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Proiectul internațional Community Learning for Local Change este oferit de un consorțiu format 
din patru universități din Germania, Olanda, Estonia și România, în parteneriat cu organizații non-
guvernamentale și întreprinderi sociale. Scopul proiectului este de a forma viitori antreprenori 
sociali, de a-i ajuta să-și însușească cunoștințe și competențe necesare pentru a rezolva 
provocările sociale, culturale și de mediu, existente la nivel european, precum și oportunitatea de 
a colabora în cadrul unor community innovation labs.  
 
În luna martie 2019, au fost selectați peste 100 de studenți și persoane interesate de domeniul 
antreprenoriatului social, iar începând din 19 martie au avut loc, în fiecare săptămână, cursuri online 
susținute de profesori, experți și practicieni din domeniu, din cele patru țări implicate în derularea proiectului: 
Germania, Olanda, Estonia și România. 
 

Studenții înscriși la oricare dintre cele patru universități organizatoare ale proiectului, participanți activi în 
cadrul cursului online, au avut oportunitatea de a se înscrie pentru a participa în perioada 5-14 mai, în 
București, la primul workshop intensiv de învățare organizat în cadrul proiectului. Astfel, studenții selectați, 
din Germania, Olanda, Estonia și România vor lucra în echipe internaționale, timp de 10 zile, sub atenta 
îndrumare și coordonare a profesorilor și specialiștilor din domeniul antreprenoriatului social, pentru a 
propune planuri de afaceri care să rezolve probleme sociale, culturale și / sau de mediu.  
 
Tema principală a acestui program intensiv este economia circulară în capitala României. Se va crea un mediu 
educațional internațional care încurajează inovarea, participanții vor afla problemele cu care se confruntă 
patru întreprinderi sociale românești: Somaro, Recicleta, Bine Boutique și Atelierul de Pânză.  
 
Competențele pe care le vor dobândi în cadrul workshop-ului îi vor ajuta să: 

▪ identifice o potențială schimbare bazându-se pe o reflecție critică asupra structurilor, condițiilor și 
dependențelor în ceea ce privește societatea și / sau contextul de mediu în care se află; 

▪ participe activ într-o echipă interdisciplinară care funcționează într-un mod auto-organizat și este 
orientată spre proces; 

▪ comunice și să colaboreze în limba engleză, atât cu ceilalți membri ai echipei, cât și cu tutorii; 
▪ autoreflecte atunci când se confruntă cu alte discipline, culturi și contexte locale; 
▪ descrie perspectivele lor de carieră și obiectivele profesionale în contextul antreprenoriatului social; 
▪ dobândească cunoștințe și informații relevante, în mod independent; 
▪ evalueze, analizeze și să proceseze informațiile în vederea dezvoltării unei întreprinderi sociale; 
▪ transfere cunoștințele antreprenoriale într-un context nou și necunoscut; 
▪ lucreze în echipă și să gestioneze proiectul, împărțindu-și singuri rolurile în cadrul echipei; 
▪ comunice rezultatele obținute către diferitele tipuri de public interesat. 

 

Pentru mai multe informații:  https://localchangewiki.hfwu.de 
Facebook     https://www.facebook.com/localchange.eu  

 
Despre parteneri 
Proiectul este gestionat de Nürtingen-Geislingen University, Nürtingen, Germania; VHL University of 
Applied Sciences, Larenstein, Olanda; Academia de Studii Economice din București, România; 
Estonian University of Life Sciences - EMU, Tartu, Estonia; Atelier Merci – Charity, București, 
România; Heldenrat Beratung für soziale Bewegungen e.V. (ONG), Germania; WWF Romania (ONG), 
București, România și Estonian Social Enterprise Network, Tallinn, Estonia.   


