimes) si un interpret. 

 

 

 



 

 
 

Temele work-shop-ului 

- Recapitularea obiectivelor inițiale stabilite la training-ul anterior 

- Dezbatere cu privire la întreprinderile sociale din Marea Britanie.  

- Dezvoltarea unui plan de afacere specific fiecarui SES alcatuit din: 

 Viziune/valori 

 Elementul dumneavoastră forte pentru realizarea vânzărilor   

 Analiza clienților   

 Analiza competitorilor   

 Indicatori de evaluare a performanțelor   

 Costuri și finanțare   

 Elemente de sustenabilitate.   

 

Evaluarea atelierului de lucru 

 

 

 


