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NOTĂ:

Acest document este realizat în cadrul proiectului ”EchitFem – Echitate pe piața muncii
pentru
femeile
din
Regiunile
Sud
Muntenia
și
București
Ilfov”
POSDRU/144/6.3/S/125750 cofinanțat prin Programul Oprerațional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa Prioritară 6 – ”Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul
Major de Intervenție 6.3 – ”Promovarea egalității de șanse pe piața muncii”.
Proiectul este implementat de Asociația Europeană pentru o Viață Mai Bună – AEVB,
împreună cu partenerii BOLT International Consulting – Partener 1, Fundația pentru
Recuperare, Integrare și Promovare Socială ECHOSOC – Partener 2, SC MEDIA ONE SRL
– Partener 3, Asociația pentru Dezvoltare și Promovare Socio-Economică CATALACTICĂ FILIALA TELEORMAN – Partener 4.

Actiunile mentionate anterior se deruleaza in cadrul activitatilor cu subactivitatea
urmatoare:
A.7. Schimb transnational de experienta si bune practici;
A.7.1. Organizarea si desfasurarea a 2 vizite de studiu in tara de provenienta a
partenerului transnational pt. absolventele programelor de perfectionare;
Acest material a fost elaborat în urma documentelor de raportare intocmit în lunile
anterioare.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii
Europene sau a Guvernului României.
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INTRODUCERE
Scopul unei vizite de studiu consta în generarea unui schimb de experiență și
informații cu alte țări/regiuni, și respectiv cu persoanele cheie ce reprezintă domeniul
de interes al grupului implicat. Acest schimb are ca scop înțelegerea diverselor modele
de business, a politicilor de transfer, a culturii, a inițiativelor ce se desfășoara curent
sau sunt în plan de desfășurare, a formelor și proceselor de organizare într-un
domeniu.
Există o dezbatere interesantă cu privire la ceea ce constituie un "Model de Bune
Practici". În sens tehnic termenul "Model de Bune Practici" este utilizat pentru a
desemna practici și proiecte care au produs rezultate foarte bune. Astfel, modelele
de bune practici ar putea fi exemple de activități desfăşurate pe teren, proceduri
operaționale sau abordări de creştere a capacității, care nu sunt de succes numai în
termeni economici, ci și sustenabile din punct de vedere social și / sau de mediu și pot
fi adoptate de către alte organizații.
Nu există o definiție universal acceptată care ar putea descrie o anumită activitate din
antreprenoriat ca un "Model de Bună Practică" și nici nu există vreuna "perfectă". Prin
urmare, au fost stabilite o serie de principii / criterii prin care pot fi clasificate cele mai
bune practici. De exemplu, principiul transferabilității implică faptul că Bunele Practici
trebuie să se dovedească că sunt relevante din punct de vedere practic la orice nivel
de punere în aplicare și în contexte diferite de cel iniţial.
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Vizitele de studiu

Scopul acestui document este de a sintetiza modul în care s-au derulat vizitele de
studiu în țara de origine a partenerului transnațional – Grecia.
În perioada de implementre a proiectului ”EchitFem – Echitate pe piața muncii pentru
femeile din Regiunile Sud Muntenia și București Ilfov” POSDRU/144/6.3/S/125750, au
avut loc două vizite de studiu în Atena, Grecia:
1. 18 mai 2015 – 22 mai 2015
2. 14 septembrie 2015 – 18 septembrie 2015
Scop:
Schimb transnațional de experiență și de bune practici ale companiilor și
întreprinderilor din ţara de provenienţă a partenerului transnaţional respectiv Grecia în
domeniul antreprenoriatului.
Grup țintă:
Cele două vizite de studiu s-au adresat unui număr de 60 de beneficiare ale grupului
țintă din cadrul proiectului care au urmat cursurile de perfecționare: Manager resurse
umane, Competențe Antreprenoriale sau Auditor în domeniul calității.
Entități implicate:
Vizitele de studiu au fost organizate de către experții din partea Partenerului nr 1 BOLT
International Consulting în colaborare cu experții din partea Partenerului nr 2
Organizațiile care au luat parte la vizitele de studiu sunt în totalitate din Grecia. Se
poate considera că, din unele puncte de vedere Grecia are o economie şi un sistem
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social şi politic mai dezvoltat, iar contrastul este edificator; din alte puncte de vedere,
Grecia este perfect comparabilă cu România, iar exemplele incluse evidențiază
diferențele și asemănările.
Persoanele participante au vizitat cateva locatii care promoveaza antreprenoriatul
feminin si egalitatea de sanse, respectiv:

Vizita de studiu nr 1 - 18 mai 2015 – 22 mai 2015
La prima vizită de studiu au participat un număr de 22 persoane care au absolvit
cursurile de perfecționare Manager resurse umane sau Auditor în domeniul calității.
Persoanele, din rândul beneficiarelor care nu au dorit să participe la vizita de studiu
au elaborat o declarație prin care și-au exprimat indisponibilitatea de a lua parte la
vizita de studiu.
Prima vizită de studiu s-a derulat după următoarea agendă:
AGENDA ATENA
18.05 -22.05.2015
Ziua 1. 18 Mai 2015
16.30 – 18.10 Zbor Bucuresti Otopeni – Atena, compania TAROM. Check-in-ul se deschide
cu 2 ore inainte de placare.
18.10 – Sosire in Atena. Grupul va fi intampinat cu o pancarta cu numele AEVB Group.
Transfer la hotel Golden City pentru check in.
20.00 – Cina in hotel, bufet cu 3 feluri
Ziua 2. 19 Mai 2015
Mic dejun la hotel
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10.15 – Grupul va iesi in fata hotelului pentru transferul la compania Different&Different Autocarul va avea un semn cu AEVB.
11.00 – 13.00 – Vizita de studiu la compania Different&Different - premiata pentru
antreprenoriat feminin, iar apoi retur la hotel.
14.00 – Pranz la hotel, bufet cu 3 feluri
19.30 – Cina la hotel, bufet cu 3 feluri
Ziua 3. 20 Mai 2015
Mic dejun la hotel
09.30 – Grupul va iesi in fata hotelului pentru transferul la EDEGE, Akadimias 7, etajul 5
10.00 – 12.00 Vizita de studiu la Cameră Națională a Rețelei Femeilor Antreprenoare EDEGE, Akadimias 7, etajul 5 si transfer la hotel.
12.30 – 13.30 - Pranz la hotel, bufet cu 3 feluri
13.30 - Grupul va iesi in fata hotelului pentru transferul la Mendor Editions S.A
14.00 – 16.00 Vizita de studiu la Mendor Editions S.A – centru de traduceri - antreprenoriat
feminin si retur la hotel
19.30 – Cina la hotel, bufet cu 3 feluri
Ziua 4. 21 Mai 2015
Mic dejun la hotel
11.00 – 13.00 Intalnire pentru prezentare in sala de conferinta a hotelului. Prezentarea va fi
tinuta de un reprezentant al Secretariatului General pentru Egalitatea de Gen, Ministerul
de Interne - Pauza de cafea la ora 12.00.
14.00 - Pranz la hotel, bufet cu 3 feluri
16:00 – 18:00 – Vizita Muzeul Acropole
19.30 - Cina la hotel, bufet cu 3 feluri
Ziua 5. 22 Mai 2015
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Mic dejun la hotel si check out.
10.15 – Grupul va iesi in fata hotelului pentru transferul la IforU
11.00 – 13.00 Intalnire la IforU - organizatie non-profit ce sprijina antreprenoriatul feminin si
retur la hotel
14.00 – Pranz la hotel, bufet cu 3 feluri
19.00 – Transfer la aeroport pentru plecarea de la ora 22.25.
Cazare: Golden City 3*, Marni 46 Athens Greek

Detaliem mai jos organizațiile participante la vizita de studiu:
1. Compania Different & Different ce oferă servicii de catering din pură pasiune
pentru procesul creativ în catering. Aici se pregătesc meniuri ridicate la nivel de
arta utilizand produse intotdeauna proaspete si ustensile originale. Different &
Different are doua concepte de baza in jurul carora se produce intreaga munca:
oameni și alimente. Serviciile lor sunt directionate catre:
Gătit adaptat gusturilor fiecarui client
Lecții de gătit la nivel inalt
Servicii de alimentație corporatiste
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In cadrul vizitei s-a discutat despre:
Parteneriate strategice si inteligente
Participare la competitii, premii – finantare - o modalitate de a-ti deschide o
firma
Cadru financiar preexistent prentru deschiderea unei companii
Cheia succesului: calitate la cele mai inalte standarde
Echilibrul dintre viata de familie si afacere (conditii particulare)
2. Camera Nationala a femeilor antreprenoare – EDEGE
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Cameră Națională a Rețelei Femeilor Antreprenoare, a fost înființată cu scopul
de a consolida spiritul antreprenorial al femeilor și promovarea lor în funcții de
răspundere, în conformitate cu Tratatul de la Lisabona.
Depune eforturi pentru a elimina:
stereotipurile profesionale
lipsa egalitatii intre femei si barbati la salarizare pentru acceasi munca depusa
participarea scăzută a femeilor în procesul de luare a deciziilor la nivel central
Contribuie la definirea parametrilor:
care vor ajuta femeile pentru a echilibra viața de familie și cariera
pentru un acces facil al femeilor la finanțare pentru formare și calificare
profesionala
pentru a îmbunătăți profilul profesional și o performanță mai buna
S-a discutat despre:
I.

Cadru legislativ European

Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iulie 2006
privind punerea în aplicare a principiului egalităţii de şanse şi al egalităţii de
tratament între bărbaţi şi femei în materie de încadrare în muncă şi de muncă
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Situatii particulare de implementare ale Directivei - consecinte diferite in fiecare
tara
Modificari ale Directivei
II.

Contributii concrete ale Camerei Naționale a Rețelei Femeilor
Antreprenoare Grecia:

Firma de curatenie
Firma curatarea pomilor
Cafenea traditionala

3. Mendor Editions
si-a început activitatea în 1992 și s-a specializat ca centru de traduceri de inalta
calitate
a devenit o editură specializată în publicații medicale
filozofia lor este o combinatie exemplară a culturii științifice și a mediului de
afaceri din sectorul de sănătate, comunicare, educație și recreere
sistemul de valori: principii solide de afaceri și integritate științifică, onestitate,
comportament etic, fiabilitate și respect pentru celălalt
scopul este dezvoltarea cunoștințelor științifice moderne
partenerii de lucru sunt medici, traducători, graficieni, creativi, specialialisti în
producerea și tipărirea, comercializarea și promovarea publicatiilor de
specialitate
are relații de afaceri excelente cu: organizațiile mari din sectorul de sănătate,
marile companii private și universitatile de medicina, dar mai presus de toate
cu oameni de stiinta si din cadrul medical particular al mediului profesional
elen.
S-a discutat despre:
Criza ca oportunitate

Pagina |8

Inovare
Adaptare
Asumarea pozitiei de lider pe piata – deschizator de drumuri
Strategia de skimming
Distantarea de competitie prin originalitate si curaj
LEADERSHIP-ul FEMININ INTRE STIINTA SI ARTA/MITURI SI
REALITATE
PROVOCARILE FEMEII LIDER:
a) Administrarea si conducerea oamenilor
b) Inteligenta emotionala pentru un leadership de excelenta
c) Creativitate & inovare
d) Leadership positiv
Leadership strategic
Initierea si administrarea schimbarii
Inteligenta culturala
Echilibrul munca - viata personala

4. Secretariatului General pentru Egalitatea de Gen
Secretariatul General pentru
guvernamentala

Egalitatea de

Gen este agentia

competenta pentru a planifica, implementa și

monitoriza punerea în aplicare a politicilor privind egalitatea între femei
și bărbați în toate sectoarele, începând cu anul 1985
Implementează Programe și Acțiuni cofinanțate
Crez: Egalitatea ca Drept Fundamental al Omului
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S-a discutat despre:
Femeia in pozitii de putere/conducere/factor decizional
Violenta in functie de gen
Munca
Reconcilierea muncii cu viata privata si de familie
Antreprenoriat
Programul National pentru Egalitatea de Gen 2010-2013: OBIECTIVE:
protectie, prevenire si combatere, suport, utilizare creativitate culturala
Programul Național pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva
femeilor 2009-2013
Promovarea și susținerea activităților femeilor in cadrul sindicatelor de
nivelele 2 si 3
Incurajarea si sustinerea participarii femeilor in pozitii de responsabilitate
politica si reprezentare la nivel local si regional
Consolidarea poziției profesionale a femeilor angajate (mentoring)
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Promovarea participării femeilor la luarea deciziilor: reprezentanți aleși,
cele mai recente alegeri
Dezvoltarea de metodologii și instrumente pentru Monitorizarea și
Evaluarea integrarii egalității de gen în toate politicile publice
Observator
Progres 2013-2014: Oferte pozitive pentru femei pentru promovarea lor
în centrele economice de decizie

5. IforU
IforU este un grup de 8 femei care
provin

din

diferite

sectoare

de

activitate
Scopul lor este de a ajuta tinerele
femei in cariera lor antreprenoriala
IforU este o organizație non-profit
creata

pentru

susținerea

participarea
tinerelor

și

femei

antreprenoare prin îndrumare și
networking
Ele vizează femeile care au început recent propria afacere sau care au avut propria
afacere de ceva timp, dar sunt gata să o duca la nivelul următor.
Viziunea lor este sa vada femeile din Grecia atingandu-si întregul potențial în afaceri,
jucand un rol important în noua ordine a lucrurilor.
Pentru a implementa această viziune IforU incearca sa creeze cea mai bună rețea de
mentorat pentru femeile tinere care doresc să reușească în calitate de antreprenori.
Subiecte dezbatute:
IforU este despre mentorat
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Scop IforU: abilitarea tinerelor femei antreprenoare
Conceptul si implementarea sesiunilor de mentor-mentee
Colaborari cu universitati, companii private
Sesiuni de networking (relationare)
Relatii durabile dincolo de cadrul organizat coordonat de IforU

Rezultate:


22 persoane din rândul beneficiarelor au participat la prima vizita de studiu



Liste de prezenta de la locatiile vizitate



Fotografii privind locațiile vizitate



Chestionare completate de către beneficiare ca urmare a participării
programului vizitei de studiu
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Vizita de studiu nr 2 - 14 septembrie 2015 – 18 septembrie 2015
La a doua vizită de studiu au participat un număr de 24 persoane care au absolvit
cursurile de perfecționare Competențe Antreprenoriale, Manager resurse umane sau
Auditor în domeniul calității. Persoanele, din rândul beneficiarelor care nu au dorit să
participe la vizita de studiu au elaborat o declarație prin care și-au exprimat
indisponibilitatea de a lua parte la vizita de studiu.
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Ce-a de-a doua vizită de studiu s-a derulat după următoarea agendă:

AGENDA ATENA
14.09.2015 -18.09.2015
Ziua 1. 14 Septembrie 2015
13.30 – Intalnire la sediul AEVB, B-dul George Cosbuc, nr.42-44 si transfer cu autocarul la
aeroport.
16.30 – 18.10 Zbor Bucuresti Otopeni – Atena, compania TAROM. Check-in-ul se deschide
cu 2 ore inainte de placare.
18.10 – Sosire in Atena. Grupul va fi intampinat cu o pancarta cu numele AEVB Group.
Transfer la hotel Golden City pentru check in.
20.00 – Cina in hotel
Ziua 2. 15 Septembrie 2015
Mic dejun la hotel
10.15 – Grupul va iesi in fata hotelului pentru transferul la compania Different&Different Autocarul va avea un semn cu AEVB.
11.00 – 13.00 – Vizita de studiu la compania Different&Different - premiata pentru
antreprenoriat feminin, iar apoi retur la hotel.
14.00 – Pranz la hotel
19.30 – Cina la hotel
Ziua 3. 16 Septembrie 2015
Mic dejun la hotel
9:30 – Grupul va iesi in fata hotelului pentru transferul la Mendor Editions S.A - Autocarul va
avea un semn cu AEVB.
10.00 – 12.00 – Vizita de studiu la Mendor Editions S.A – centru publicatii medicale si retur
la hotel
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12:30 - Pranz la hotel
19.30 – Cina la hotel
Ziua 4. 17 Septembrie 2015
Mic dejun la hotel
9:30 – Grupul va iesi in fata hotelului pentru transferul la Camera Națională a Rețelei Femeilor
Antreprenoare - EEDEGE - Autocarul va avea un semn cu AEVB.
10.00 – 12.00 – Vizita de studiu la Camera Națională a Rețelei Femeilor Antreprenoare EEDEGE
12:30 - Pranz la hotel
15:00 – 17:00 – Vizita Muzeul Acropole
19.30 - Cina la hotel
Ziua 5. 18 Septembrie 2015
Mic dejun la hotel si check out.
10.15 – Grupul va iesi in fata hotelului pentru transferul la IforU
11.00 – 13.00 Intalnire la IforU - organizatie non-profit ce sprijina antreprenoriatul feminin si
retur la hotel
14.00 – Pranz la hotel
19.00 – Transfer la aeroport pentru plecarea de la ora 21:00
22:25 – Sosire in Bucuresti. Grupul va fi intampinat de soferul autocarului cu un semn AEVB.
Transfer catre Piata Unirii.
Cazare: APOLLO HOTEL 3*, 10 ACHILLEON, ATENA, GRECIA

Astfel,

persoanele

participante

au

vizitat

câteva

antreprenoriatul feminin și egalitatea de șanse, respectiv:
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locații

care

promovează

Compania Different&Different - premiată pentru antreprenoriat feminin și
care oferă servicii de catering din pură pasiune pentru procesul creativ în
catering.Vizită la XpatAthens – ghid supravieșuire în viața de zi cu zi a Atenei
Compania Mendor Editions S.A – o editură specializată în publicații medicale
Întalnire cu dna Stella Kotsopoulou – consultant de afaceri înfrumusețare și
relaxare
Vizita de studiu AquaBirth – organizație non-profit care susține nașterea în
mediul acvativ
Vizita de studiu la HairWay – salon de înfrumusețare și Spa
Vizită de studiu la IforU - organizatie non-profit ce sprijină antreprenoriatul
feminin
Intâlnirile de lucru au avut loc in data de 15, 16, 17 și 18 septembrie 2015 conform
următoarei agende:
1. Prima vizită de studiu a fost la Compania Different&Different (Matsa 17, Kifisia
145 64, Grecia)

Reprezentanții companiei au discutat cu beneficiarele participante deschiderea
unei companii, desche cheia pentru o afacere de success și despre echilibrul
dintre viata de familie si afacere.
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2. Cea de-a doua vizită a avut loc la Hotel la INIOHOS unde doamna Elena
Tzavaras, fondator XpatAthens a prezentat serviciile oferite de compania
dumneaei.

3. A treia vizita de studiu, din data de 16 septembrie 2015 a avut loc la o editură
specializată în publicații medicale cu numele de Mendor Editions.

4. În data de 17 septembrie 2015 grupul de doamne participante la vizita de studiu
nr 2 s-au întâlnit cu doamna Stella Kotsopoulou, consultant de afaceri de
înfrumusețare și relaxare și antreprenoare de success. Cel de-al doilea
eveniment al zilei a fost întâlnirea cu doamna Ioanna Vaporidou, fondatoare
Aquabirth. Intalnirile au avut loc la Hotel INIOHOS.
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5. In data de 18 septembrie 2015, beneficiarele participante au participat la o
intalnire la IforU - organizatie non-profit ce sprijina antreprenoriatul feminin (32
Kifissias Av., 151 25, Atena, Centrul Atrina –et.2).

Participantele la vizita de studiu au prezentat interes pentru activitățile incluse în
agenda și au interacționat pe parcursul discuțiilor, numeroase persoane și-au
manifestat dorința de a păstra legatura cu reprezentanții locurilor vizitate pentru a
învața din experiența acestora.
Nu au existat disensiuni în cadrul grupului și experții nu au sesizat nemulțumiri din
partea participantelor.
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Totodată, beneficiarele și-au manifestat interesul pentru a participa la alte evenimente
sau vizite organizate.
Rezultate:


24 persoane din rândul beneficiarelor au participat la cea de-a doua vizita de
studiu



Liste de prezenta de la locatiile vizitate



Fotografii privind locațiile vizitate



Chestionare completate de către beneficiare ca urmare a participării
programului vizitei de studiu

Material elaborat de:
Coordonator vizite de studiu: Kourniakos Panagiotis
În colaborare cu
Expert transfer de bune practici: Gomoescu Cristian
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