Boosting Entrepreneurship Tools for Migrants - BEST FORM
activităţi de consiliere în afaceri

CE ESTE BEST FORM?
Best Form este un proiect de doi ani
care urmăreşte să îmbunătăţească
competenţele

culturale

afaceri pentru a lucra mai eficient
antreprenori

imigranţi.

serviciilor de consultanţă în afaceri
în

asociaţiile

capacitându-i

de
pe

aceştia

să

rândul imigranţilor.
Proiectul este inspirat din modelul
Community-Based Business Support
(CBBS), model implementat în Marea
Britanie.

Modelul

cursanţii în timpul procesului de
învăţare;
 un Manual-Ghid, care va sprijini
formatorii în activităţile lor de
predare;


un Instrument Interactiv, care
va

permite

schimbul

de

experienţe noi şi existente în
rândul consilierilor de afaceri.

CUI SE VA ADRESA BEST
FORM?

adaptat

contextelor naţionale va fi testat în

de

 un Manual Suport, care va ajuta

imigranţi,

stimuleze spiritul antreprenorial în

comunităţile

CE VA OFERI BEST FORM?

De

asemenea, are ca scop introducerea

către

imigranţi;

şi

interpersonale ale consilierilor de
cu

orientate

 membrilor

comunităţilor

Portugalia şi în Italia, în iarna

imigrante

anului

consiliere de faceri sau care

2012.

De

asemenea,

un

Seminar Internaţional va avea loc
în România, în aprilie 2012, pentru

 consilierilor
doresc

rezultate ale BEST FORM.

abilităţile

oferă

de

să-şi

afaceri

care

îmbunătăţească

culturale

şi/sau

interpersonale pentru a lucra cu
antreprenori imigranţi;

FORM?

 BEST FORM va ajuta de asemenea

Îmbunătăţirea abilităţilor
consilierilor de afaceri care se ocupă
cu întreprinzătorii imigranţi;
Formarea de noi consilieri de afaceri
în cadrul comunităţilor de imigranţi;
Stimularea

deja

doresc să o facă;

a prezenta cele mai bune unelte şi

CARE SUNT SCOPURILE BEST

care

antreprenoriatului

indirect antreprenorii imigranţi
care

doresc

să-şi

deschidă,

dezvolte şi/sau extindă propria
afacere, în special aceia care au
nevoie de sprijin în afacerile lor.

imigranţilor prin implementarea de
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