
Proiectul „EU4Youth – Valorificarea potențialului tinerilor antreprenori sociali din Moldova 
și Ucraina” se numește pe scurt proiectul „EUnlocking”. Proiectul ajută la promovarea 
potențialului antreprenorial social al tinerilor din Republica Moldova și Ucraina, prin crea-
rea unui ecosistem favorabil întreprinderilor sociale, precum și prin inspirarea și sprijini-
rea mai multor tineri antreprenori sociali să dezvolte și să implementeze soluțiile lor 
inovative cu scopul promovării incluziunii sociale și a durabilității mediului în ambele tari.

Proiectul este implementat de Gustav-Stresemann-Institut (e.V) (GSI) – organizație 
lider (Germania), AXA Management Consulting (Moldova), Asociația ECO-RAZENI 
(Moldova), Egalite International (Ucraina), Centrul CONTACT (Moldova) și ONG-ul Pro! 
e.V. (Germania). Acest proiect este cofinanțat de Uniunea Europeană, prin intermediul 
programului EU4Youth.

2.Cum susține proiectul „EUnlocking” antrepreno-
riatul social în Republica Moldova?
În Republica Moldova, proiectul „EUnlocking” contribuie la:

1. Ce este EUnlocking?

CUM PROIECTUL EUNLOCKING SUSȚINE ANTREPRENORIATUL SOCIAL?

#EUnlocking

•   îmbunătățirea cadrului legal pentru antreprenoriatul social;

• motivarea mai multor tineri să înceapă start-up-uri sociale și să sporească 
recunoașterea contribuției antreprenoriatului social la incluziunea socială și redu-
cerea inegalităților prin activități de comunicare și campanii de sensibilizare;

•  încurajarea accesului la informații și schimburi de bune practici despre antrepre-
noriat social prin înființarea și menținerea grupului privat Facebook de antreprenori 
sociali din Moldova (în prezent grupul are 965 de membri);

• îmbunătățirea capacităților tinerilor antreprenori sociali prin formare la fața 
locului, cursuri de formare online pe cele mai importante și relevante teme ale 
antreprenoriatului social, cum ar fi modelarea afacerii, colectarea de fonduri, analiza 
pieței, managementul financiar, marketingul și promovarea etc.;

•  promovarea abordării  „învăț făcând” prin oferirea de finanțare inițială și mentorat 
pentru cele mai bune 5 inițiative sociale de start-up axate pe sustenabilitatea 
mediului și care au dovezi înregistrate că oferă oportunități de angajare pentru tine-
rii marginalizați;

•  sprijinirea tinerilor antreprenori sociali din Moldova să se conecteze cu alte rețele 
de potențiali investitori naționali și internaționali, donatori, clienți, companii mari, 
furnizori de împrumuturi etc.;

•   sensibilizarea publicului cu privire la antreprenoriatul social.

https://www.facebook.com/groups/720308305199160/
https://www.facebook.com/groups/720308305199160/


3. Cum susține proiectul „EUnlocking” antrepre-
noriatul social în Ucraina?

CUM PROIECTUL EUNLOCKING SUSȚINE ANTREPRENORIATUL SOCIAL?

#EUnlocking

În Ucraina, proiectul „EUnlocking” contribuie la: 

  stabilirea legislației pentru antreprenoriat social; 

 motivarea mai multor tineri să înceapă start-up-uri sociale și să sporească 
recunoașterea contribuției antreprenoriatului social la incluziunea socială și redu-
cerea inegalităților prin activități de comunicare și campanii de sensibilizare;

  încurajarea accesului la informații și schimburi de bune practici despre antrepre-
noriat social prin înființarea și menținerea grupului privat Facebook de antreprenori 
sociali din Ucraina (în prezent grupul are 505 membri); 

   îmbunătățirea capacităţilor  tinerilor antreprenori sociali prin formare la fața locu-
lui, cursuri de formare online pe cele mai importante și relevante subiecte ale AS, 
cum ar fi modelarea afacerii, colectarea de fonduri, analiza pieței, managementul fi-
nanciar, marketingul și promovarea etc.;

  promovarea abordării  „învăț făcând”, prin oferirea de finanțare inițială și mentorat 
pentru cele mai bune 10 inițiative sociale de start-up  axate pe sustenabilitatea 
mediului și care au dovezi înregistrate că oferă oportunități de angajare pentru tine-
rii marginalizați; 

 susținerea tinerilor antreprenori sociali din zonele îndepărtate prin lansarea și 
administrarea a șase laboratoare de antreprenoriat social și hub-uri ecologice în 
Vinnytsia, Dnipropetrovsk, Zhytomyr, Kirovohrad, regiunile Ternopil și Cherkasy din 
Ucraina; Laboratoarele vor urma principiul „magazin onestop” și vor oferi servicii 
ample atât antreprenorilor sociali cu experiență, cât și noilor veniți - serviciile includ 
consultanță juridică și financiară, marketing și extinderea afacerilor, sprijin psiholo-
gic și metodologic, promovare, mentorat și dezvoltarea inițiativelor ecologice a 
întreprinderilor sociale; în plus, Laboratoarele vor ajuta la conectarea întreprinde-
rilor sociale cu potențialii lor clienți și investitori și la rezolvarea problemei accesului la 
capital pentru antreprenorii sociali; Eco Hub-ul este un spațiu pentru a face schimb 
de inițiative și idei ecologice - va oferi consultanță antreprenorilor sociali despre cum 
să facă o afacere mai prietenoasă mediului; 

  integrarea subiectelor de antreprenoriat social în programa universitară;

  sensibilizarea publicului cu privire la antreprenoriatul social.

-

https://www.facebook.com/groups/2975764189209741
https://www.facebook.com/groups/2975764189209741


4.   Cum promovează proiectul „EUnlocking” cooperarea transfrontalieră, 
învățarea reciprocă, schimbul de informații și bune practici între tinerii 
antreprenori sociali din Moldova și Ucraina?

CUM PROIECTUL EUNLOCKING SUSȚINE ANTREPRENORIATUL SOCIAL?

#EUnlocking

Pe parcursul implementării sale, proiectul „EUnlocking” va:

stabili și promova o rețea activă de 500 
de tineri antreprenori sociali din Moldova 
și Ucraina (Faceți cunoștință cu tinerii 
antreprenori sociali aici);

organiza o competiție națională și regiona-
lă pentru jurnaliști și bloggeri pe subiecte 
de antreprenoriat social, subliniind 
colaborarea regională între antreprenorii 
sociali din cele două țări;

desfășura un Forum al Rețelei de 
Antreprenoriat Social timp de două zile la 
Kiev;

organiza excursii de studiu pentru tinerii 
antreprenori sociali moldoveni și ucraineni 
în Germania și Lituania cu privire la 
crearea de rețele, dezvoltarea afacerilor și 
sustenabilitatea acestora;

efectua vizite colegiale în Moldova / Ucraina 
a tinerilor antreprenori sociali moldoveni și 
ucraineni.
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5. Cum pot participa sau beneficia de oportunitățile 
oferite de proiectul „EUnlocking”?

Pentru a afla mai multe despre proiectul „EUnlocking”, vă rugăm să vizitați pagina noastră 
de destinație a proiectului.

https://www.euneighbours.eu/ro/east/eu-in-action/youth/eunlocking

• În Moldova, vă rugăm să ne contactați prin (1) adresa de e-mail: info.ong.contact@

gmail.com și / sau (2) grupul privat Facebook al antreprenorilor sociali din Moldova

• În Ucraina, vă rugăm să ne contactați prin (1) adresa de e-mail: office @egaliteint.
org;(2) grupul privat Facebook al antreprenorilor sociali din Ucraina; şi/sau (3) Pagina

Facebook a Egalite International.

https://www.euneighbours.eu/ro/east/eu-in-action/youth/eunlocking/profiles
https://www.euneighbours.eu/ro/east/eu-in-action/youth/eunlocking/profiles
https://www.euneighbours.eu/ro/east/eu-in-action/youth/eunlocking/profiles
https://www.euneighbours.eu/ro/east/eu-in-action/youth/eunlocking
https://www.facebook.com/groups/720308305199160/
https://www.facebook.com/groups/720308305199160
https://www.facebook.com/groups/2975764189209741

