
 

 

 

 

În luna mai 2020, Colegiul Naţional “Gheorghe Lazăr” a organizat webinarul european 
“Antreprenoriatul social: de la idee la realizare”, în cadrul Proiectului Erasmus+ EnSoEd 
(Innovative Teacher Training in Social Entrepreneurship).  Antreprenori experimentaţi din 
România, Italia, Marea Britanie şi Argentina au abordat următoarele teme: 

Ce este antreprenoriatul social şi cum înfiinţăm astfel de întreprinderi?  

Cum stimulăm noile generaţii să aleagă antreprenoriatul social, mai degrabă decât 
lumea corporaţiilor? 

Ce exemple de bună practică putem să le oferim tinerilor, ajutându-i să fie vectori de 
schimbare (drivers of change - https://reports.weforum.org/future-of-jobs-
2016/drivers-of-change/)? 

Peste 90 de participanţi din cele 6 ţări partenere au apreciat experienţele inedite şi mesajul 
transmis de vorbitori, şi anume: 

1. impactul transformator al afacerilor orientate spre rezolvarea unor probleme 
sociale (şomajul în medii dezavantajate, integrarea minorităţilor – persoane cu 
dizabilităţi, tineri crescuţi în orfelinate), şi nu spre maximizarea profitului; 

2. necesitatea ca tinerii să fie îndrumaţi spre a identifica oportunităţi de implicare în 
societate; 

3. o întreprindere socială trebuie să funcţioneze în esenţă ca o afacere – să fie bine 
organizată şi condusă eficient. De multe ori însă, întreprinderea socială nu poate 
funcţiona de sine stătător – ea poate fi mai degrabă o extindere a unei afaceri 
veritabile, prin care să se dobândească suficient capital pentru susţinerea 
dimensiunii sociale. 

Întrucât Proiectul EnSoEd urmăreşte instruirea profesorilor spre a promova educaţia 
pentru antreprenoriat social, mai mult de jumătate din auditoriu a fost constituit din 
profesori interesaţi să informeze şi să îndrume elevii spre această activitate cu multiple 
beneficii: 

a.  o sursă de venit - independent de angajarea în companii mari; 
b. un instrument eficient ce ajută pe cei cu mai puţine şanse de angajare; 
c. formarea unei mentalităţi incluzive – a ajuta pe cei din jur deschide un drum al 
bunăstării atât pentru cel cu iniţiativă, cât şi pentru angajaţii din medii 
dezavantajate. 
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