COMUNICAT DE FINALIZARE PROIECT “IT’S TIME TO GROW!”
NR. 2020-2-RO01-KA105-080929
1 decembrie 2020 – 30 noiembrie 2021
Asociația Culturală ARTEC din Craiova, în colaborare cu partenerii transnaționali Association
Humanost Macedonia, Düzce Alfa Gençlik Derneği, Turkey, Northwestern Institute for Youth
Policies Foundation, Bulgaria, ZKM Autismus, Italy, Stichting Drawing to Health, Netherlands,
Centre for Capacity Building & Empowerment, Sweden, anunță finalizarea proiectului “It’s
time to grow!” nr. contract 2020-2-RO01-KA105-080929.
Proiectul s-a derulat în perioada 1 decembrie 2020 – 30 noiembrie 2021 şi a fost finanțat din
fonduri acordate de către Comisia Europeana prin programul Erasmus+, proiecte de
mobilitate pentru lucrătorii de tineret.
’’It’s time to grow!” a avut ca scop cresterea incluziunii sociale a tinerilor dezavantajati, prin
îmbunatatirea cunoştintelor a 36 de lucrători de tineret din şapte ţări partenere, promovând
spiritul antreprenorial ca instrument pentru combaterea somajului în rândul tinerilor.
Lucrătorii de tineret au participat la diverse activităti de educatie non-formală , având ca
obiective principale: dobândirea de cunoştinƫe în domeniul antreprenoriatului social ce poate
fi folosit ca instrument de includere socială în contextul economic actual, schimbul de
experienƫe şi conştientizarea cu privire la rolul tinerilor antreprenori în modelarea viitorului
societăƫii europene, creșterea nivelului de competențe și aptitudini cheie în domeniul
antreprenoriatului social.

Pe tot parcursul proiectului s-a urmărit :
-dezvoltarea cunoştintelor a 36 de lucrători de tineret în scriere de proiecte in cadrul
programului Erasmus + şi promovarea instrumentului Youthpass;
- crearea de instrumente reale respectând tema proiectului, antreprenoriatul social, care se
pot aplica în lucrul cu tinerii dezavantajati ;
- dezvoltarea şi încurajarea solidarității și toleranței între tineri, în special pentru a consolida
coeziunea socială în UE;
-prezentarea programului Erasmus + și posibilitățile pe care acesta le oferă tinerilor din
Europa ca un instrument pentru youth empowerment şi pentru inserția profesională,
dezvoltarea competenƫelor cheie cu ajutorul metodelor de educaƫie nonformală.
Activitatile de mobilitate s-au desfasurat timp de opt zile, în perioada 21-28 august, la Craiova,
hotel Euphoria. Participanţii au avut ocazia sa colaboreze și să comunice într-o manieră activă
si constructivă, să descopere diversitatea culturală a fiecarei ţări participante si să dezvolte
idei privind implementarea de activităti în domeniul antreprenoriatului social.
Au fost abodarte concepte de îmbunătățire socială și de transformare socială, managementul
responsabil, CSR, asumarea de riscuri, instrumente de management de afaceri, politicile
actuale din ţările participante cu privire la a ajuta șomerii să găsească un loc de muncă și să
fie competitivi pe piata muncii.
In timpul mobilităƫii, programul zilnic de activităti a inclus aspecte precum: metode de
educaţie nonformală, lucru în echipa, brainstorming, jocuri de integrare, ateliere de lucru,
prezentări teoretice, discuții, dezbateri, reflecție individuală și de grup, vizite la antreprenori
de succes, jocuri de teambuilding, brainstorming, simulări, treasure hunt, seminarii,
dezbateri, ateliere, grupuri de lucru, reflecție individuală și de grup, prezentarea programului
Erasmus+ şi a certificatului Youthpass, NGO fair, explorarea Conceptul de 3E:
Empowerment&Employability&Entrepreneurship
Acestia au descoperit interconectivitatea, etapele unui proiect şi a realizării de schiƫe de
proiect, simularea înfiinţării unei mici Întreprinderi, a crearii unui plan de afaceri.
Activităţile din cadrul mobilităţii au fost desfășurate prin metode de educatie non-formală si
au avut menirea să-i stimuleze pe participanƫi să fie activi şi implicaƫi. Prin activităţi precum
teatru, joc de rol, simulare, comunicare verbala şi non-verbală, participanţii au dobândit
competenƫe precum cele digitale, multilingvistice, antreprenoriale sau care sunt legate de a
fi un cetaƫean responsabil. Prin participarea activă a fost creat un liant intercultural care a
avut un impact pozitiv asupra întregului proiect. Toate aceste competenƫe cheie au fost
validate prin certficatul Youthpass, pe care participanƫii l-au primit la finalul mobilităţii.
Continuarea activitatilor de mobilitatate s-a realizat printr-un plan bine stabilit cu partenerii,
am urmărit organizarea unor evenimente care sa disemineze şi sa promoveze toate
cunostintele dobândite de participantii la mobilitate. Au fost realizate mese rotunde cu bune
practici, evenimente de diseminare, ateliere de lucru cu tinerii voluntari , ateliere de simulare
firme de exercitu, campanie de promovare a programului Erasmus + de tineret în licee
craiovene, participare la #Erasmus Days 2021, workshop « Includerea contează! » în cadrul
Festivalului Şanselor Tale 2021, Activităƫi în cadrul Saptămânii Voluntariatului, ghid de bune
practici în domeniul antreprenoriatului social şi prezentarea acestuia în cadrul unor
evenimente, etc.

S- au abordat, prin metode de educatie nonformală, dezvoltarea spiritului antreprenorial,
motivaţia unui tânăr antreprenor, primii săi paşi în planificarea buissnisului personal și nu în
ultimul rând, importanţa pe care o are încrederea în sine atunci când te lansezi într-o afacere.
Pentru informaţii suplimentare despre proiect va rugăm sa ne contactaţi la următoarele date
de contact:
Asociatia Culturala ARTEC:
Persoana de contact , Camelia Mitrache
Tel: 0745849166
E-mail: artec.educ@gmail.com
Acest proiect a fost finantat cu sprijinul Comisiei Europene. Aceasta comunicare reflecta
numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu este responsabila de utilizarea
informatiilor continute de aceasta comunicare.

