Entrepreneurship Tool HUB
Consolidarea capacităților în domeniul Tineretului, Erasmus +
Proiect: 602323-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBY-EP-PE

Întâlnirea de start
Chișinău, Moldova
RAPORT
Targhet: 6 reprezentanți ai fiecărui partener implicat
Parteneri de proiect: Inovare socială și antreprenoriat din Slovacia, Associatione TDM 2000 din Italia,
STOWARZYSZENIE MOJE MARZENIA SPELNIAJA SIE din Polonia, Asociația Obștească Generația Tinerilor
din Moldova, asociația DRONI din Georgia și Clubul de acțiune pentru tineret și comunitate din Armenia.
Scopul: Introducerea părților interesate implicate, activități de planificare a proiectului și discutarea
rolului fiecărui partener, sfera de aplicare, abordare, termene și diviziunea bugetului.
Agenda:
Ziua 1

Ziua 2

Ziua 3

AM

Introduceri în ședința de
start
- Setarea scopurilor
- clarificări pe agendă
Rezumatul proiectului
- scopuri și obiective
- calendarul activităților
- divizarea rolurilor

Mobilități și activități CB:
- revizuirea conținutului
educațional (TC)
- acord comun privind
așteptările (CB)
- semnarea unui acord de
cooperare internă

Diseminare:
- implementarea CB-urilor
- Eveniment de
diseminare a unei zile conexiune cu organizația
și fondurile care sprijină
educarea antreprenorială

PM

Rezumatul proiectului
- continuare

Asigurarea calității:
- Monitorizarea rezultatelor
proiectului
- Raportare
- Întocmirea Documentelor
proiectului
Activități de grup , Chisinau
Afterwork B2B

Jocuri de masă și
utilizarea lor în cadrul
educației antreprenoriale
Evaluare și Follow up

EVE

Proiectul de comunicare
- planuri și proceduri
- canale de comunicare
Networking

Cultură și antreprenoriat

Întâlnirea de start s-a desfășurat în perioada 23-25 aprilie 2019, la Chișinău, Republica Moldova.
Întâlnirea a reunit reprezentanți ai organizațiilor partenere pentru a discuta o serie de probleme legate
de întreaga implementare a proiectului și a stabilit un ton de încredere și profesional al parteneriatului
viitor. A fost prezentata informația general a proiectului, conceptul său și structura care duce la
atingerea obiectivelor proiectului. S-a subliniat necesitatea dezvoltării instrumentelor inovatoare și
practice utilizate în cadrul educării antreprenoriale atât formală, cât și nonformală.
Un alt aspect important a fost stabilirea și acordul asupra responsabilităților, rolurilor, sarcinilor și a
modului în care fiecare partener contribuie și se implică în organizarea evenimentelor internaționale și
locale. Distribuția financiară și documentele financiare legate de activitățile planificate au fost delegate,
pe baza acordului de subvenție și a informațiilor prezentate de EACEA în cadrul evenimentului de
întâlnire cu beneficiarii.
Pentru a dezvolta în continuare subiectul proiectului, a fost organizată o întâlnire cu tinerii din sectorul
public, care au reprezentat Ministerul Educației și Tineretului, Ministerul Finanțelor, Ministerul
Economiei etc. Partenerii s-au alăturat platformei de rețea și au putut explora realitatea națională în
domeniul antreprenoriatului și educației promovat de diferite entități. Tinerii au jucat diferite jocuri de
masă și au discutat despre impactul jocurilor asupra calității și participării tinerilor în sistemul
educațional.

