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Dezvoltarea abilităţilor
practice, creative și
antreprenoriale ale
tinerilor îngrijitori
pentru a deveni
întreprinzători
încrezători și de succes

EDUCATIE,
FORMARE SI

OCUPARE
Într-un proiect anterior Erasmus+, Care2Work, implementat
de IARS International Institute, s-a identificat faptul că
îngrijitorii tineri din Europa se confruntă cu dificultăți
comune din punct de vedere al accesului la educație,
formare și al integrării pe piața muncii. Datorita activitatii
lor de zi cu zi, acesti tineri dobandesc o serie de abilitati
interpersonale si competente care, cu sprijinul potrivit, ii
pot conduce la dezvolatarea propriilor afaceri. Aceasta
abordare antreprenoriala se afla in centrul noului nostru
proiect Erasmus+ Care2Entrepreneurship.
Proiectul C2E ofera tinerilor ingrijitori o oportunitate
putin intalnita in viata lor profesionala prin cultivarea
abilitatilor lor antreprenoriale. Studiile de specialitate
arata ca antreprenoriatul contribuie la cresterea stimei de
sine facilitand o mai buna integrare pe piata muncii.
Astfel, C2E isi propune sa sprijine acesti tineri
marginalizati prin cursuri de formare adaptate nevoilor
lor care sa le ofere elementele esentiale pentru
demararea propriilor afaceri.

Despre PROIECTUL
C2E
Intr-un moment critic pentru Europa, cand somajul
continua sa creasca, IARS si partenerii sai
organizationali din Uniunea Europeana

Implementeaza un proiect transnational centrat pe tineri
care va dezvolta, testa si pune in practica practici
inovative intr-un domeniu prea putin abordat.
Dezvoltarea competentelor antreprenoriale sociale cu
accent pe planificarea strategica in afaceri se afla in
centrul curriculumului de formare pentru tineri in
proiectul C2E.

DE CE UN PROIECT
SPRIJINIT

DE EU?

estimata la 50-90% din valoarea totala a serviciilor
formale de ingrijire.

C2E PROJECT

VA CULTIVA
Abilitatile antreprenoriale, precum cele de planificare
strategica in afaceri, ca fundament al curriculumului de
formare pentru potentialii tineri intreprinzători

Principalele noastre obiective sunt:
Se estimeaza ca in Europa exista peste 100 de milioane de
ingrijitori. Această cifra reprezintă aproximativ o cincime
din intreaga populatie europeana. Marea majoritate a
acestora sunt tineri, in principal fete. Potrivit informatiilor
obtinute de IARS International Institute in proiectul
Care2Work si statisticilor EUROCARERS, tinerii ingrijitori se
confrunta cu bariere educationale, de formare si angajare
pe piata muncii.
Aceleasi studii indica faptul ca acesti tineri dobandesc pe
parcurs o serie de competente si abilitati personale care,
odată sustinute, conduc la dezvoltarea de catre tineri a
propriilor afaceri sociale si a spiritului antreprenorial.
Promovarea antreprenoriatului reprezinta o prioritate a
Agendei de la Lisabona si a Strategiei Europa 2020, ca
element cheie al unei cresteri inteligente, durabile si
favorabile incluziunii. Antreprenoriatul este considerat de
factorii de decizie politica si specialisti o solutie generala
de rezolvare a dezechilibrelor sociale si de pe piaţa
muncii.
Stim, de asemenea, ca aportul economic al tinerilor
ingrijitori este considerabil. In Europa, valoarea ingrijirii
informale neplatite in comunitate si in familie este

1. Elaborarea unui program de formare
(online si fata in fata) pentru tinerii ingrijitori care sa
cultive competentele si abilitatile antreprenoriale
necesare;
2. Testarea și implementarea acestui program in Marea
Britanie, Grecia, Italia, Romania si Belgia si, ulterior,
promovarea rezultatelor comparative obtinute in tarile
partenere, pentru consolidarea practicilor si politicilor in
UE.

ALLOW YOUNG
CARERS TO PUT
THEIR IDEAS
INTO PRACTICE

