2017-3-UK01-KA205-046402

CARE TO

ENTERPRENEURSHIP
16.10.2020

PREGATIREA DRUMULUI
PENTRU VIITOR:
PRIMA CERCETARE ONLINE, IN
DOMENIUL TINERILOR INGRIJITORI
SI ANTREPRENORIATULUI
SA FACEM SA SE INTAMPLE PENTRU EUROPA: Consortiul
Care 2 Entrepreneurship este incantat sa isi lanseze
cercetarile pentru a reuni toate rezultatele, programele pilot
si cunostintele din proiect.
Mai exact, eBook-ul integreaza rezultatele teoretice si practice ale
programului de formare pentru tinerii ingrijitori si profesionistii din
fiecare tara participanta. De asemenea, include recomandari de politici
si cele mai bune practici pentru acei profesionisti care lucreaza in
serviciul tinerilor.
Partenerii proiectului care activeaza in cadrul a diferite discipline si
sectoare si care functioneaza in contexte nationale foarte diferite,
au conceput un model inovator pentru sensibilizarea si promovarea
antreprenoriatului social in randul tinerilor ingrijitori.
In ciuda lipsei cercetarilor sau a cifrelor specifice privind numarul
tinerilor ingrijitori in Europa, fenomenul atrage atentia in multe tari. O
parte din tinerii din intreaga Europa joaca un rol semnificativ in ingrijirea
membrilor de familie bolnavi, cu dizabilitati sau care utilizeaza abuziv
droguri sau alcool, dar experientele si nevoile lor nu sunt recunoscute
in mod explicit in politicile sociale si familiale. Dincolo de aceasta,
Tinerii Ingrijitori sunt adesea ascunsi, uitati sau ignorati de factorii de
decizie politica si furnizorii de servicii la nivel national si local.
Cercetarile noastre au constatat ca Tinerii Ingrijitori se confrunta cu
bariere suplimentare in calea educatiei si formarii. Datorita limitarilor
legate de rolul lor, multi tineri nu isi dezvolta abilitatile de care au
nevoie pentru un viitor de succes si acces pe piata muncii.
Avand in vedere acesti factori, Programul Care 2 Entrepreneurship
considera ca antreprenoriatul reprezinta o optiune viabila pentru
depasirea acestor obstacole si poate ajuta tinerii ingrijitori in realizarea
mai multor obiective, cum ar fi cresterea valorii de sine, dezvoltarea
abilitatilor transferabile si depasirea obstacolelor de intrare pe piata
muncii.

„Multe dintre abilitatile si calitatile utile antreprenorilor sociali sunt dezvoltate in mod natural in timp ce au grija
de persoana iubita, de exemplu stima de sine, increderea in sine, adaptabilitatea, creativitatea, capacitatea de a
relationa cu alti oameni, capacitatea de a recunoaste nevoile si de a se gandi la solutii posibile si responsabilitate
sociala. Toate aceste abilitati sunt vitale in urmarea antreprenoriatului si ar putea dezlantui o noua generatie de
antreprenori plini de compasiune si inovatori.”
„Daca Coronavirus ne-a aratat ceva este faptul ca sectorul ingrijirii a fost lovit foarte tare; in timp ce, pe de alta
parte, problema somajului in randul tinerilor a fost exacerbata - ceea ce face ca necesitatea acestui tip de
interventie si formare profesionala sa fie mai necesara ca niciodata.

DESCARCATI EBOOKS
C2E: SAFACEM SA SE INTAMPLE PENTRU EUROPA
(rezumat administrativ)
https://www.c2eproject.org/download/500/
Raport complet C2E: SA FACEM SA SE INTAMPLE PENTRU EUROPA
(rezumate si capitole nationale in engleza, romana, italiana, greaca si franceza)
https://www.c2eproject.org/download/497/

NOTA PENTRU EDITORI:
DESPRE PROIECT

C2E vine ca un proiect transnational condus de tineri, care va dezvolta, testa si implementa practici inovatoare intr-o zona mult
neglijata in domeniul sprijinului pentru tineri.
Raspunzand prioritatilor agendei de la Lisabona si ale strategiei Europa 2020 care trateaza antreprenoriatul ca pe o
componenta cheie a dezvoltarii inteligente, durabile si incluzive, C2E vizeaza tinerii ingrijitori cu varste cuprinse intre 18-30 de
ani, cu accent deosebit pe femeile care provin din familii cu venituri mici. Adopta o metodologie condusa de tineri, care va
construi si implementa programe educationale si de formare bazate pe dovezi, bine testate si replicabile pentru a dezvolta
abilitatile practice, creative si antreprenoriale ale tinerilor ingrijitori, pentru a le permite sa devina tineri antreprenori increzatori
si de succes.
Tinerii ingrijitori sunt definiti in sensul acestui proiect ca acei „copii si tineri sub 18 ani care ofera sau intentioneaza sa ofere
ingrijire, asistenta sau sprijin unui alt membru al familiei. Ei indeplinesc sarcini de ingrijire semnificative sau substantiale,
adesea in mod regulat si isi asuma un nivel de responsabilitate care ar fi de obicei asociat unui adult ”.

COORDONATORUL PROIECTULUI

Institutul International IARS este o organizatie caritabila condusa si orientata catre utilizatori, cu misiunea de a oferi tuturor
sansa de a crea o societate mai sigura, mai echitabila si mai incluziva.
Ne concentram pe abilitarea celor mai marginalizate comunitati prin furnizarea directa de servicii, permitand in acelasi timp
organizatiilor sa realizeze, sa masoare si sa-si imbunatateasca impactul social. IARS este expert international in justitie penala,
justitie restaurativa, drepturi ale omului si o societate incluziva, servicii publice si cercetari conduse de utilizatori. www.iars.org.
uk

DESPRE PROIECT

Pentru a afla mai multe despre C2E - Proiect Care to Entrepreneurship, urmati linkul www.c2eproject.org sau contactati-o pe
dr. Claire Bonham: c.bonham@iars.org.uk
C2E - Proiectul Care to Entrepreneurship este cofondat de Comisia Europeana in temeiul acordului 2017-3-UK01KA205-046402
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