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Investeşte în oameni!

Femeie antreprenor ? Da, se poate !
A fost o lungă vară fierbinte la Centrele SERAF din Bucureşti, Braşov, Craiova şi Iaşi.
O nouă serie de cursante care s-au inscris la cursurile de competenţe antreprenoriale
au învăţat în lunile acestei veri cum pot dobândi încrederea în propriile forţe pentru
deschiderea unei afaceri, dar şi care este secretul ca aceasta să aibă succes. Nici
temperaturile ridicate, nici vacanţele pierdute nu le-au putut opri să işi urmeze visul.
În timp ce la sfârșit de septembrie 2012, la Centrele SERAF din Bucuresti și Iași
viitoarele antreprenoare și-au susținut examenele finale şi au obtinut certificatele
CNFPA, la Centrul SERAF Bucureşti, ”bobocii” noi sositi odată cu începerea școlilor,
pe 17 septembrie, asteaptă acum să se redescopere şi să înveţe cum pot ajunge
femei de afaceri de succes. Nu este greu sa te reinventezi, cand ai parteneri entuziaşti
şi mentori competenţi cu metode originale de formare, care îmbină carisma cu magia
profesionalismului.
Doriţi să aflaţi de ce căldura toridă a verii şi vacanţele nu au mai contat pentru aceste
doamne şi domnişoare de diferite vârste, care au ales să îşi urmeze visul? De ce
fluxul înscrierilor la cursurile de competenţe antreprenoriale oferite gratuit în cadrul
acestui proiect, este în continuă creştere ?
Va trebui să veniţi să vă convingeţi personal !
Visul de a izbândi al fiecărei femei este unic.
Ceea ce îşi propune Asociaţia Femeilor din România, reprezentată de
Preşedinta sa Liliana Pagu, împreună cu partenerii săi în proiectul POSDRU 62066,
HCS Advanced People Strategies SRL şi Olympic Training and Consulting Ltd., este
să schimbe mentalităţi şi sa dea un nou sens vieţii dumneavoastră oferind în dar cheia
succesului fiecăreia dintre absolventele acestor cursuri de competențe antreprenoriale.
Inițierea oferită prin proiectul POSDRU 62066 pentru a dobândi competenţele
necesare unei antreprenoare de top se adresează aspiraţiilor celor mai diverse.

.

Centrele SERAF deschise în fiecare regiune de implementare a proiectului
(Nord Est, Sud Vest, Centru si Bucuresti Ilfov), vă aşteaptă înscrierile pentru sesiunile
următoare. Aici veţi găsi îndrumările de care aveţi nevoie şi punctul de sprijin

pentru a vă schimba singure destinul.
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Cursuri gratuite de initiere in afaceri, pentru femei la Bucuresti !
Data: 17 Septembrie 2012
Locatie: Centrul SERAF Bucuresti
Femei intreprinzatoare care doresc sa aduca un suflu de aer proaspat in
viata lor si care au indrazneala sa viseze la un viitor fericit pentru ele si
pentru toti cei dragi, se pregatesc pline de speranta pentru cea de a treia
sesiune a cursurilor gratuite de competente in afaceri, care se vor
desfasura la Centrul SERAF de Instruire, Informare si Consiliere
din Bucuresti.
Cursurile care le vor schimba viziunea asupra vietii deschizandu-le
calea spre noi oportunitati la care unele dintre ele poate nici nu
indrazneau mai inainte sa spere, sunt oferite prin proiectul POSDRU nr.
97/6.3/S/62066, - "Sanse egale si respect - Instrumente
antreprenoriale dintr-o perspectiva de gen" (SERAF) - de catre
Asociatia Femeilor din Romania reprezentata de Liliana Pagu,
Presedinte, impreuna cu partenerii sai in proiect, HCS Advanced People
Strategies si Olympic Training and Consulting Ltd.
Incepand din 17 septembrie 2012 visele lor vor deveni realitate. Le
uram Bun venit! si le invitam sa ne impartaseasca primele ganduri si
idei de afaceri, acum la inceput de drum in dobandirea competentelor
necesare pentru a deveni antreprenoare de top. Cursurile isi propun
dezvoltarea abilitatilor de comunicare, management, vanzare, negociere
si marketing pentru initierea unei afaceri independente. De asemenea,
specialistii Centrului SERAF Bucuresti ofera in orice moment sprijin si
consiliere pentru deschiderea unei noi afaceri.
La Centrul SERAF Bucuresti, grupele I si |II au sustinut examenele
finale pe 27 si 28 septembrie 2012 (foto)
Cele mai bune si indraznete planuri de afaceri elaborate dupa absolvirea
cursului vor fi premiate, iar dupa examenul final, absolventele vor fi
certificate de catre CNFPA.
Rezultate pana in prezent:
absolvente cursuri:
Centrul Bucuresti - 34 femei
Centrul Craiova - 20 femei
Centrul Iasi - 40 femei
Centrul Brasov - 44 femei (curs aflat in desfasurare pana la data de 19
octombrie 2012)
Consiliere
Centrul Bucuresti - 158 femei
Idei- 65
defemei
afaceri ale participantelor la sesiunea
Centrul Craiova
Centrul Brasov - 38 femei
Centrul Iasi - 76 femei
Informatii suplimentare la: afr2010.ro si www.seraf.ro
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.. în promovarea egalitatății de șanse prin instrumente antrepernoriale de gen !
Asociatia Femeilor din Romania, (reprezentată de Liliana Pagu, Președinte) ca
beneficiar/coordonator al proiectului Proiectul Sanse Egale și Respect – Instrumente
Antreprenoriale dintr-o Perspectivă de Gen POSDRU 62066 a pornit cu curaj pe drumul
promovarii egalitatii de sanse prin cursuri de competente antreprenroriale considerând că este
esențial ca a în mediul de afaceri să se infiltreze cât mai multe femei. Aceasta ar însemna un pas
important înainte privind participarea reală a femeilor din România la viața publică.
Proiectul continuă să se deruleze cu succes, dar pentru AFR nu a fost ușor în contextul
problemelor și dificultăților cu care s-au confruntat în ultima vreme proiectele tip POSDRU.
Capabilă de identificarea și de gestionarea riscului, pentru a continua ceea ce s-a început cu
entuziasm și pentru a asigura îndeplinirea cu succes a tuturor indicatorilor proiectului, AFR a
decis externalizarea managementului acestuia .
Din 18 septembrie in urma derularii procedurii de externalizare, managementul proiectului a fost
preluat de catre Media One – o cunoscuta agenție integrată de consultanță în comunicare,
prezentă de 17 ani pe piața românească. Ii urăm bun venit și sperăm să aducem împreună o
prezență feminină sporită în mediul de afaceri românesc prin intermediul proiectului SERAF.
Asociația Femeilor din România consideră că atât mediul de afaceri cât și spațiul politic
românesc sunt slab reprezentate la feminin și încă greu de accesat de către femei.
Ele trebuie să își învingă temerile și prejudecățile induse si de lipsa unei tradiții a implicării femeii
în afaceri. Proiectul Sanse Egale și Respect – Instrumente Antreprenoriale dintr-o Perspectivă de
Gen, SERAF, POSDRU 62066 implementat de către Asociatia Femeilor din România prin
oferirea gratuită de cursuri de competențe antreprenoriale oferă un exemplu despre cum pot fi
depășite toate aceste bariere.
Există deja în România femei întreprinzătoare care au reușit să se afirme.
Dacă ești femeie de afaceri, poți găsi consilierea de care ai nevoie prin acest proiect, iar dacă
dorești să devii în viitor o antreprenoare de top, Centrele SERAF din București, Brașov, Craiova
și Iași te încurajează să pui bazele propriei tale afaceri prin intermediul cursurilor de instrumente
antreprenoriale ofertie de partenerii nostri, HCS Advanced People Strategies SRL și Olympic
Training and Consulting Ltd.
Veti învăța despre capitalul social al unei societati comerciale, despre regimul juridic al unei
persoane fizice autorizate, despre trăsăturile caracteristice ale calității procesului de management
și funcțiile leader-ului, cum trebuie abordată filozofia și practica marketing-ului și care sunt
componentele strategiei de marketing; cum trebuie sa va intocmiti un plan de afaceri dar si cum
puteti gestiona riscul, care sunt semnalele după care acesta poate fi identificat și cum il puteți
evita sau trata; cum se intocmeste un bilant si cum puteti evalua profitul dar si pierderile; cum se
gestionează resursele umane, cum evaluați angajații dar și cum îi motivați.
www.seraf.ro
Aici poti alfa mai multe despre SERAF ! Înscrie-te la cursuri de antreprenoriat sau obtine
servicii de consiliere pentru afacerea ta !
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Conferinta ”Rolul statului în promovarea
responsabilității sociale” 28 septembrie 2012, Hotel
Howard Johnson
Teme de dezbatere
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•
•
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•

Este sau ar trebui să fie statul un motor în demersul de
promovare a responsabilității sociale?
Ce poate face statul român în vederea susținerii
inițiativelor de responsabilitate socială corporativă?
Strategia națională de promovare a responsabilității
sociale poate fi o bază pentru programe viabile, cu
rezultate sustenabile?
RSC între inițiativă voluntară și obligație legală.
Raportare. Standarde. Cine și ce raportează?
Rolul statului de la coerciție la proactivitate.
Modalități de reglementare: constrângere, prescripție,
restricție și facilitate condiționată.
Facilități fiscale și subvenții pentru organizațiile
responsabile.
Viitorul responsabilității sociale în România. Economia
socială. Responsabilitatea socială în educație.

Vă invităm să citiți o prezentare recentă a Asociației Femeilor din România la rubrica ”Asociațiile se
prezintă” de pe site-ul Coalitiei Femeilor de Afaceri (CAFA) la :
http://www.cafa.ro/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=65

Asociatia Femeilor din Romania a dezbatut cu membrele si cu beneficiarele proiectelor sale, legea
antreprenoriatului feminin. Va invitam sa cititi pozitia AFR, care sustine antreprenoriatul social prin prisma
incurajarii categoriilor defavorizate, alaturandu-se pozitie FDSC pe aceasta tema.
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Antreprenorii sociali – pionierii schimbării economice care transforma lumea !
David Bornstein, autor al cartii “ How to change the world: Social Entrepreneurs and the Power of New Ideas” , afirma ca “ Antreprenorii sociali
identifica resurse acolo unde ceilalti oameni vad doar probleme. Ei vad de exemplu în sătenii o solutie, nu doar beneficiari pasivi. Ei incep cu
asumarea competentelor si gasesc resurse in comunitatile pe care le deservesc”.
Antreprenoriatul social favorizat de legislația potrivită ar putea stabiliza economiile oferind incluziune socială și revitalizând micile meserii. Sa nu
neglijăm rolul întreprinderilor mici și mijlocii care reprezintă coloana vertebrală în economia unei țări.

POZITIA ASOCIATIEI FEMEILOR DIN ROMANIA PRIVIND LEGEA ANTREPRENORIATULUI SOCIAL
Legea Antreprenoriatului Social – defavorizarea incluziunii sociale în favoarea obtinerii de privilegii fiscale pentru companiile multinaționale
Senatul a adoptat Legea Antreprenoriatului Social. Asociatia Femeilor din Romania se alatura opiniilor FDSC in demersul contestarii masurii legislative.
Asa cum s-a exprimat si FDSC, constatăm că inițiatorii legii pornesc de la falsa premisă că nu există în Romania actorii economiei sociale și că ar fi nevoie de
înființarea lor prin sus numita lege. Initiativa porneste, conform Expunerii de motive, de la premisa falsa ca actorii economiei sociale nu exista in Romania si ca este
nevoie de infiintarea lor prin aceasta lege. Mai mult decat atat in niciun stat membru al UE nu exista legislatie care sa reglementeze formarea unei intreprinderi
sociale numai in contextul parteneriatului cu o companie multinationala.
Asociatia Femeilor din Romania se alatura FDSC in exprimarea dezacordului cu privire al propunerea legislativa Legea Antreprenoriatului Social, adoptată de către
Senatul României pe 16 mai 2011. AFR consideră că aceasta propunere legislativa este in contradictie cu principiile eropene privind economia sociala si poate
aduce deservicii beneficiarilor economiei sociale si persoanelor defavorizate.
Este foarte ingrijorator ca aceasta lege a fost votata de catre Senat cu toate ca au existat avizele negative ale Comisiilor Permanente si ale Consiliului Legislative
privind aceasta lege. Multe dintre intreprinderile care realizeaza activitati economice indeplinesc criteriile antreprenoriatului social si au creat ateliere pentru
incadrarea in munca a persoanelor cu handicap. ONG urile sunt la ora actuala, asa cum s-a exprimat FDSC, singurele care ofera la noi in tara servicii de ocupare
persoanelor cu handicap.
Legea nu defineste antreprenoriatul social în sine. Articolul 3 include statul si coproratiile multinationale si nationale in conceptul de antreprenor social, venind in
contradictie cu Rezolutia Parlamentului European din 19 februarie 2009 referitoare la economia sociala – unde se mentioneaza cooperativele, asociatiile, societățile
mutuale, organizațiile sociale și fundațiile.
Daca nu beneficiaza de condiții politice si legislative adecvate, economia sociala nu isi va putea fructifica potentialul. Dorim sa subliniem ca in conformitate cu toate
conceptele internationale , antreprenorul social are un caracter privat in timp ce corporatiile multinationale/nationale sunt structuri cu menire pur e economica avand
ca scop obtinerea de profit, acordand un rol secundar dimensiunii sociale. Acest proiect de lege sprijina de fapt consolidarea companiilor care deruleaza activitati de
responsabilitate sociala.
In niciun stat membru al UE nu exista legislație care sa reglementeze formarea intreprinderii sociale doar in contextul creării unui parteneriat cu o companie
multinațională. Asa cum subliniaza Rezolutia Parlamentului European economica sociala reprezinta 10% din ansamblul întreprinderilor europene. Trebuie
promovata o cultura antreprenoriala care sa coreleze activitatea economica cu necestitatile pe plan local sprijinind activitatile aflate momentan in pericol dar care
pot garanta pe terment lung stabilitate economica si generare de capital social – cum ar fi de pilda meșteșugurile.
Suntem de parere că prin această legislație sunt discriminate întreprinderile mici și mijlocii in favoarea companiilor multinaționale.Nu au fost consultate organizatiile
cu experiență în domeniu când s-a inițiat această lege.In loc sa faciliteze rezolvarea problemelor sociale, o astfel de lege va favoriza obținerea de privilegii fiscale
pentru companiile care vor concura pentru achizitii publice.
Se face o regretabila confuzie intre antreprenoriatul social si responsabilitatea socială a marilor companii (CSR) care inseamna cu totul altceva. Antreprenoriatul
social isi propune sa realizeze scopuri sociale prin intermediul unor activitati economice, in timp ce responsabilitatea socială a companiilor e parte integrantă din
strategia de promovare a acestora în scopul obținerii de profit.
Legea in aceasa forma va stopa progresul economiei sociale si va frana incluziunea socială a persoanelor defavorizate.
Legea va trebui sa definească în mod clar și explicit conceptul de întreprindere socială pentru a clarifica conceptul de antreprenor social.

