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Platforma ajută persoanele interesate să îşi descopere

Împreună spre un nou început

valorile şi însuşirile care îl recomandă să devină
Proiectul “BADGE” se apropie cu paşi repezi de final,
dar nu fără a lăsa în urma sa realizări vizibile pentru
antreprenoriatul local, într-o abordare europeană.

antreprenor prin intermediul unor exerciţii practice şi
interactive. Platforma este accesibilă în mod gratuit
tuturor femeilor interesate prin simpla creare a unui

La nivelul ţărilor implicate în acest proiect, peste 200

cont de acces. Utilizarea platformei este foarte simplă;

de femei au participat activ la atelierele interactive

după crearea contului de acces selectezi workshop-ul,

desfăşurate, dintre care 36 de femei numărându-se din

aplici informaţia şi te lansezi în antreprenoriat.

judeţul

Arad.

Aceste

ateliere

le-au

ajutat

pe

Atena – Conferinţa finală

participante să-şi schimbe viziunea asupra a ceea ce
înseamnă să fii antreprenoare şi le-a dat un impuls şi o
motivare de a avea curajul să îşi deschidă propria

Reprezentanţii Consiliului Naţional al Întreprinderilor
Private Mici şi Mijlocii din România – filiala Arad au
participat la finalul lunii septembrie 2015 la Conferinţa

afacere în viitor.

finală a proiectului desfăşurată în Atena, Grecia.
Aceste activităţi nu se încheie aici, ci vor continua prin
intermediul platformei de E-learning dezvoltate în
cadrul proiectului, disponibilă în toate limbile ţărilor
implicate în proiectul “BADGE”. Platforma E-learning
se

poate

accesa

cu

ajutorul

http://lms.badge-project.eu/.

următorului

link:

În cadrul conferinţei au fost prezentate subiecte legate
de antreprenoriat şi condiţia femeii în mediul
antreprenorial din ţările implicate în proiect: Marea
Britanie, Lituania, Polonia, Croaţia, Grecia, Cipru,
Bulgaria şi România.
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Printre participanţii la conferinţă s-au numărat
reprezentanţi

ai

diferitelor

organizaţii

În continuare alături de voi

dedicate

promovării antreprenoriatului în Grecia, persoane

Cu toate că proiectul se va termina în 31 octombrie

antreprenoare

devină

2015, Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici

antreprenoare, precum şi reprezentanţi ai partenerilor

şi Mijlocii din România – filiala Arad, va sta la

implicaţi în proiect.

dispoziţia

sau

care

doresc

să

femeilor

interesate

de

a

deveni

antreprenoare, prin acordarea de consultanţă şi
asistenţă în utilizarea platformei de E-learning a
proiectului.

antreprenoriatul feminin, precum şi materiale practice

Rămâi în continuare conectat la antreprenoriat prin
intermediul

atelierelor

organizate

de

fi

Datele noastre de contact sunt: telefon 0257-253757,

al

mail: comunicare@imm-arad.ro, site: www.imm-

Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România –

arad.ro sau pagina de facebook a organizaţiei

filiala Arad la cerere pentru grupuri de minim 10

www.facebook.com/cnipmmr.arad.

către

interactive
Consiliul

care

pot

de dezvoltare a calităţilor antreprenoriale.

Naţional

persoane şi prin accesarea site-ului proiectului BADGE
www.badge-project.eu,

paginii

de

facebook

www.facebook.com/BadgeProject şi a platformei Elearning http://lms.badge-project.eu/ unde puteţi
descoperi

în

continuare

noi

informaţii

privind

