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Primul pas spre a fi antreprenoare

sesiunile desfăşurate, fapt rezultat şi din afirmaţiile de
la finalul celor două sesiuni, printre care:

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi
Mijlocii din România – filiala Arad a debutat în luna
noiembrie

activităţile

de

workshop

din



anume pot iniţia o afacere, primii paşi. Am

cadrul

găsit mai mult, drumul spre succes”

proiectului care s-au bucurat de un real succes în
rândul femeilor.

“Am venit la această sesiune pentru a afla cum



“Fiind emotivă şi timidă am învăţat că este
foarte importantă: socializarea, comunicarea şi

Astfel, în data de 24 noiembrie 2014 s-a desfăşurat în
localitatea Vladimirescu primul atelier de lucru “Cum
să înfiinţezi şi să conduci o afacere de acasă?”, urmat

păstrarea relaţiilor în timp”


“Acum cred că este important să-mi stabilesc
ce doresc să fac ca să pot să cer ajutor”

În prima jumătate a anului 2015 au continuat
workshop-urile din cadrul proiectului BADGE, fiind

de atelierul de lucru “Cum să înţeleg, dacă sunt

organizate în localitatea Arad în perioada 28-29

potrivită să lucrez pentru mine însămi?”, desfăşurat în

ianuarie 205 workshop-ul „Cum să echilibrezi o viaţă

localitatea Arad în perioada 4-5 decembrie 2014 cu

de familie intensă cu conducerea unei afaceri”, şi în

participarea a 10 femei la primul workshop şi a 13 femei

perioada 30-31 martie 2015 workshop-ul „Cum să

la cel de-al doilea workshop. În cadrul celor două

administrezi trecerea de la statutul de angajat la cel de

sesiuni s-au făcut exerciţii practice pentru a le ajuta pe

propriu angajat”. În cadrul atelierului de lucru din

femei să înţeleagă cum e să conduci o afacere şi care

perioada de la finalul lunii ianuarie au participat 10

sunt paşii pentru înfiinţarea unei afaceri, respectiv

femei, iar la atelierul de lucru de la finalul lunii martie

pentru a vedea dacă sunt pregătite pentru a-şi

au participat 7 femei. Printre cele mai importante

deschide propria afacere. La finalul celor două

lucruri pe care participantele le-au deprins în cadrul

workshop-uri participantele s-au arătat încântate de

celor 2 workshop-uri se pot enumera următoarele:
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să-mi gestionez mai bine timpul



să mă pun pe mine pe primul loc pentru a reuşi
să-mi deschid propria afacere



să-mi stabilesc obiectivele



să fiu disciplinată



să prioritizez



să am mai multă încredere în mine însămi



să ne folosim de aptitudinile noastre



să planific acţiunile pentru viitor



să fiu perseverentă

urmărirea următoarelor site-uri: www.aippimm.ro,

Următorii paşi
În cadrul proiectului BADGE, vor continua seriile de
workshop-uri care să vină în ajutorul femeilor pentru a
le motiva şi de ale încuraja să îşi deschidă propria
afacere. De asemenea, va fi disponibilă platforma E-

www.fonduri-eu.ro, unde se pot regăsi informaţii cu
privire la finanţări nerambursabile puse la dispoziţie
prin fonduri guvernamentale şi europene pentru
înfiinţarea sau dezvoltarea afacerilor, precum şi
programe pentru femeile antreprenoare.

Learning care va fi accessibilă pentru toate persoanele

Mai multe informaţii pot fi urmărite şi pe pagina de

interesate de deschiderea unei afaceri şi de găsirea

facebook a

motivaţiei necesare pentru a face acest pas, unde vor fi

BADGE: www.facebook.com/cnipmmr.arad,

regăsite materiale în acest sens.

www.facebook.com/BadgeProject.

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi
Mijloci din România – filiala Arad recomandă

organizaţiei,

respectiv a

proiectului

