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BEST FORM...
Scopurile şi obiectivele
BEST FORM
BEST
FORM
(Boosting
Entrepreneurship
Tools
for
Migrants) este un proiect de doi
ani
care
urmăreşte
să
îmbunătăţească
gradul
de
conştientizare
culturală
şi
competenţele interpersonale ale
consilierilor de afaceri pentru a
îmbunătăţi sprijinul pe care
aceştia îl oferă antreprenorilor din
comunităţile de imigranţi. De
asemenea, proiectul are scopul de
a consolida organizaţiile la nivel
local, cu competenţe şi resurse
pentru a
promova spiritul
antreprenorial
precum
şi
progresul social şi economic al
comunităţilor pe care le sprijină.
BEST FORM urmăreşte:
(i)
îmbunătăţirea
antreprenoriatului
imigranţilor
prin
implementarea de activităţi de
consiliere de afaceri orientate
către comunităţile de imigranţi;
(ii)
consolidarea
abilităţilor
consilierilor de afaceri care se
ocupă
cu
întreprinzătorii
imigranţi;
(iii) formarea de noi consilieri de
afaceri în cadrul comunităţilor de
imigranţi;
(iv) promovarea activităţilor de
consiliere în afaceri care să ia în
considerare problemele specifice
ale antreprenorilor imigranţi;
Rezultatele BEST FORM
BEST FORM va oferi instrumente
inovatoare şi utile legate de
activităţile de consultanţă de
afaceri, şi anume:
• un Manual Suport, care îi va ajuta
şi asista pe viitorii consilieri de
afaceri în timpul procesului de
învăţare;
• un Manual-Ghid, care va sprijini
formatorii pentru consilierea de
afaceri în activităţile lor de
predare;
• un Instrument Interactiv, care va
permite schimbul de experienţe
concrete în rândul consilierilor de
afaceri.
Pentru mai multe informaţii, vă
rugăm să vizitaţi website-ul BEST
FORM:

ABORDAREA
Abordarea adoptată în cadrul proiectului se bazează pe modelul
Community-Based Business Support (CBBS) – Sprijin în Afaceri Bazat
pe Comunitate, un model dezvoltat în Marea Britanie, în care asociaţia
Association of Community Based Business Advisors (ACBBA) a jucat un
rol central. Modelul adaptat contextelor naţionale va fi testat în
Portugalia şi Italia, în iarna anului 2012. De asemenea, un seminar
internaţional va avea loc în România, în aprilie 2012 pentru a disemina
modelul CBBS şi pentru a prezenta instrumentele şi rezultatele BEST
FORM.
Modelul CBBS constă în furnizarea de consultanţă de afaceri prin
intermediul asociaţiilor orientate către imigranţi, prin instruirea
liderilor etniilor locale de a efectua asemenea sarcini şi în special prin
consolidarea abilităţilor interpersonale, de comunicare şi consiliere a
clienţilor. Proiectul oferă o soluţie durabilă pentru integrare şi pentru
problemele sociale ale comunităţilor de imigranţi, prin capacitarea
acestora cu abilităţi antreprenoriale, oferindu-le spiritul antreprenorial
ca soluţie viabilă şi prin crearea / formarea consilierilor de afaceri
recrutaţi din rândul lor.
Modelul CBBS provine din implementarea cu succes a proiectului
"Social Inclusion through Enterprise Development (SIED)/ Incluziune
socială prin dezvoltarea întreprinderilor", realizat între 2001-2006 de
către Consiliul London Borough din Islington, care a format un
parteneriat local larg din organizaţii ale sectorului public, privat şi nonprofit pentru a pilota şi forma consilieri de afaceri bazaţi pe
comunitate, folosind programul finanţator Equal al Uniunii Europene.
Ca rezultat al proiectului SIED, a luat fiinţă „Association of Community
Based Business Advisors (ACBBA)”.
Modelul CBBS adresează câteva aspecte cheie:
• "Întreprinderea" la dispoziţia tuturor, în special referitor la
persoanele care se confruntă cu dezavantaje (Agenda egalităţii - noi
abordări legate de implicare)
• Îmbunătăţirea ratei de formare şi supravieţuire a întreprinderilor
deţinute de grupuri subreprezentate şi deci stimularea sectorului IMMurilor (Agenda întreprinderii - competitivitate)
• Prezentarea întreprinderii / auto-angajabilităţii ca modalitate de
scoatere a unor oameni din şomaj (Politici de piaţa muncii)
• Consolidarea rolului de iniţiere/lansare a sectorului non-profit
(Dezvoltare comunitară)
• Îmbunătăţirea legăturilor dintre comunitate, furnizorii reglementaţi
şi cei ai sectorul privat (Mainstreaming)
• Consolidarea interacţiunii dintre oameni provenind din medii diferite
(Coeziunea socială)
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