
 

 

București, 31 ianuarie 2011 

Cursuri gratuite în domeniul anteprenoriatului social  

la Cluj-Napoca 

 

KCMC organizează la Cluj-Napoca două sesiuni gratuite de formare pentru 

specializarea Competențe antreprenoriale, în perioadele 2-4 martie și 15-17 martie 

2012. 

Anteprenoriatul social, un mod de gândire și acțiune inovativ, îmbină principiile din 

mediul de afaceri cu nevoia de a genera impact social pozitiv. Astfel, se urmărește 

dezvoltarea comunităților prin implicarea acestora în activități profitabile durabile care 

pot genera auto-sustenabilitate și independența soluțiilor sociale. 

Cursul este autorizat CNFPA, recunoscut de Ministerul Educației și Ministerul Muncii și 

se adresează persoanelor  din organizații de stat sau private care au ca domeniu de 

activitate incluziunea socială. Exemple de categorii eligibile: lucrători sociali, asistenți 

comunitari, mediatori familiali, mediatori sanitari, mediatori școlari, membri ONG, 

membri ai întreprinderilor sociale sau specialiști în economie socială. 

Participanții la curs vor petrece 3 zile în compania trainerilor KCMC, alături de care vor 

dezvolta un plan de afaceri cu impact social. În cadrul activităților interactive la care 

aceștia vor lua parte, vor fi familiarizați cu etapele conceperii planului de afaceri, de la 

identificarea nevoilor sociale și a resurselor disponibile până la managementul afacerii. 

După sesiunile de lucru în sală, participanții își vor definitiva în particular proiectul final, 

iar sesiunile de feedback și examenul vor avea loc în data de 24 martie.  

Acest curs este dedicat persoanelor care au domiciliul în județele Alba, Bihor, Bistrița 

Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu-Mare, Sălaj sau Sibiu, în limita celor 32 de locuri 

disponibile.  

Participarea la curs este gratuită, urmând să fie asigurate materialele de curs (suport 

de curs, fișe de lucru), transportul și masa de prânz. Pentru persoanele cu domiciliul 

în afara orasului Cluj se va asigura și cazarea. 

 

Pentru mai multe detalii și înscrieri, accesați: www.kcmc.ro/cursuri. 

 

Cursul este organizat de KCMC - K Consulting Management and Coordination în 

cadrul proiectului Romano Cher - Casa Romilor, cofinanţat din Fondul Social European 

http://www.kcmc.ro/cursuri


 

 

POSDRU 2007-2013 - „Investește în oameni”, proiect ce își propune revalorizarea 

meșteșugului tradițional rom. Cursurile organizate în cadrul proiectului au rolul de 

a pregăti resurse umane care pot sprijini dezvoltarea entităților de economie 

socială în rândul comunităților de meșteșugari. Proiectul se desfășoară în 

perioada iunie 2010 - februarie 2013. 
 

 


