
Parteneri ai proiectului  
ZIB- ZENTRUM FÜR INTERKULTURELLE BILDUNG UND ARBEIT  
www.zibev.de 
KURT-FISCHER-STR. 27A, 22926 AHRENSBURG, GERMANYIA 

IDEC 
www.idec.gr  
IROON POLYTECHNIOU 96, 185 36 PIRAEUS,  GRECIA  

LEVDM - LAOGRAFIKI ETAIREIA VARNAVA  
www.levdm.gr  
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www.migration.cc  
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CI BIEDRIBA "RADOSAS IDEJAS"  
www.creativeideas.lv  
VESETAS IELA 30 – 61, RĪGA LV-1013, LATVIA 

SOZOPOL FOUNDATION  
www.sozopol-foundation.com  
NESHO BONCHEV 15 KV ORLANDOVCI RAJ SERDIKA, SOFIA, BULGARIA
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Ce este CHEER? 
Proiectul CHEER este un program de formare la nivel european care abilitează 
șomerii pe termen lung să intre în antreprenoriatul social, combătându-și astfel 
excluziunea socială. Programul își propune nu numai să îi ajute pe cei ce învață să 
se dezvolte spiritul antreprenorial, dar și pentru a-și spori gradul de conștientizare 
a modului în care pot exploata patrimoniul cultural din regiune ca bază pentru 
propria afacere socială. 

Obiectivele proiectului: 
1. Să construiască capacitatea antreprenorilor sociali de a fi implicați  în cadrul 
comunităților locale 
2. Combaterea șomajului pe termen lung, înstrăinarea, discriminarea și sărăcia
3. Împuternicirea persoanele cu dificultăți de inserare pe piața forței de muncă 
4. Exploatarea patrimoniului cultural local pentru creșterea economică și socială a 
comunităților 

Structura proiectului 
Proiectul constă dintr-un program de formare de patru săptămâni, oferind 
activități practice și instrumente printr - o combinație de curs online, ateliere și 
sesiuni de coaching.  Atelierele for fi în feicare săptămână, cu scopul de a implicit 
cursanții în activități și discuții legate de conținutul programului de e-learning.

Prezentările studiilor de caz vor introduce cursanții către afaceri sociale de succes 
în regiunile lor. La sfârșitul perioadei de ateliere, vor exista sesiuni de coaching, 
care vor da cursanților ocazia de a cere  îndrumări specifice privind dezvoltarea 
propriilor idei de afaceri. 

What will I learn? 
1. Introducere în abilitățile și cultura antreprenorială de bază 
2. Găsirea propriei idei de afaceri prin exploatarea patrimoniului cultural 

din regiunea ta pentru uz comercial - Studii de caz privind vânzările și / 
sau serviciile de afaceri

3. Realizarea de cercetări de piață în comunitatea ta locală
4. Cadrul local pentru operarea unei întreprinderi sociale (accesul la 

finanțare, cadru de reglementare)
5. Cum să creezi o întreprindere socială sustenabilă 
6. Cum să dezvolți o rețea de întreprinderi sociale și să stabilești un 

parteneriat puternic cu comunitatea locală 


