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MULŢUMIRI

Acest manual a fost elaborat în cadrul proiectului E-chance 2.0 for Women
Entrepreneurship [E-Şansă 2.0 pentru antreprenoriatul femeilor] (ES/09/LLPLdV/TOI/149049) în colaborare cu:

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene prin Programul de
Învăţare pe tot parcursul vieţii. Această publicaţie reflectă în exclusivitate
opiniile autorului, iar Comisia nu poate fi considerată răspunzătoare de nici o
formă de utilizare a informaţiilor aici incluse.
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I. INTRODUCERE
Antreprenoriatul femeilor a fost recunoscut în ultimul deceniu ca o importantă sursă
neexploatată de creştere economică. Femeile creează noi locuri de muncă pentru ele însele
şi pentru alţii şi prin faptul că sunt diferite oferă de asemenea societăţii soluţii diferite la
probleme de management, organizare şi afaceri dar şi de exploatare a oportunităţilor
antreprenoriale. Totuşi, ele încă reprezintă o minoritate în totalul antreprenorilor. Consiliul
European de la Lisabona definea o strategie ambiţioasă prin care Europa să devină “cea mai
competitivă şi dinamică economie a cunoaşterii din lume”, evidenţiind nevoia de a crea un
mediu prietenos pentru înfiinţarea şi dezvoltarea afacerilor inovatoare şi îndeosebi a
întreprinderilor mici şi mijlocii. Este esenţială creşterea ratei înfiinţării afacerilor de către
femei pentru a stimula inovarea şi ocuparea în economiile noastre.
Cercetările au arătat că femeile se confruntă cu un număr de dificultăţi în înfiinţarea
şi menţinerea afacerilor. Deşi majoritatea acestor dificultăţi sunt comune ambelor sexe, în
multe cazuri ele tind să fie mai semnificative pentru femeile întreprinzător şi pentru cele
care aspiră să devină întreprinzător. Totuşi, cercetările au arătat de asemenea că femeile în
general creează companii mai mici dar relativ mai viabile.
Proiectul e-Chance 2 [e-Şansă 2] vizează promovarea antreprenoriatului în
rândul femeilor folosind tehnologii bazate pe aplicaţii web 2.0 şi tehnologii asociate
precum wiki-uri, blog-uri, reţele sociale, sursă deschisă, conţinut deschis, partajarea de
fişiere, munca in colaborare, etc. conform argumentului anterior, antreprenoriatul femeilor
este asociat cu unele goluri precum lipsa de infirmaţii, de contacte şi de acces la reţea
precum şi cu puncte slabe precum oferta inflexibilă de facilităţi de îngrijirea copiilor şi
dificultăţi în armonizarea obligaţiilor de afaceri cu cele de familie. Flexibilitatea utilizării
tehnologiilor bazate de aplicaţii web 2.0 poate ajuta la umplerea acestor goluri şi la
îmbunătăţirea mediului antreprenorial pentru femei.
Astfel, proiectul e-Chance 2.0 vizează să cultive mentalitatea antreprenorială la femei,
să promoveze accesul la formare prin utilizarea de instrumente flexibile şi interactive, să
îmbunătăţească abilităţile şi calificările femeii cu privire la utilizarea tehnologiilor bazate pe
web 2.0, să promoveze inovarea şi creativitatea în rândul tuturor femeilor, să sporească
abilitata femeilor de a lucra pe cont propriu. Ca rezultat, conţinutul formării care va fi
disponibil în Web 2.0 va fi cu adevărat util grupului ţintă. Principalul rezultat al
proiectului va fi un instrument flexibil şi deschis de formare care promovează mentalitatea
antreprenorială la femei, îmbunătăţind abilităţile personale şi favorizând capacităţile
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referitoare la societatea cunoaşterii. E-Chance 2.0 ar putea sprijini femeile cu privire la ideea
de antreprenoriat, ar putea promova acest proces în rândul femeilor şi în acelaşi timp le-ar
îmbunătăţi abilităţile şi capacităţile pentru viaţă.
Acest Manual despre instrumentele Web 2.0 pentru femei vizează implicarea
directă a femeilor întreprinzător în programul de formare, evidenţiază perspectiva de gen
asupra tehnologiilor şi include exemple practice şi poveşti de succes, experienţa de a „învăţa
prin a face”. Poveştile de succes – exemple de femei întreprinzător care au reuşit să aplice şi
au învăţat web 2.0 – ar trebui să fie principala cale de motivare pentru a ajunge să cunoşti
Web 2.0.
De fapt, Web 2.0 vă asigură serviciile de înfiinţare şi funcţionare a afacerii dvs. în
mod profesional, fără costurile unui birou permanent, veţi avea acces la o infrastrucutră IT şi
de comunicare superioară. Web 2.0 vă va ajuta să vă desfăşuraţi afacerea, să primiţi
comenzi de la clienţi, să vă organizaţi imprimarea, să partajaţi fişiere, să trimiteţi şi să primiţi
e-mail-uri, orice aveţi nevoie şi toate din locul pe care îl alegeţi.
Web 2.0 facilitează plasarea de lucruri online, precum documente, fotografii, filme,
liste cu ce e de făcut…şi partajarea lor cu ceilalţi prin simpla utilizare a browser-ului. Totul se
întâmplă online: partajarea informaţiilor, colaborarea, etc. – oamenii îşi organizează şi fac
publice vieţile pe Web. Aspectul important legat de Web 2.0 este că toată această partajare
a informaţiilor este mult mai uşoară şi mult mai atractivă decât a fost cândva. Informaţiile de
pe diferite site-uri pot fi uşor combinate pentru a vă facilita urmărirea lor, sau şi mai bine,
informaţiile noi, bazate pe propriile dvs. preferinţe, vă vor fi furnizate dvs.
Acest manual este rezultatul cercetării şi muncii partenerilor din Spania, Italia,
România, Republica Cehă şi Letonia care au rezumat bunele practici ale femeilor ce utilizează
deja instrumentele Web 2.0 şi opinia lor despre acestea. Arată că utilizarea Web 2.0 ca
sistem face ca utilizatorii online să devină participanţi mai degrabă decât simpli privitori. Din
acest Manual puteţi afla că informaţiile pot fi obţinute din diferite locuri şi pot fi personalizate
pentru a îndeplini nevoile unui singur utilizator. Web 2.0 permite masei de femei să comunice
unele cu altele şi să disemineze idei mai degrabă decât să îşi primească informaţiile de la o
singură autoritate. Informaţiile curg liber, iar oamenii îşi pot exprima ideile fără teama de
represiune. Un alt avantaj puternic al Web 2.0 este comunicarea. A devenit evident din
practicile din acest Manual că internetul este unul dintre cele mai ample medii de comunicare
din lume. Web 2.0 va face internetul mai personalizat. Fiecare are nevoi diferite, iar Web 2.0
va permite fiecărei femei să obţină informaţii care sunt adaptate nevoilor şi intereselor ei.
Nu ar trebui să fie un mare secret că internetul a devenit o nouă frontieră în afaceri.
A facilitat un mediu în care există o piaţă cu adevărat liberă, un loc în care oricine poate
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începe o afacere fără să aibă sume mari de bani de la bun început. După cum arată
experienţa femeilor care deja folosesc Web 2.0, instrumentele au făcut afacerile mai
productive, mai eficiente şi mai ieftine. Web 2.0 a jucat un rol important în dezvoltarea
aplicaţiilor situaţionale. Motivul pentru aceasta este că fasciculul Web 2.0 permite
utilizatorilor să genereze aplicaţii imediat, chiar dacă nu au foarte multe abilităţi tehnice.
Afacerile pot de asemenea beneficia de Web 2.0 în domeniul informaticii sociale. Crearea de
blog-uri permite utilizatorilor de web să participe la crearea de conţinut web şi nu este
necesar ca ei să fie familiarizaţi cu tehnologia de bază. Informatica socială a dus la o nouă
formă de marketing, o formă de marketing care poate ajunge la un număr mare de oameni
pentru o parte infimă din costul perceput de sursele tradiţionale de media. Experienţa altor
femei demonstrase că, prin intermediul blog-urilor şi al informaticii sociale, afacerile pot
acum concura la preţuri cu mult reduse. Luând datele şi analizându-le cu inteligenţa
colectivă, utilizatorii de afaceri nu mai depind puternic de aplicaţiile tehnologiei informaţiei.
În lumea Web 2.0 aflată în continuă evoluţie, femeile au fost adesea pionieri,
redefinind modul în care interacţionăm online. Femeile care utilizează web 2.0 sunt
uimitoare prin exemplul pe care îl dau şi prin modul în care facilitează învăţarea pentru
ceilalţi. Continuaţi şi vedeţi bogăţia de resurse şi experienţe pe care le adună împreună.
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II. REZULTATELE STUDIULUI
Răspândirea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiei în ultimele decenii accelerează
procesele de schimbare economică şi socială; se întâmplă într-o aşa măsură încât noul mediu
în care trăim, muncim, relaţionăm unii cu alţii şi ne petrecem timpul liber este acum
considerat Societatea Cunoaşterii (de acum înainte SC). Dar accesul la tehnologii şi la
beneficiile care derivă din utilizarea acestora nu sunt accesibile în condiţii egale întregii
populaţii: apar probleme de excludere si discrepanţe digitale. Femeile se confruntă cu mai
multe dificultăţi la acces şi cu mai puţine beneficii în SC. O societate democratică nu trebuie
doar să vizeze egalitatea în SC ci şi să lupte pentru egalitatea de gen în SC. În cadrul unei
asemenea schimbări, femeile trebuie să fie prezente şi să fie protagoniste nu numai
deoarece au dreptul la aceasta şi trebuie să utilizeze oportunităţile emergente, ci şi deoarece
această schimbare necesită o utilizare completă a contribuţiilor şi talentului lor. Această
situaţie este fundamentală pentru femeile întreprinzător: autostrăzile inovării duc la
includerea Societăţii Cunoaşterii. Dacă abilităţile TIC nu sunt cunoscute, pentru femei
nu este posibil să participe la avantajele oferite de economie şi de afaceri.
Cunoştinţele trebuie să fie accesibile şi contextualizate; mai mult, acest proiect
urmează primului proiect E-Chance (http://www1.osu.cz/leonardo/main.htm), dezvoltat în
2003 şi dedicat implementării aptitudinilor TIC pentru femei, majoritatea în contextul muncii.
Din acest motiv, este fundamental să se folosească elemente deja apărute precum şi primele
cele mai bune practici ale proiectului. Înainte de a dezvolta noi instrumente, am acţionat în
două direcţii: prima, luând în considerare experienţa acumulată prin primul proiect E-Chance;
a doua, analizând situaţia prezentă a Ţărilor partenere.
Urmează un scurt rezumat al concluziilor care sunt baza pentru dezvoltarea modulelor
(incluse în documentele „Repere pentru transferabilitatea proiectului E-Chance” şi „Analiza
nevoilor femeilor referitoare la utilizarea tehnologiilor Web 2.0 legate de îmbunătăţirea
antreprenoriatului”). Această activitate a fost îndeosebi utilă ţinând cont că Ţările partenere
din E-Chance 2.0 nu sunt aceleaşi cu cele din primul proiect E-Chance.
Rapoartele naţionale au fost elaborat de către partenerii la proiect în intervalul
februarie-mai 2010. Fiecare raport de ţară constă în 3 părţi: rezultate ale cercetărilor,
rezultate ale cercetărilor calitative şi bune practici despre formarea prin Web 2.0.
Pentru a rezuma rapoartele şi a evidenţia cele mai relevante puncte ce trebuie luate
în considerare, sunt de remarcat următoarele elemente:

7

1. “Femeile întreprinzător” reprezintă un grup ţintă foarte eterogen în ceea ce
priveşte pregătirea, vârsta, specializarea, experienţa anterioară, etc. (lăsând deoparte
diferenţele culturale). În ciuda diferitelor profiluri de femei întreprinzător evidenţiate, s-ar
putea observa o situaţie îmbunătăţită a antreprenoriatului, chiar dacă este ameninţat de criza
economică.
2. Referitor la cunoştinţele despre Web 2.0, în toate rapoartele naţionale s-a
evidenţiat o discrepanţă digitală de gen. Femeile tind să fie mai puţin familiarizate cu TIC şi
să petreacă mai puţin timp conectate la internet. Accesul la informaţii strategice şi fluxurile
imense de informaţii care sunt greu de controlat sunt două dintre principalele temeri asociate
referitoare la Web 2.0.
3. Când vine vorba de utilizarea anumitor aplicaţii şi tehnologii, după cum s-a reliefat
în unele focus grupuri, şi după cum se menţionează de către unii experţi intervievaţi , femeile
ar prefera să aleagă utilizarea şi aplicarea mai funcţională şi mai practică a tehnologiilor.
4. Printre nevoile specifice ale femeilor întreprinzător identificate, o lipsă de
reţele şi contacte, management al timpului, încredere şi respect de sine au fost evidenţiate în
rândul întreprinzătorilor spanioli, italieni, letoni, români şi cehi.
5. Deşi tehnologiile se schimbă prea repede, diverşi experţi au sugerat focalizarea pe
instruirea referitoare la valori, la probleme generale de aplicare şi la filozofia tehnologiilor.
6. Perspectiva de gen asupra tehnologiilor, exemplele practice şi poveştile de succes,
„a învăţa prin a face”, implicarea directă a femeilor întreprinzător sunt câteva exemple de
recomandări pentru includerea în programele de formare.
Referitor la rezultatele analizei proiectului anterior, trebuie să evidenţiem unele
elemente.
Primul se referă la ţinta diferită, în termeni de motivaţie şi abilităţi. În timp de
proiectul anterior viza facilitarea reintroducerii sau îmbunătăţirii profesionalismului pe piaţa
muncii, în acest caz proiectul se adresează femeilor întreprinzător (sau celor care aspiră să
devină întreprinzător). Aceasta nu este singura diferenţă, deoarece trebuie să anticipăm
unele abilităţi TIC de bază, neincluse în proiectul anterior.
Aceste două elemente trebuie în mod evident să fie susţinute de îmbunătăţirea
nivelului tehnologic care permite acum crearea de platforme nestatice prin utilizarea Web
2.0.
După această premisă, aşa cum a reieşit în timpul discuţiilor, unele elemente din
proiectul anterior pot fi transferate în contextul actual:
I. metodologia specifică în contextul de gen. Femeile au specificităţi de învăţare
cauzate de diferiţi factori precum: o referinţă culturală diferită, o pregătire scolastică diferită,
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mai puţină disponibilitate de timp, nevoia de a folosi instrumentele într-un mod pragmatic
pentru a obţine rezultate şi a îmbunătăţi calitatea vieţii acasă şi la serviciu. Trebuie să ţinem
cont de ideea:
a. utilizării unui limbaj prietenos şi captivant
b. importanţa elementelor recreative în facilitarea formării
c. “teoria amuzamentului”;
d. progresia în învăţare, începând de la o bază motivaţională
II. oferirea de exemple eficiente de implementat imediat în contextul antreprenorial.
Poveştile de succes – exemple de femei întreprinzător care au reuşit să aplice şi au învăţat
web 2.0 trebuie considerate principala cale de motivare. Cele mai bune practici –
exemple pot fi introduse şi în platforma de e-learning cu posibilitatea pentru cursanţi de a-şi
introduce propriile poveşti de succes.
III. Grija pentru unele elemente care pot fi înţelese greşit: ne referim la faptul că
unele lucruri nu sunt bine cunoscute (acelaşi web 2.0 nu este cunoscut complet). În acest
sens, o traducere şi explicaţie adecvate pot fi o modalitate importantă de a explica (şi prin
pre-formare) ce este web 2.0 şi cum ar putea fi conceput şi utilizat. Partenerii au evidenţiat
că probabil cele mai dificile aspecte vor fi îndeplinirea nevoilor diverselor grupuri ţintă
ţinând cont nu doar de diferenţele de vârstă, ci şi de cele de naţionalitate. Mai mult, deşi
web 2.0 este un concept/termen recent, traducerea termenilor tehnici trebuie atent luată în
considerare. În acest sens, trebuie să fim atenţi la elemente lexicale. Pentru a evita
problemele la parteneri, trebuie să folosim o planificare lingvistică diferită, pentru a îndeplini
atât nevoile contextelor culturale în care se folosesc termenii englezeşti, cât şi contextele ăn
care termenii sunt traduşi de obicei în limbile naţionale.
IV. Atenţie la posibile probleme de software. O problemă a proiectului anterior a fost
reprezentată de platformele neomogene (de exemplu, diferite versiuni de Microsoft
Windows). Trebuie să reţinem această problemă pentru elaborarea şi implementarea
proiectului actual. Acest element trebuie să fie extins pentru a lua în considerare ca fiind
strategice câteva elemente asociate cu utilizarea platformei web 2.0 în diferite contexte
regionale. Este extrem de periculos să considerăm că fiecare Ţară parteneră are aceleaşi
platforme ca fiind cele mai utilizate.
Toate modulele au fost elaborate pe baza acestor trei elemente, care în mod evident
ţin cont de situaţia tehnologică actuală.
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III. FEMEILE ÎN PRACTICĂ
În găsirea celei mai bune metode de a arăta cum se pot aplica instrumentele Web 2.0
am folosit exemple de bune practici, care au fost scrise de către toţi partenerii. Aceste
exemple de bune practici diferă în funcţie de ţara de origine, dar prezintă imaginea clară a
implementării Web 2.0. Exemplele fac parte din acest manual şi sunt clasificate în funcţie de
ţară:

Rep. Cehă

2

Spania

2

Italia

2

România

2

Letonia

2

3.1. Exemple de bune practici – 1 (Rep. Cehă)
Ţara, oraşul:

Rep. Cehă, Ostrava

•

Numele

Týna Janáčková

•

Vârsta

33 ani

•

Diploma de studii

Colegiul de artă VOŠ – design, artă grafică

•

Profesia

Artist în tatuaje

•

Modulul

Modulul 4: Marketing
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Ce instrumente IT bazate pe web 2.0 folosiţi pentru activităţile personale?
Pentru activităţile mele personale folosesc în principal instrumente Web 2.0 precum
Facebook, www.fler.cz.

Ce tip de instrumente IT folosiţi pentru activităţile profesionale?
Pentru activităţile mele profesionale folosesc instrumente IT precum Facebook,
Twitter, Picasa, Flickr; pagina de internet a Studioului/Atelierul de tatuaje www.freihand.cz,
www.ebay.com şi alte pagini precum jokertattoo.net şi store.unimaxshop.com.

De ce aţi ales acest instrument?
Am ales aceste instrumente deoarece când am început să folosesc Facebook am
făcut-o doar pentru a ţine legătura cu prietenii şi pentru a comunica cu ei dar mai târziu a
devenit mai util pentru munca mea. Mă ajută mult deoarece mulţi dintre clienţii mei sunt pe
Facebook de asemenea, dar este şi o modalitate simplă să cunosc alţi oameni şi să ţin
legătura cu alţi artişti profesionişti în tatuaje din ţara mea şi străinătate. Putem vedea
beneficiile şi când (eu şi colega şi co-proprietara studioului de tatuaje) planificăm să
participăm la diverse convenţii şi festivaluri de tatuaje. Mulţumită Facebook putem organiza
lucrurile mai bine şi putem fi flexibile în timp ce participăm la evenimente. Ne ajută ca un
instrument minunat de comunicare şi publicitate. Ne putem prezenta munca prin fotografii şi
este uimitor şi uneori surprinzător cât de multe răspunsuri putem primi zilnic.
Îmi place să folosesc şi Picasa web când am fotografii bine aranjate cu munca mea
recentă şi mulţumită unora dintre clienţii mei am început să folosesc twitter.
Altă sursă este Flickr care este bună pentru inspiraţie şi dacă nu sunt foarte ocupată
sau simt că trebuie să fac o pauză este o bună modalitate de a mă relaxa puţin la serviciu. În
ultima vreme este Fler, site-ul meu preferat şi uneori cumpăr lucruri de acolo sau doar mă uit
pe pagini web. Îi ştiu pe câţiva dintre artiştii de la Fler personal şi este o altă sursă de
inspiraţie pentru mine faptul că pot recunoaşte mulţi oameni creativi sau pot doar găsi
informaţii despre unele evenimente, expoziţii, etc. Folosesc alte pagini menţionate pentru a
cumpăra bunuri.

Cum vă poate uşura viaţa şi munca?
În ce fel îmi poate uşura viaţa? Astfel pot economisi timp şi bani. Nu trebuie să dau
telefoane dacă apare vreo schimbare şi de exemplu trebuie să reprogramez întâlniri cu
clienţii. De obicei postez informaţia pentru clienţi pe profilul meu. Este de asemenea util când
comandăm echipamente sau instrumente necesare pentru atelierul nostru de tatuaje (culori,
ace, materiale de sterilizare şi mijloace de protecţie etc.) precum şi în promovarea

11

materialului sau a altor mărfuri. (Diverse cărţi şi reviste de specialitate despre arta tatuajului,
bijuteriile pentru piercing, etc.)
Este o minunată prezentare a muncii mele, un instrument organizaţional, inspiraţie
uimitoare, dar îmi oferă şi spaţiu pentru a primi feedback asupra muncii mele din partea altor
oameni, mă sprijină în dezvoltarea mea profesională ceea ce îmi permite să menţin legătura
cu alţi profesionişti din domeniul meu, este o bună modalitate de a cunoaşte noi artişti în
tatuaje cu filosofii, atitudini, interese etc. similare.

Aveţi sentimentul că aţi dori să ştiţi mai multe despre ele?
De obicei mă adaptez la cerinţele şi nevoile clienţilor care mă informează adesea cu
privire la ceea ce este nou. Nu am timp suficient pentru a căuta singură alte surse şi opţiuni.
Desigur că sunt deschisă la idei noi şi îmbunătăţiri care mi-ar putea susţine munca şi asigura
calitatea şi eficienţa ei.

3.2. Exemplu de bune practici – 2 (Rep. Cehă)
Ţara, oraşul:

Rep. Cehă, Ostrava

•

Numele

Petra Gomolová

•

Vârsta

26 ani

•

Diploma de studii

Liceul, Colegiul de limbi străine – certificat
- Germană B2

•

Profesia

Consultant financiar

•

Modulul

Modulul 4: Marketing
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Ce instrumente IT bazate pe web 2.0 folosiţi pentru activităţile personale?
Pentru activităţile personale folosesc în principal Facebook, rareori Badoo, e-mail pe
site-ul Seznam, Google şi diverse alte pagini în funcţie de interesul meu.

Ce tip de instrumente IT folosiţi pentru activităţile profesionale?
Pentru activităţile mele profesionale folosesc site-ul companiei mele www.bcas.cz cu
tranziţie către site-ul intern al companiei şi către jurnalul web. Alte servere precum
www.penizenavic.cz , www.beok.cz , uneori site-uri ale anumitor organisme financiare,
registrul comerţului. Prefer să folosesc Outlook pentru activităţile profesionale dar ţin
legătura cu clienţii şi prin intermediul Facebook.

De ce aţi ales acest instrument?
Este simplu de ce am ales aceste instrumente – tocmai pentru că găsesc acolo tot ce
am nevoie în munca mea.

Cum vă poate uşura viaţa şi munca?
Este confortabil şi îmi economiseşte mult timp deoarece nu trebuie să caut informaţii
separat pe site-uri ale anumitor instituţii, ci le găsesc laolaltă într-un singur loc.

Aveţi sentimentul că aţi dori să ştiţi mai multe despre ele?
Nu trebuie să ştiu cum funcţionează fiecare pagină, este suficient să ştiu doar unde
găsesc informaţiile de care am nevoie.

3.3. Exemple de bune practici – 1 (Spania)

Ţara, oraşul:

Spania, Barcelona

•

Numele

Cristina Martínez-Sandoval

•

Vârsta

37 ani

•

Diploma de studii

Diplomă de licenţă în Administrarea
Afacerilor şi Management. Diplomă de
licenţă în Jurnalism.

•

Profesia

Managerul Centrului de afaceri, jurnalist
www.graciaworkcenter.com
www.graciaworkcentermedia.com

•

Modulul

Modulul 2: Managementul afacerilor
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Ce instrumente IT bazate pe web 2.0 folosiţi pentru activităţile personale?
Folosim toate instrumentele 2.0 pe care le avem la dispoziţie pentru a prezenta
Centrul nostru de afaceri, precum ştiri, evenimente, cursuri pentru întreprinzătorii din
Barcelona.

Ce tip de instrumente IT folosiţi pentru activităţile profesionale?
Instrumentele pe care le folosim: Facebook, Twitter, Youtube, Flickr, Slideshare,
Email marketing şi blogul Centrului nostru de afaceri (http://www.graciaworkcenter.com/)

De ce aţi ales acest instrument?
Cu ajutorul acestor instrumente poţi transmite cel mai rapid un mesaj care te
interesează. Mai mult, îmi face viaţa mai uşoară şi îmi asigură o relaţie directă cu părţile
interesate.

Cum vă poate uşura viaţa şi munca?
Mă ajută şi îmi facilitează:
- Feedback-ul de la părţile interesate de centrul nostru,
- Îmi asigură „proximitatea” cu contactele mele,
- Uşurinţa (facilitatea) diseminării conţinutului şi informaţiilor pe care doresc să le transmit,
- Viteză,
- Interactivitate care facilitează dezvoltarea,
- Economicos (ieftin).

Aveţi sentimentul că aţi dori să ştiţi mai multe despre ele?
Cred că trebuie întotdeauna să învăţăm lucruri noi şi să nu rămânem pe loc (blocaţi),
de vreme ce astfel aplicaţii şi instrumente (web 2.0) se dezvoltă continuu.
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3.4. Exemple de bune practici – 2 (Spania)
Ţara, oraşul:

Spania, Bizkaia

•

Numele

Ruth Vilda

•

Vârsta

34 ani

•

Diploma de studii

Diplomă de licenţă

•

Profesia

Designer vestimentar
www.lunamagafashion.blogspot.com/
facebook.com/lunamaga
http://www.lunamaga.com

•

Modulul

Modulul 2: Managementul afacerilor

Ce instrumente IT bazate pe web 2.0 folosiţi pentru activităţile personale?
Pentru mine, instrumentele web sunt asociate cu un fenomen social, bazat pe
interacţiunea care se realizează prin diferite aplicaţii web care facilitează partajarea de
informaţii.

Ce tip de instrumente IT folosiţi pentru activităţile profesionale?
Web, Facebook, Bloger şi un Mall Worll, difers site-uri pentru vânzarea de produse
online (în cadrul vânzărilor de haine pentru femei) – acestea sunt instrumentele pe care le
utilizez în viaţa mea profesională.

De ce aţi ales acest instrument?
Cred că acesta este viitorul, acestea sunt instrumente economicoase şi libere care au
repercusiuni semnificative, este o modalitate de a introduce un produs pe piaţă fără un cost
mare şi în plus este o modalitate de a câştiga clienţi fără a ieşi din birou. Toate aceste reţele
sociale sunt viitorul şi un mare avantaj pentru toate acele companii care nu au resursele
pentru campanii de marketing.

Cum vă poate uşura viaţa şi munca?
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Aceste instrumente mă ajută să îmi diseminez design-urile, făcându-le vizibile în
profilurile fetelor şi ale magazinelor clienţilor. În plus, prin Blog pot vorbi despre toată munca
pe care o efectuez şi introduc toate evenimentele programate. Pentru mine este de o mare
utilitate, doar cu ajutorul Facebook în această vară am administrat 7 magazine noi în
peninsulă. Cu reţeaua socială ASW am obţinut diverşi distribuitori şi am avut de asemenea
posibilitatea să particip la un târg în NYC.

Aveţi sentimentul că aţi dori să ştiţi mai multe despre ele?
Şi pe viitor aş dori să ştiu totul despre instrumentele Web 2.0.

3.5. Exemple de bune practici – 1 (Italia)
Ţara, oraşul:

Italia, Modena

•

Numele

Anna Piacentini

•

Vârsta

37 ani

•

Diploma de studii

Licenţă în Drept

•

Profesia

Crearea de formate pentru evenimente şi

•

Modulul

formare
Modulul: Comunicare – Crearea unei reţele
sociale de clienţi şi parteneri în teritoriu.

Ce instrumente IT bazate pe web 2.0 folosiţi pentru activităţile personale?
Pentru activităţile mele personale utilizez mai ales reţelele sociale LinkedIn, Dropbox
pentru a colabora pe documente, Worldpress pentru blog şi website.

Ce tip de instrumente IT folosiţi pentru activităţile profesionale?
Pentru activităţile mele profesionale folosesc platformele de Colaborare (documente,
calendar, zone de discuţie, cele mai bune practici, etc.).

De ce aţi ales acest instrument?
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În 2008 – înainte de criza economică – lucram la noua mea viaţă profesională aşa că
am început să observ ce oferea piaţa şi care erau noile tendinţe în privinţa reţelelor.
Analizând LinkedIn, am descoperit că este un instrument accesibil, simplu şi funcţional_ un
grup de profesionişti gata să se supună la provocări unii pe alţii prin publicarea profilurilor lor
profesionale şi prin participarea la grupuri de discuţie. Am descoperit existenţa grupurilor
teritoriale şi am găsit răspunsul pentru nevoile mele: a fi abordat ca persoană înainte de a fi
abordat ca afacere, a stabili colaborări clare şi deschise, a face schimb de experienţe. Apoi
am descoperit că este uşor să ne autoselectăm pe baza unui interes comun: m-a stimulat să
experimentez un concept mai amplu de colaborare.
Grupurile LinkedIn permit schimbul de opinii prin deschiderea de noi discuţii,
publicarea de link-uri, organizarea de evenimente sau evenimente de formare. Un grup este
un spaţiu virtual imens care are foarte puţine reguli bazate pe respect, onestitate şi
aprecierea persoanei. Toate celelalte sunt libere.

Cum vă poate uşura viaţa şi munca?
Nevoia mea de bază a fost să dau valoare numelui meu dovedindu-mi abilităţile şi
competenţele. Scopul era să creez o reţea de relaţii în care să derulez afaceri în viitor, fără
să trebuiască să câştig încrederea în mod constant, având interese comune.
Astăzi, la un an şi jumătate după ce s-a creat reţeaua, legăturile sunt din ce în ce mai
strânse, parteneriatele sunt în creştere şi numele meu are o nouă valoare.
Peste 1000 de oameni m-au citit cel puţin o dată, peste 400 au participat la un
eveniment organizat de mine, peste 100 s-au implicat mai strict, şi toţi sunt pe teritoriul
meu. Astăzi am o reţea de contacte care să colaboreze cu mine pe baza încrederii câştigate.

Aveţi sentimentul că aţi dori să ştiţi mai multe despre ele?
Calea pe care merg este doar începutul, 2.0 schimbă şi va schimba din ce în ce mai
mult abordarea muncii şi vieţii sociale. Aş dori să ştiu mai mult despre cum influenţează
organizaţiile.
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3.6. Exemple de bune practici – 2 (Italia)
Ţara, oraşul:

Italia, Mirandola

•

Numele

Susanna Baraldi

•

Vârsta

46 ani

•

Diploma de studii

Înalte studii de artă aplicată

•

Profesia

Întreprinzător; proprietară a unei firme de

•

Modulul

publicitate
Modulul: Comunicare – Activitatea firmei
noastre are o bază profundă în reţele
sociale.

Suntem

3,

dar

avem

mulţi

colaboratori externi. Căutarea colaborărilor
este dezvoltată pe internet, prin site-uri
specializate. Apoi contactăm persoanele
în multe moduri, de la e-mail la reţele
sociale sau Skype.

REŢEAUA DE PUBLICITATE TIME

Ce instrumente IT bazate pe web 2.0 folosiţi pentru activităţile personale?
Instrumentele IT bazate pe Web 2.0 pe care le folosesc pentru activităţile personale
sunt aceleaşi cu cele pe care le folosesc în muncă, dar în viaţa privată nu le folosesc prea
mult.

Ce tip de instrumente IT folosiţi pentru activităţile profesionale?
Pentru activităţile profesionale folosesc Reţele Sociale, e-mail, chat. Le folosesc pe
calculatoare, smart phones şi tablete. Am ales aceste instrumente datorită pasiunii pentru
tehnologie şi inovare, dar şi din necesitate.

De ce aţi ales acest instrument?
Mi-am înfiinţat firma în luna a cincea de sarcină. Am avut copilul cu mine în birou pe
perioada alăptării (16 luni) pentru a continua să ofer un serviciu bun clienţilor, aşa că nu
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prea mă puteam deplasa prea mult. Aşa că a fost necesar să încep să comunic prin web. Am
avut o mare satisfacţie legată de acesta şi îl folosesc zilnic nu doar pentru a comunica cu
colaboratorii, ci şi pentru a căuta noi clienţi, contactându-i direct sau prin reţele sociale.

Cum vă poate uşura viaţa şi munca?
Te ajută să contactezi o lume întreagă pur şi simplu stând la birou.

Aveţi sentimentul că aţi dori să ştiţi mai multe despre ele?
Mai mult decât atât, încerc să mă actualizez constant şi să integrez instrumentele pe
care le utilizez aşa încât să pot avea mai multe şanse de comunicare şi contacte. Sper că
povestea mea vă poate ajuta!

3.7. Exemple de bune practici – 1 (România)

Ţara, oraşul:
•

Numele

•

Vârsta

•

Diploma de studii

România, Bucureşti
Cristina Grigorescu
Master Executiv în Administrarea Afacerilor
(MBA)

•

Profesia

Inginer; Preşedintă a Asociaţiei
Patronale pentru Piscine şi Wellness
http://appw.ro/en/despre_noi.php
Modulul 5: Reţele sociale

•

Modulul

http://3idei.bloombiz.ro/video/cristinagrigorescu/puterea-asociatiilor/681

Ce instrumente IT bazate pe web 2.0 folosiţi pentru activităţile personale?
Pentru activităţile mele personale folosesc instrumente IT bazate pe Web 2.0 precum
Facebook, Twitter, Google.doc.

Ce tip de instrumente IT folosiţi pentru activităţile profesionale?
Pentru activităţile mele profesionale folosesc instrumente IT precum Facebook;
LinkedIn, Google.doc, Yahoo.
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De ce aţi ales acest instrument?
Am ales aceste instrumente deoarece sunt foarte cunoscute de către aproape toată
lumea, sunt gratuite, uşor de folosit şi există o versiune în limba română pentru fiecare
dintre ele.

Cum vă poate uşura viaţa şi munca?
O problemă cu care m-am confruntat din momentul înfiinţării afacerii a fost nevoia
critică de a dobândi noi informaţii necesare funcţionării afacerii. Cultura antreprenorială ,
crucială în lumea de azi, m-a determinat să urmez cursuri de formare în management şi un
program de formare pentru IMM-uri în SUA într-un parteneriat de afaceri cu o companie
americană. Prin acest program, am vizitat mai multe companii; am fost atrasă de noile
tehnologii pe care doream să le aducem în ţară, aşa că m-am convins că aveam nevoie să
folosesc aplicaţii TIC pentru a menţine contactul cu ce este nou în domeniul meu în lume.
Cred că reţelele sociale sunt foarte importante deoarece înseamnă găsirea
informaţiilor necesare rapid şi ajută la găsirea de soluţii eficace la probleme presante (cel
mai uşor este să te adresezi cuiva care a fost într-o situaţie similară).

Aveţi sentimentul că aţi dori să ştiţi mai multe despre ele?
Deoarece ştiu că acest tip de aplicaţie se schimbă şi se îmbunătăţeşte foarte rapid,
este important să fiu informată despre cea ce este nou şi util.

3.8. Exemple de bune practici – 2 (România)
Ţara, oraşul:

România, Bucureşti

•

Numele

•

Vârsta

•

Diploma de studii

Universitatea Politehnica Bucureşti

•

Profesia

Specialist în RU – recrutare

• Modulul

Adrina Zanescu

Modulul 5: Reţele

Ce instrumente IT bazate pe web 2.0 folosiţi pentru activităţile personale?
Lucrez pentru Zephyr Group. Zephyr Group este o agenţie de RECRUTARE pe care
clienţii o folosesc când serviciul şi viteza sunt esenţiale. Clienţi internaţionali şi locali cu
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mândrie deserviţi http://www.zephyrgroup.ro/about_zephyr.php. Pentru activităţile mele
personale folosesc instrumente IT bazate pe Web 2.0 precum LinkedIn şi Facebook, de
asemenea pentru activităţile mele profesionale folosesc instrumente IT precum Facebook;
LinkedIn.

Ce tip de instrumente IT folosiţi pentru activităţile profesionale?
Pentru activităţile mele personale folosesc instrumente IT bazate pe Web 2.0 precum
LinkedIn şi Facebook, de asemenea pentru activităţile mele profesionale folosesc instrumente
IT precum Facebook; LinkedIn.

De ce aţi ales acest instrument?
Firma mea recrutează şi când mă pregătesc să elaborez o listă de posibili candidaţi
pentru un anumit loc de muncă am o rutină cu trei etape pe care o urmez constant:
1. Bază de date cu evenimente de afaceri. Conferinţele, evenimente ale reţelelor
sociale sunt ocazii excelente pentru a cunoaşte oameni. Toate contactele realizate sau
confirmate în cadrul acestor evenimente sunt înregistrate într-o bază de date şi conectate
(link) cu „Address Book” în laptop-ul meu (evident sincronizat cu mobilul). Îmi pregătesc
participarea la eveniment prin stabilirea obiectivelor şi văd cine vine să participe. Întotdeauna
sosesc devreme. Am cărţi de vizită cu mine şi am proaspătă în minte prezentarea de 30 de
secunde (un mic discurs care oferă informaţii despre mine şi firma mea şi creează interes şi
răspuns din partea mea). Îmi programez o dispoziţie entuziastă şi pozitivă (nimeni nu vrea să
vorbească cu o persoană îngustă şi pesimistă). În timpul discuţiei cu un client nu încerc să
vând serviciile firmei mele. Stabilesc legătura cu acea persoană doar conform unor afinităţi
sau contacte comune şi confirm ulterior o întâlnire în timpul căreia firma mea îşi poate vinde
serviciile.
2.LinkedIn. Întotdeauna verific contactele din baza de date cu profilurile lor de pe
LinkedIn. Urmăresc cu atenţie secţiunea despre experienţa profesională şi pregătire, adică pe
recomandări şi grupuri. Apoi verific lista mea de contacte în LinkedIn şi încerc să văd
persoanele pe care le cunosc şi cu cine sunt conectate persoanele despre care ştiu atât de
multe. După ce fac o conexiune pe LinkedIn accept persoana în cauză, în lista de contacte
cantitativă şi calitativă: câte contacte sunt în acea bază, ce funcţie este conectată cu
persoanele, fiecare conexiune orizontală şi verticală pe care acea persoană o are la locul de
muncă actual sau anterior. Calitatea contactelor, a grupurilor în care persoana căutată este
membru, tipul de comentarii pe care le postează pe forumurile de discuţii ale grupului, toate
acestea sunt o bună sursă de informaţii şi un important factor în modelarea profilului
profesional.
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3. Facebook poate fi considerată o platformă similară cu LinkedIn. În plus, oferă o
puternică componentă socială şi personală. Consider Facebook ca şi biroul de servicii. Când
trec pe lângă biroul cuiva, privirea îmi este mereu atrasă de imagini şi de modul în care acea
persoană îşi defineşte spaţiul de lucru. La fel îmi formez o opinie despre viaţa unei persoane
într-o clipă. Facebook oferă caracteristici similare. Fotografiile şi filmele postate, link-urile,
prietenii îmi creează o imagine destul de bună a preferinţelor consumatorului şi a zonelor
sale de interes.

Cum vă poate uşura viaţa şi munca?
În opinia mea, ca orice profesionist care ia în serios reţelele sociale, trebuie să
operăm constant trei platforme: evenimentele de afaceri, acum pe LinkedIn şi Facebook.
Aceste platforme sunt legătura perfect între furnizori şi clienţi, între angajatori şi candidaţi.
Ele oferă angajatorului sau expertului în recrutare suficiente puncte de interacţiune cu
persoana pe care vor să o angajeze şi, împreună cu datele pe care le obţin dintr-un interviu
de angajare, ele oferă o imagine de ansamblu a activităţii profesionale, dar şi a personalităţii
candidatului.

Aveţi sentimentul că aţi dori să ştiţi mai multe despre ele?
Am menţionat anterior că stabilirea de reţele sociale, fie că scopul este fixat (sau
contactele de afaceri pentru a găsi un loc de muncă), este un proces şi nu un eveniment.
Aceasta înseamnă că numele jocului este consecvenţă şi consecvenţă. Aceasta înseamnă,
acţionaţi în fiecare săptămână, fiecare săptămână adăugând noi persoane în lista dvs. de
contacte (aveţi nevoie de şase luni pentru a stabili o relaţie de durată), faceţi-vă prieteni
când nu aveţi nevoie de aceasta, apelaţi la prieteni şi clienţi şi cereţi-le să ofere valoare
pentru a primi valoare în schimb.

3.9. Exemple de bune practici – 1 (Letonia)
Ţara, oraşul:

Letonia, Riga

•

Numele

Inese Lenša

•

Vârsta

36 ani

•

Diploma de studii

Studii superioare, Diplomă de master

•

Profesia

Preşedintele Consiliului la “1 un 2” Ltd.

• Modulul

Modulul 3: Comunicare
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Ce instrumente IT bazate pe web 2.0 folosiţi pentru activităţile personale?
Pentru activităţile mele personale de obicei folosesc instrumente IT bazate pe Web
2.0 precum diverse motoare de căutare, mai ales Google; Skype sau ICQ; Facebook.

Ce tip de instrumente IT folosiţi pentru activităţile profesionale?
Pentru activităţile mele profesionale în principiu folosesc pagina web a firmei mele
http://www.viensundivi.lv. În general sunt aceleaşi ca şi cele pentru activităţile personale –
motoare de căutare, Skype, ICQ, crearea de site-uri– diferenţa este că în activităţile
personale folosesc aplicaţiile din motive şi obiective personale, de exemplu, pentru a discuta
cu prietenii.

De ce aţi ales acest instrument?
Am ales aceste instrumente deoarece economisesc timp. Aplicaţiile pentru trimiterea
instantanee de mesaje mă ajută să ajung la parteneri sau clienţi în orice loc, chiar dacă nu
sunt în ţară.

Cum vă poate uşura viaţa şi munca?
Ne ajută să ajungem la acorduri mai repede şi chiar să trimitem şi să primim
documente (nu e nevoie să folosim faxul sau e-mail-ul). Avem nevoie de motoare de căutare
pentru a găsi informaţii de orice fel şi pentru a face cercetări de marketing şi tot felul de
investigaţii. Situaţia pe piaţă se schimbă foarte rapid aşa că trebuie să fim conştienţi de tot
ce se întâmplă în jurul nostru. În plus, nu trebuie să plătim pentru acestea – deci nu
economisim doar timp, ci şi bani. Economisesc mult timp petrecut comunicând aşa că am
mai mult timp pentru a face alte activităţi şi ale sarcini. În general, aceasta conduce la o mai
mare eficienţă a muncii.

Aveţi sentimentul că aţi dori să ştiţi mai multe despre ele?
Aş dori să ştiu mai multe despre instrumentele Web 2.0, deoarece aceste tehnologii şi
aplicaţii se schimbă tot timpul oferind mai multe posibilităţi. Poţi afla despre ele prin studiu.
Tehnologiile Web 2.0 pot ajuta nu doar în comunicare, ci şi în marketing – aşa că vreau să
ştiu exact cum pot folosi acele aplicaţii pentru marketingul produselor firmei noastre.

23

3.10. Exemple de bune practici – 2 (Letonia)
Ţara, oraşul:

Letonia, Riga

•

Numele

Arta Biruma

•

Vârsta

38 ani

•

Diploma de studii

Studii superioare, Diplomă de master în
Ştiinţe sociale

•

Profesia

Membru al consiliului în “Eiropersonāls
Ltd” Ltd., consultant principal

• Modulul

Modulul 4: Marketing
Module 4: Marketing

Ce instrumente IT bazate pe web 2.0 folosiţi pentru activităţile personale?
Folosesc posibilităţile de e-mail pe diverse site-uri gratuite, motoare de căutare în
activităţile personale. Folosesc pagina web a firmei mele http://www.eiropersonals.lv.

Ce tip de instrumente IT folosiţi pentru activităţile profesionale?
Folosesc diferite aplicaţii în funcţie de scopurile şi sarcinile din activităţile mele
profesionale. Pentru a comunica cu partenerii folosesc Skype, pentru a atrage mai mulţi
clienţi şi a explica ce facem de fapt şi care sunt serviciile noastre folosim YouTube.

De ce aţi ales acest instrument?
Nu a fost alegerea mea personală deoarece nu sunt susţinătorul noilor tehnologii, dar
înţeleg că nu poţi avea succes în afaceri fără să foloseşti diverse aplicaţii şi tehnologii web.

Cum vă poate uşura viaţa şi munca?
După cum arată practica, economiseşte timp şi uneori bani cheltuiţi pe marketing şi
promovare. Putem cerceta rapid şi cu costuri minime diverse grupuri ţintă şi mai ales tinerii.

Aveţi sentimentul că aţi dori să ştiţi mai multe despre ele?
Aş dori să ştiu mai multe despre alte posibilităţi asociate cu instrumentele şi aplicaţiile
web deoarece ele ajută la organizarea şi administrarea afacerii.
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IV. CONCLUSION
Astăzi, Web este un mediu extrem de interactiv pentru consumul de conţinut şi
derularea afacerilor. O evoluţie fundamentală a Web care a făcut posibilă aceasta a fost
denumită „Web 2.0”. tehnologiile din spatele Web 2.0 oferă o experienţă mai bogată
utilizatorului şi foloseşte informaţiile în feluri unice. Totuşi, Web 2.0 este mai mult decât
o simplă tehnologie, deoarece include interacţiuni sociale şi o varietate de modele de
afaceri. Este printre primele concepte care îmbină teorii tehnice, sociale şi de afaceri.
După cum arată acest Manual, setul de tehnologii şi modele de afaceri cunoscute ca
Web 2.0 va câştiga popularitate deoarece nu constă în tehnologii radicale, greu de învăţat.
Mai degrabă, este un set de instrumente simple îmbinate pentru a crea un context social în
care să faci afaceri aşa cum este demonstrat de experienţa femeilor de afaceri. Mai multe
dintre tehnologiile cheie au fost disponibile în diverse forme cel puţin câţiva ani.
Misiunea proiectului este să crească numărul de femei fondatoare de firme în diverse
domenii, permiţând întreprinzătorilor cu o reţea, resurse şi cunoştinţe să ia firma dvs. de la
stadiul de idee până la lansare şi management. Acest manual oferă informaţiile esenţiale
despre experienţa femeilor care deja folosesc instrumentele Web 2.0.
O sursă importantă de informaţii pentru femeile care aspiră la statutul de
întreprinzător include exemple de unei practici din toate ţările partenere. Acestea
au fost alcătuite de către partenerii în proiect cu femei de diverse vârste (variind de la 26 la
66) şi nivele de pregătire, cu diverse ocupaţii. Exemplele includ femei care folosesc diverse
instrumente Web 2.0 în activităţile lor personale şi profesionale. Experienţa lor este suficient
de diversă pentru a oferi femeilor cele mai multe informaţii necesare. Ideea principală este
să elimine barierele ridicate ca rezultat al relaţiilor negative cu tehnologia nouă şi
necunoscută, să susţină încrederea în sine, să dea o imagine de ansamblu, şi nu în ultimul
rând să poată lucra cu instrumente noi dar atât de populare.
Acest lucru este cu adevărat încurajator şi îi încurajăm pe toţi cei care doresc să
transforme modul în care fac afaceri sau înfiinţează afaceri să fie atent la instrumentele Web
2.0.
Să învăţăm împreună. Să construim o bază de informaţii web 2.0 care este bine
organizată şi ne ajută să folosim aceste instrumente pentru a învăţa, a comunica, a colabora
şi a crea reţele sociale.
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