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1. Prezentare generală a cursului 
 

Sportul constituie unul dintre cele mai proeminente fenomene sociale, fiind în prezent unul 
dintre sectoarele profesionale ce suferă transformări economice și sociale, creând 
oportunități pentru mulți dintre cei care aspiră la un viitor în lumea sportului. 
 
Sportul necesită sportivi. Antreprenoriatul sportiv apare într-o mare măsură în sportul 
profesional care este practicat de sportivii de performanță, fapt ce influențează întreprinderile 
sociale. Sportivii de performanță cu abilități pentru antreprenoriat social pot fi competenți în 
promovarea flexibilității și agilității în proiectele lor de afaceri. Combinarea profitului cu 
obiective non-profit poate crea o întreprindere socială în context sportiv. 
  
Sportivii de performanță au un impact semnificativ atât asupra oamenilor la nivel individual, 
precum și asupra societății. A deveni un antreprenor social bine calificat al sportivilor de 
performanță duce la beneficii remarcabile pentru societate. Capacitatea sportivilor de 
performanță de a dezvolta soluții și idei inovatoare și proactive pentru probleme sociale, 
culturale și de mediu și de a le pune în aplicare este crucială în evaluarea potențialului lor. 
 
Sportul este înrădăcinat în structura socială a majorității țărilor, în întreaga lume și oferă o 
perspectivă unică asupra antreprenoriatului. Eforturile sportivilor de performanță de a folosi 
sportul ca metodă și instrument pentru a genera schimbări sociale și un impact semnificativ 
depind de dezvoltarea abilităților lor de antreprenoriat social. Aceste abilități le permit să 
devină antreprenori sociali de succes și eficienți, precum și să obțină realizări importante în 
lumea sportivă. 
 
Sportivii de performanță se întâlnesc cu mulți oameni, din diferite sectoare, la competiții și 
evenimente sociale de-a lungul carierei lor sportive. Acest lucru le permite să construiască 
rețele ample. Sportivii de performanță care și-au dezvoltat abilități de antreprenoriat social 
pot folosi aceste rețele pentru a colabora cu ușurință cu părțile interesate din sectoarele 
public, privat și voluntar și pentru a pune în aplicare inițiative și întreprinderi pentru probleme 
sociale, culturale și de mediu. Angajatorii și organizațiile din sectorul sportiv doresc să 
angajeze sportivi de performanță pentru a profita de rețelele lor extinse. Pentru ca 
antreprenorii sociali să își pună în aplicare viziunea, aceștia ar trebui să fie oratori eficienți. 
Schimbarea necesită inspirație, iar sportivii de performanță au acest potențial. 
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Pe de altă parte, sportivii se confruntă adesea cu provocări legate de posibilitatea de a-și 
combina cariera sportivă cu educația sau munca. Obiectivul de a reuși la cel mai înalt nivel al 
unui sport necesită pregătire intensivă și competiții atât acasă cât și în străinătate, ceea ce 
poate fi dificil de conciliat cu provocările și restricțiile din sistemul educațional și piața muncii. 
 
Sportivii de performanță joacă un rol important în comunitatea filantropică și, prin urmare, 
este important să își dezvolte competențele de antreprenoriat social. Cu toate acestea, 
antreprenoriatul social în sport este un domeniu relativ nou de cercetare și educație. Nu există 
un program de curs structurat pentru organizații sportive (universități, institute, comitete 
olimpice naționale, federații sportive, etc.), profesioniști / consultanți în carieră, formatori și 
mentori menit să sprijine cariera duală a sportivilor de elită în antreprenoriat social. 
 
În special sportivii de performanță care s-au retras nu sunt în măsură să întrunească nevoile 
pieței muncii sportive cu cunoștințele, abilitățile și competențele disponibile în domeniul 
antreprenoriatului. Sunt necesare platforme de învățare deschise și digitale, precum și resurse 
de formare pentru a dezvolta cunoștințele, abilitățile și competențele acestor sportivi de 
performanță care s-au retras, în ceea ce privește antreprenoriatul social pentru a veni în 
sprijinul angajării lor pe piața muncii. 
 
Programa SENTA se concentrează pe inițiativele noi de abordare a problemelor sociale din 
societate prin / în sport. Va contribui la îmbunătățirea abilităților și competențelor 
antreprenoriale sociale ale sportivilor de performanță și la dezvoltarea de produse, servicii, 
afaceri și procese inovatoare pentru soluționarea problemelor sociale. 
 
Programa și conținutul de învățare sunt adaptate în mod special nevoilor sportivilor de 
performanță. Cursul de formare SENTA a fost dezvoltat pe baza constatărilor din analiza 
literaturii de specialitate din țările partenere, sondajelor cu sportivi de performanță, 
interviurilor și întâlnirilor de focus grup cu persoane responsabile pentru dezvoltatorii de 
programe, și a discuțiilor cu consultanți și experți în cariere. 
 
Consorțiul transnațional al proiectului este format din organizații de prestigiu din Austria, 
Belgia, Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Canada, Norvegia, România și Spania și abordează 
provocările în demararea unei inițiative necesare pentru implementarea cursului de formare 
în întreaga Europa și pentru soluționarea problemele sociale ale sportivilor de performanță. 
 
Cursul este împărțit în șapte module. În cadrul fiecărui modul există mai multe părți. 
Participanții obțin puncte pentru fiecare parte. Totdată, fiecare parte se termină cu un mic 
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test la care participanții trebuie să răspundă. Cursul aplică cele mai preferate metode de 
antrenament ale sportivilor de elită, cum ar fi e-learning și exerciții gamificate. 
 
Grupul țintă 
 
Grupurile țintă ale cursului de formare sunt reprezentate de sportivi talentați, de performanță 
și retrași din activitatea sportivă, din țările participante. În plus, studenții-sportivi, oamenii 
activi din sectorul sportiv care doresc să devină antreprenori sportivi, antreprenori, instituții 
sportive, start-up-uri, acceleratoare și centre de incubație, centre / rețele de inovare și 
tehnologie, centre de cercetare și investitori pot beneficia de acest curs de formare. 
 
Limba utilizată  
 
Bulgară, germană, engleză, franceză, norvegiană, română și spaniolă. 
 
 

2. Obiectivele de învățare ale cursului de formare SENTA 
 
Cursul de formare SENTA își propune să sporească cunoștințele, abilitățile și competențele 
sportivilor de elită pentru a începe afaceri sociale. La finalizarea cursului, elevii vor putea: 
 

• să discute despre ce este antreprenoriatul social și de ce este important pentru 
societate; 

• să discute despre rolul sportivilor în activitățile de antreprenoriat social sau chiar de 
ce ar trebui alții să-i implice și pe ei; 

• să descopere care sunt abilitățile pe care le posedă deja sportivii și care îi pot ajuta să 
devină antreprenor social; 

• să dezvolte o înțelegere a ceea ce înseamnă să devii factor de schimbare 
(Changemaker) ca opțiune de carieră și o modalitate de a oferi ceva comunității; 

• să discute, în calitate de sportivi, despre ce abilități le sunt necesare pentru a 
conduce o inițiativă socială; 

• să explice diferențele dintre modelele de afaceri ale întreprinderilor comerciale și 
modelele de afaceri ale întreprinderilor sociale; 

• să discute de ce tehnologia și antreprenoriatul orientat spre tehnologie sunt 
importante pentru o întreprindere socială în domeniul sportului; și 
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• să afle cum pot servi drept model pentru antreprenoriatul social valorile sociale în 
sport. 
 
 

3. Metodologia cursului 
 
Fundația teoretică de bază a structurii programei SENTA este furnizată de modelul de aliniere 
constructivistă Biggs, care poate fi definit ca „o abordare a predării bazată pe rezultate, în care 
rezultatele învățării pe care trebuie să le atingă elevii sunt definite înainte ca predarea să aibă 
loc” ( Biggs, 2014: 5). Cadrul operațional pentru acest proiect de instruire se bazează pe trei 
domenii principale (cf. 8):1 
 

• Rezultatele preconizate ale învățării (RPI) determină obiectivele pe care elevul ar 
trebui să le învețe în fiecare modul, 

• Activitățile de predare / învățare (API) descriu ceea ce face elevul pentru a învăța, 
• Sarcinile de evaluare (SE) evaluează cât de bine asimilează cursanții rezultatele 

învățării. 
 
Acest lucru se va face prin exerciții gamificate și testul final. Cursul SENTA va fi notat pe bază 
de promovare. Dacă mai mult de 80% din răspunsuri sunt corecte în testul final, cursantul a 
absolvit cu succes. 
 
Cursul de formare SENTA se bazează pe competențele dezvoltate în timp ce efectuează 
exerciții gamificate și alte activități de învățare în platforma de e-learning. Platforma de 
învățare online a fost creată ca un sistem de învățare gamificat, aplicând elemente de joc și 
tehnici de proiectare a jocului. Va contribui la stimularea motivației intrinseci a cursanților de 
a se implica în formare pentru a-și atinge obiectivele. Materialele și instrumentele de învățare 
completate de exerciții de tip joc vor încuraja gândirea creativă și vor ajuta cursanții să o aplice 
în contextul real al afacerii. Platforma de învățare online SENTA reprezintă un mediu de 
învățare inovator care oferă o oportunitate pentru oameni să învețe oricând și oriunde. Oferă 
o resursă educațională deschisă ce garantează o mai bună învățare a sportivilor de 
performanță a aspectelor legate de antreprenoriatul social. 
 

                                                
1 1 Biggs, J. 2014. Constructive alignment in university teaching. HERDSA Review of Higher Education, 1: 5-22. 
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4. Structura cursului 
 

Structura cursului de formare SENTA a fost dezvoltată pe principiile abordării modulare, 
sugerând că fiecare modul reprezintă o unitate de învățare separată și completă care duce la 
rezultate specifice. Abordarea modulară va face ca instruirea SENTA să fie mai flexibilă, 
deoarece va asigura căi de învățare personalizate care să răspundă nevoilor cursanților. Cursul 
de formare SENTA constă din 7 module. Informații mai detaliate despre fiecare modul sunt 
descrise în „Anexa-1: programa și conținutul modulelor”, inclusiv o descriere a modulului, 
rezultatele învățării și activitățile de învățare. 
 
 
Curriculum pentru antreprenoriat social prin / în sport 
 
Module: 
 
Modulul 1: De ce antreprenoriatul social pentru sportivi 
 
Modulul 2: Profilul unui antreprenor social: sportivi și antreprenori sociali 
 
Modulul 3: Rolul factorilor de schimbare în societate: sportivi și factori de schimbare 
 
Modulul 4: De la teorie la practică pentru planificarea carierei: sportivi în formare 
 
Modulul 5: Modele de afaceri sociale: sportivi pe teren 
 
Modulul 6: Antreprenoriat tehnologic (social): Sportivi pe podium 
 
Modulul 7: Impactul sportiv și social: obiectivele ONU de dezvoltare durabilă 
 
 
Informații generale despre curs 
 
Timp și locație: 7 săptămâni, online  
 
Cerințe preliminare: Acest curs este conceput special pentru sportivii de performanță. Cu 
toate acestea, nu există condiții prealabile speciale. Interesul pentru probleme sportive și 
sociale, pasiunea pentru schimbările sociale sau dorința de a deveni un factor de schimbare 
prin utilizarea sportului reprezintă un avantaj. 
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Software: curs interactiv online (bazat pe gamificare), orice browser web și conexiune la 
Internet. 
 
Pagină web / link-uri: portal.dualcareer.net  
  
Descrierea cursului: Acest curs online gratuit durează 7 săptămâni și este destinat sportivilor 
care doresc să facă diferența în societățile lor. Cursul susține o carieră duală a sportivilor și le 
permite să devină antreprenori sociali. Indiferent dacă sportivii își continuă cariera sportivă 
sau se pregătesc pentru tranziția în carieră sau se retrag, acest curs online deblochează 
potențialul sportivilor de a crea o schimbare în societate. 
  
Politici de curs 
 
Admitere: cursanții trebuie să finalizeze procesul de înscriere, care include crearea unui 
profil pe portalul de învățare. 
 
Limba utilizată: engleză (subtitrare: norvegiană, română, spaniolă, germană, bosniacă, 
belgiană și franceză) 
 
Așteptări ale cursanților: cursanții trebuie să se simtă confortabil folosind propriul computer 
și lucrând pe internet. 
 
Cursanții care se înscriu la un curs online ar trebui să se aștepte să petreacă același număr de 
ore în cursul online ca și în cursul condus de instructor. Există instrumente pentru a împiedica 
elevii să avanseze prea repede în cadrul cursului online. Dacă un student avansează prea 
repede în program, va fi forțat să revină la secțiunea anterioară sau va fi blocat din curs. Acest 
sistem este în vigoare pentru a sprijini rezultatele învățării și respectarea cerințelor de 
licențiere. 
 
Se așteaptă ca elevii să se reprezinte etic în activitățile din cadrul cursului online. Aceasta 
include identificarea lor cu precizie la înregistrarea și finalizarea cursului. 
 
Cerințe privind computerul și software-ul: Elevii care se înscriu la cursuri online trebuie să aibă 
abilități de bază în utilizarea computerului, internetului și tastaturii, așa cum este descris în 
programa cursului. 
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Finalizarea cursului: cursul online trebuie finalizat în termen de un an de la data înscrierii. 
Cursul poate fi accesat de pe orice computer care are acces la internet. 
 
Securitate: Toate informațiile personale colectate de institutul FURIM sunt considerate 
confidențiale și sunt securizate prin instrumente de criptare. Accesul la informațiile personale 
ale cursanților este limitat la angajații și contractanții Institutului FURIM care au nevoie de 
informații legitime de afaceri în scopul îndeplinirii obligațiilor Institutului FURIM și care au 
încheiat un acord cu Institutul FURIM pentru a gestiona informațiile personale într-un mod 
care este în conformitate cu această politică. 
 
Asistență tehnică: Asistența tehnică este disponibilă pentru toți utilizatorii înregistrați prin 
trimiterea unui e-mail la info@furim.no. 
 
Sarcini și evaluare 
 
• vizionarea unui videoclip introductiv 
• vizionarea unui videoclip de tip prelegere 
• finalizarea a 3 exerciții de tip joc 
• citirea unui articol legat de subiect 
• obținerea a 80 de puncte în test 
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Anexa 1: Programa și conținutul modulelor 
 
 
Modulul 1: De ce antreprenoriatul social pentru sportivi 
  

 
 
 
 

Descrierea 
modulului 

 
Acest modul abordează aspecte ale antreprenoriatului social în sport 
și de ce societatea investește în acesta. În acest modul, vom compara 
diferite puncte de vedere și practici importante și pentru sportivi. 
Modulul evidențiază conceptele de bază ale antreprenoriatului social 
în sport și perspectivele Europei și Americii de Nord, cu accent pe 
antreprenoriatul social ca o oportunitate duală de carieră pentru 
sportivii de performanță. 

 
 
 
 

 
Rezultatele 
învățării 

 

 
La sfârșitul acestui modul, sportivii vor putea: 
 
• să discute despre ce este antreprenoriatul social și de ce este 
important pentru societate. 
• să compare perspectiva antreprenoriatului social în Europa și 
America de Nord. 
• să explice modul în care sportul poate fi folosit pentru rezolvarea 
problemelor din societate. 
• să discute de ce antreprenoriatul social este important pentru 
sportivi. 
• să discute rolul sportivilor în activitățile de antreprenoriat social 
sau chiar de ce ar trebui să-i implice alții. 
 
 

 
 
 
Activități de 
învățare 

 

 
• Urmăriți 1 videoclip introductiv 
• Urmăriți un videoclip de tip prelegere 
• Citiți articolele legate de subiect 
• Finalizați 3 sarcini interactive de tip joc 
• Obțineți un scor minim de 80% din test 

 
 
 

Durată estimată 

 
Volumul total de lucru este de aproximativ 2 ore, inclusiv: 
 
• 30 de minute pentru vizionarea videoclipurilor 
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• 60 de minute pentru explorarea materialului de lectură necesar 
• 30 de minute pentru exerciții 

 
 
 

Transcript video 

 

Video Introductiv: 
Salutare! Bun venit la Modulul 1.  
În prezentul modul vom vedea îmrepună care sunt principalele aspect ale 
antreprenoriatului social în sport și cum se poate asigura dezvoltarea și 
implementarea pentru a oferi oportunități de angajare pentru sportive și să 
fie un instrument al schimbării în societate. We will compare the perspectives 
of social entrepreneurship in Europe and other parts of the World, and we 
will understand why it is critical for the development of society - bringing 
society to a next level.  
 
Antreprenoriatul social poate fi o oportunitate interesantă în construirea unei 
cariere duble pentru sportivii de performanță, precum și în deschiderea căilor 
de dezvoltare personală și profesională după viața lor sportivă activă. O 
activitate de antreprenoriat social poate deschide noi orizonturi care să 
satisfacă nevoile societății și să ofere oportunități de angajare de calitate 
sportivilor. Ca sursă de inspirație, veți găsi câteva exemple de bune practici, 
studii de caz și surse interesante care v-ar putea motiva să începeți o nouă 
carieră - ca antreprenor social în domeniul sportului. 
 
Lectura Video: 
 
Antreprenoriatul în domeniul sportului este un domeniu relativ nou, 
care stârnește, fără îndoială, interesul cercetătorilor din acest sector, 
deoarece în majoritatea cazurilor antreprenoriatul sportiv reprezintă o 
combinație de activități antreprenoriale sociale și activități inovatoare 
din punct de vedere social, desfășurate într-un context sportiv. 
Industria sportului se dezvoltă rapid și este una dintre cele mai 
importante industrii, având impact și asupra altor industrii, precum 
turismul, fitnessul, mass-media și educația, care se concentrează 
integral pe inovarea socială și antreprenoriatul social. Într-un studiu al 
Comisiei Europene referitor la contribuția sportului la creșterea 
economică și ocuparea forței de muncă în UE, se evidențiază faptul că 
ponderea valorii adăugate brute legate de sport corespunde sumei de 
294 miliarde de euro, 2,98% din totalul VAB al UE, în timp ce ocuparea 
forței de muncă legate de sport ajunge la 7,38 persoane ocupate în 
domeniu, respectiv 3,51% din totalul locurilor de muncă din UE. 
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2 What is a Social Entrepreneur, PBS Foundation - "A social entrepreneur, in our view, is a person or entity that 
takes a business approach to effectively solving a social problem." 
3 "The Meaning of Social Entrepreneurship," J. Gregory Dees, 1998, rev 2001 "The Meaning of Social 
Entrepreneurship".  
4 Bornstein, David (2007). How to Change the World. New York: Oxford University Press. pp. 121–122. 
ISBN 978-0-19-533476-0. 
5 Bornstein, David (2007). How to Change the World. New York: Oxford University Press. pp. 124. ISBN 978-0-
19-533476-0. 
6 Elkington, John (2008). The Power of Unreasonable People. Boston: Harvard Business Press. pp. 15–19. 
ISBN 978-1-4221-0406-4. 

Pe baza datelor prezentate, putem concluziona că sportul oferă o 
perspectivă unică asupra antreprenoriatului și este înrădăcinat în 
țesătura socială a majorității țărilor din întreaga lume. Procesul 
antreprenorial sportiv se bazează pe conceptul general de 
antreprenoriat social, după cum urmează: 
Antreprenoriatul social este o abordare la nivel de indivizi, grupuri, 
companii de tip start-up sau de antreprenori, în cadrul căruia se 
dezvoltă, finanțează și implementează soluții pentru probleme sociale, 
culturale sau de mediu. 2 Acest concept poate fi aplicat unei game largi 
de organizații, care variază din punct de vedere al mărimii, scopurilor și 
credințelor.3 Bill Drayton a fondat Ashoka în anul 1980, o organizație 
care sprijină antreprenorii sociali locali. 
Drayton le spune angajaților săi să caute patru calități: creativitatea, 
calitatea antreprenorială, impactul social al ideii și fibra etică.4 
Creativitatea are două părți: stabilirea obiectivelor și rezolvarea 
problemelor. 
 
Antreprenorii sociali sunt suficient de creativi pentru a avea o viziune 
asupra a ceea ce vor să se întâmple și cum să realizeze această viziune.5 
În cartea lor ”Puterea oamenilor nerezonabili”, John Elkington și 
Pamela Hartigan identifică de ce antreprenorii sociali sunt, așa cum 
spun ei, nerezonabili. 
Ei susțin că acești bărbați și femei caută profit în contribuția socială, 
acolo unde alții nu s-ar aștepta la vreun profit. De asemenea, ignoră 
dovezile care sugerează că întreprinderile lor vor eșua și vor încerca să 
măsoare rezultatele pe care nimeni nu este apt să le măsoare.6  
 
În această privință, Fundația Schwab spune că antreprenorii au „un zel de a-
și măsura și monitoriza impactul. Antreprenorii au standarde ridicate, în 
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7 What is a Social Entrepreneur?". Schwab Foundation for Social Entrepreneurs. Retrieved 28 October 2016. 
8 https://en.wikipedia.org/wiki/The_Power_of_Unreasonable_People 
9 The Power of Unreasonable People, 2008. pg. 31 
10 The Power of Unreasonable People, 2008. pg.37 
11 The Power of Unreasonable People, 2008. pg. 42 
12 https://en.wikipedia.org/wiki/Philanthropreneur 

special în raport cu eforturile propriei organizații și ca răspuns la comunitățile 
cu care au contact. Datele, atât cantitative, cât și calitative, sunt 
instrumentele lor esențiale, conducând spre feedback și îmbunătățire 
continuă."7  
 
În lucrarea ”Puterea oamenilor nerezonabili”8, John Elkington și Pamela 
Hartigan descriu structurile de afaceri ale antreprenorilor sociali ca fiind 
încadrate în trei modele diferite, aplicabile în diferite situații și climate 
economice: 

Utilizare nonprofit: acest model de afaceri valorifică resursele financiare și de 
altă natură într-un mod inovator pentru a răspunde nevoilor sociale.9 
 
Nonprofit hibrid: Această structură organizațională poate lua o varietate de 
forme, dar se distinge prin faptul că organizația nonprofit hibridă este dispusă 
să folosească profitul din anumite activități pentru a-și susține celelalte 
operațiuni care au un scop social sau comunitar. Nonprofiturile hibride sunt 
adesea create pentru a face față eșecurilor guvernamentale sau  eșecurilor 
pieței, deoarece generează venituri pentru a susține operațiunea fără a 
necesita împrumuturi, subvenții și alte forme de finanțare tradițională.10 

 
Antreprenoriat social: Aceste modele sunt înființate ca întreprinderi 
concepute pentru a crea schimbări prin mijloace sociale. Proiectele de afaceri 
sociale au evoluat în contextul unei lipse de finanțare. 
Antreprenorii sociali aflați în această situație au fost obligați să devină 
asociații cu scop lucrativ, deoarece împrumuturile și finanțarea prin capitaluri 
proprii sunt greu de obținut pentru afacerile sociale.11 
 
Există, de asemenea, o gamă mai largă de modele de profit hibride, în care o 
afacere convențională investește o parte din profiturile sale în activități 
benefice din punct de vedere social, cultural sau ecologic.  Termenul „filantro-
antreprenoriat” a fost aplicat acestui tip de activitate.12  
 
În timp ce în urmă cu un deceniu, conceptele de întreprindere socială, 
antreprenoriat social și antreprenor social erau arareori discutate, acum se 
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13https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia
19e30obqAhXJ8OAKHW0zBYwQFjAEegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fiae.univ-
nantes.fr%2Fmedias%2Ffichier%2Fcommunication_j_1224259083400.pdf%3FID_FICHE%3D296308%26INL
INE%3DFALSE&usg=AOvVaw3bBa0jmi-OGcqujNtvxYqP  
14 https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-75046-0_5 
15 https://iamamigrant.org/stories/italy/radja-nainggolan-and-city-pirates 

fac progrese uimitoare pe ambele maluri ale Atlanticului, în special în statele 
UE și în Statele Unite. De asemenea, atrag un interes tot mai mare și în alte 
regiuni, cum ar fi Asia de Est, în special Coreea de Sud, Japonia și Taiwan și 
America Latină.În Europa, conceptul de întreprindere socială a apărut prima 
oară în 1990, chiar în inima celui de-al treilea sector, în urma unui impuls care 
a fost mai întâi unul italian, strâns legat de mișcarea cooperativă. În 1991, 
parlamentul italian a adoptat o lege care a creat o formă juridică specifică 
pentru „cooperativele sociale”, iar acestea din urmă au cunoscut o creștere 
extraordinară. În Statele Unite, conceptul de întreprindere socială a 
întâmpinat, de asemenea, un răspuns foarte pozitiv la începutul anilor '90. În 
1993, de exemplu, Harvard Business School a lansat „Inițiativa pentru 
întreprinderi sociale”, una dintre etapele de referință ale perioadei.13  
 
Sună interesant, nu? Dar ce se întâmplă atunci când adăugăm sportul în 
imagine? 
 
Antreprenoriatul social în cadrul sportului cuprinde trei elemente, care 
trebuie calificate: elementul social, antreprenoriatul și sportul. O 
caracteristică distinctă a antreprenoriatului social în sport este măsura în care 
inovația este atât o resursă, cât și o sursă de identitate14.  Recunoașterea tot 
mai mare a puterii sportului subliniază capacitatea sa de a influența coeziunea 
comunității, sănătatea fizică și mentală, incluziunea socială și oferă modele 
pozitive în întreaga societate. Mai multe companii din domeniul sportului 
încorporează aceste aspecte sociale în planurile lor ca o modalitate de a se 
diferenția de concurenții lor. La rândul său, acest lucru a condus la mai multe 
inovații sociale în sport. Recent, s-a pus un accent mai mare pe 
antreprenoriatul social în sport, din cauza nevoii tot mai mari de a-i surprinde 
impactul societal. 
 
 
Să vedem câteva exemple concrete pentru a clarifica antreprenoriatul social 
în sport:  
 
City Pirates15 este o echipă de fotbal din Anvers activă în diferite cartiere ale 
orașului. Indiferent de vârstă, abilitate, sex, rasă, convingere religioasă sau 
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antecedente, jucătorii formează o comunitate strânsă. City Pirates nu 
înseamnă doar fotbal: clubul dorește să atragă atenția asupra rolului său 
social în a ajuta tinerii să se simtă ca acasă în oraș și să contribuie la 
societatea din Anvers. City Pirates are acum peste 1.000 de membri în rândul 
tinerilor, o mare parte dintre aceștia având o experiență de migrație, iar 
clubul lucrează la integrarea socială prin educație, implicând îndeaproape 
părinții și conectându-se la serviciile sociale. Trei asistenți sociali implicați în 
City Pirates intră în contact cu un număr mare de tineri care cresc adesea în 
relativă sărăcie. Când apar probleme în rândul tinerilor jucători (plata cu 
întârziere a cotizațiilor de membru, îmbrăcăminte uzată, probleme de 
comportament, note proaste la școală), asistenții sociali merg proactiv în 
vizite la domiciliu și / sau la școală. De asemenea, copiii își pot face temele 
școlare la club, sprijinul fiind oferit în colaborare cu școlile pe care le 
frecventează tinerii jucători. Părinților și unora dintre membrii vechi ai 
clubului li se oferă sprijin pentru a găsi locuri de muncă prin parteneriate cu 
agenții de ocupare a forței de muncă. 
 
City Pirates crede că fotbalul poate schimba lumea. Cu 80 de naționalități 
diferite și o echipă G de tineri cu dizabilități psihice, City Pirates găzduiește 
un eveniment anual numit „Pirates Parade” care le permite tinerilor să se 
reunească pentru a dansa și a cânta melodii anti-rasiste și anti-discriminare, 
de unde apoi toți cei implicați merg  la stadion pentru a sprijini prima echipă, 
Royal Antwerp. În săptămânile premergătoare evenimentului, se 
organizează ateliere și mai multe discuții deschise în parteneriat cu proiectul 
social River Side Studio. 
 
Interesantă abordare, nu? Avem un alt exemplu interesant pentru dvs. - 
proiectul Bike16, o comunitate de refugiați, bicicliști, mecanici și voluntari. 
„Misiunea noastră este simplă: să luăm biciclete la mâna a doua, să le 
reparăm în atelierul nostru și să le dăm refugiaților. 
 
De asemenea, organizăm cursuri de ciclism pentru grupuri de femei 
refugiate din Londra și Birmingham. Lecțiile le oferă sentimentul de putere 
și inspiră femeile să simtă libertatea propriei biciclete - poate pentru prima 
dată în viața lor. 
 
Pe lângă activitățile noastre caritabile, vindem o parte din bicicletele noastre 
minunate și recondiționate către publicul larg, prin magazinul nostru online 
de biciclete. Fiecare bănuț pe care îl facem din vânzările de biciclete este 
trimis direct înapoi în organizația de caritate. Această injecție de numerar, 
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atât de necesară, ne ajută să ne asigurăm sustenabilitatea pe termen lung - 
și asta înseamnă și mai mulți refugiați cu bicicletă! ” 
 
După cum am menționat deja în părțile anterioare ale acestui modul, 
antreprenoriatul social în sport este o tendință inovatoare în Europa, dar și 
în țări terțe. Rămâneți alături de noi pentru încă două exemple de provocări 
de succes și creative în afaceri în sport, din America de Nord și Australia. 
 
Lucrând la un vis - Uganda17 
 
După ce mama sa a decedat și și-a pierdut familia din cauza unui divorț, Ed a 
căzut într-o depresie profundă, care a fost exacerbată de traumele de război 
suferite în adolescență în Uganda. Șomer și cu tendințe sinucigașe, el a ajuns 
la un adăpost. Invitația care i-a fost adresată, de a juca fotbal, a fost o 
oportunitate pe care nu a putut să o respingă. De mic copil îi plăcea foarte 
mult sportul și chiar spera să ajungă la echipa națională. La fel ca majoritatea 
persoanelor care sunt finanțate pentru a face parte din echipa „Cupei 
Mondiale a celor fără adăpost”, Ed s-a întors după ce a participat în Mexic în 
2012, motivat să-i ajute pe ceilalți așa cum a fost și el ajutat. Acum 
administrează „Street Soccer”, un serviciu de spălătorie al unei întreprinderi 
sociale canadiene, oferind lenjerie curată adăposturilor și altor organizații 
non-profit - precum și locuri de muncă pentru Ed și personalul său. Serviciul 
îi ajută pe cei implicați să devină parte a unui obiectiv mai mare. „Acum am 
un scop”, spune Ed. „Când mă trezesc dimineața, mă bucur că voi contribui 
cu ceva. Nu doar pentru propria mea viață, ci pentru viața altcuiva. " 
 
O altă poveste interesantă pe care am găsit-o este cea a echipei de fotbal din 
North Melbourne care a trecut dincolo de sport pentru a susține sportul. 
 
Acum cunoscut sub numele de „The Huddle, Learning and Life Center” 18, a 
fost deschis în martie 2010, creat de Kangaroos - numele neoficial al echipei 
de fotbal din North Melbourne. Fiind un departament al clubului de fotbal 
cu sarcina specifică de a implica comunitatea locală, acesta include sala de 
clasă Huddle, o curte polivalentă, săli de conferință și un teatru pentru 
cursuri. 
 
Programarea la Huddle nu se referă doar la fotbal, ci are un accent mult mai 
larg, prin trei fluxuri, pentru a implica comunitatea. 
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● Programul de educație include programare o zi întreagă pentru elevii cu 
vârste cuprinse între 8-16 ani de la școlile primare și secundare locale, cu 
activități adaptate pentru elevii nou-veniți. 
● Programul pentru teme are tutoriale și suport educațional pentru 
adolescenții cu acces limitat sau fără acces la internet, precum și ore în 
timpul vacanțelor școlare, cum ar fi abilități de studiu, cursuri de conducere 
și activități recreative. 
● În cele din urmă, al treilea flux, Programe comunitare, oferă programare 
recreativă pentru comunitate. 
 
„Toate programele sunt gratuite pentru participanți, banii fiind unul dintre 
obstacolele cu care se confruntă comunitatea multiculturală”, a declarat 
Sacha Herceg - manager pentru programe comunitare. „Oferim ateliere de 
netball, volei, jurnalism și fotografie. Suntem unici în Liga de fotbal australian 
prin faptul că nu oferim programe axate exclusiv pe fotbal." 
 
Acum, trebuie să spunem clar: antreprenoriatul social în sport este o 
combinație a unui loc de muncă profitabil, cu scopul clar de a aduce o 
schimbare pozitivă în realitățile noastre. 
 
Dar vă întrebați de ce este potrivit mai ales pentru sportivi? Răspunsul este 
foarte simplu - pentru că sportivii nu își antrenează doar corpul! Abilitățile 
mentale sunt o necesitate pentru performanțe de vârf în evenimente 
sportive și sunt cruciale și pentru situații non-sportive. Acuitatea mentală nu 
este găsită, ci învățată și dezvoltată de orice sportiv prin efort. Instruirea și 
practica construiesc nu numai abilități fizice, ci îmbunătățesc și abilitățile 
mentale. Similar provocărilor fizice, dezvoltarea abilităților mentale implică 
luptă și un impuls de excelență. Succesul este despre a împinge și a 
îmbunătăți lucrurile. 19 
 
Să verificăm împreună cele cinci abilități mentale ale sportivilor20 de succes 
și vom verifica ulterior dacă aceste abilități sunt aplicabile și modelelor 
antreprenoriale. 
 
1. Atitudine: Alegeți și mențineți 
 
Poate una dintre cele mai fundamentale abilități care trebuie dobândite, 
atitudinea este o parte majoră a succesului. În primul rând, sportivii trebuie 
să accepte că atitudinea este o alegere. Adoptarea unei atitudini pozitive îi 
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va ajuta pe indivizi să învețe atât din victorii, cât și din eșecuri, o parte 
importantă a urmăririi excelenței. 
 
2. Motivație: Descoperiți și păstrați 
Fără motivație, sportivilor le-ar fi imposibil să continue să=și urmărească 
obiectivele. Este o mentalitate de conștientizare, o încercare de a împinge 
neobosit înainte. Dezvoltă persistența, care alimentează participarea. 
 
3. Obiective: stabiliți și urmăriți 
 
Obiectivele nu trebuie să fie ridicole, de anvergură sau extravagante. 
Obiectivele trebuie stabilite în mod realist, la un nivel realizabil, dar să fie 
totuși, provocatoare. Timpul și abilitatea sunt cele mai bune obiective de 
stabilit, deoarece pot fi măsurate, iar îmbunătățirea lor dezvoltă mai mult 
motivația, astfel încât să intrați într-un ciclu de auto-întărire pozitiv. 
 
4. Emoții: acceptați și reglementați 
 
Emoțiile, în special anxietatea, pot apărea rapid când vine vorba de activități 
sportive. Sporturile, competițiile și cursele oferă sportivilor posibilitatea de 
a practica o abilitate mentală extrem de importantă: acceptarea emoțiilor pe 
măsură ce vin și învățarea modului de a le face față. Emoțiile pot distorsiona 
sau întări alte abilități mentale, astfel încât înțelegerea și reglarea lor distinge 
cei mai de succes sportivi de restul. 
 
5.Concentrare: O capacitate ce trebuie posedată și stăpânită 
 
Sportivii care pot fi aici-acum, rămân prezenți și atenți, practică abilitatea 
mentală de „concentrare și atenție”. Abilitățile transversale pot fi atinse 
pentru o viață - vigilență constantă și concentrarea asupra activității 
prezente sporesc succesul și satisfacția. Sportivii care doresc să aibă succes 
învață cum să se concentreze asupra sarcinii, chiar dacă aceasta înseamnă 
blocarea fanilor, blocarea rivalității și menținerea concentrării asupra a ceea 
ce trebuie făcut. 
 
 
Succesul lasă indicii; oricine are succes în viață face anumite lucruri care îi 
ajută să câștige din nou și din nou. Dacă găsești pe cineva care și-a atins deja 
obiectivele și iei ca model acea persoană, vei descoperi ce fac pentru a reuși 
și, făcând aceleași lucruri, vei obține rezultate similare. Aceasta este o parte 
foarte mică a tuturor dovezilor care pot fi colectate pentru a apăra teza 
conform căreia sportivii de performanță pot deveni antreprenori sportivi 
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uimitori și se asigură că schimbarea pozitivă este vie în realitățile noastre. 
Sperăm că informațiile furnizate au fost utile și că sunteți gata să deveniți un 
antreprenor social în sport. 
 
Iată câteva instrumente interactive pentru a vă convinge: 
 
1. Inspirați-vă la “Entrepreneur on Fire”.com și împărtășiți-ne ce 
declanșatoare utile ați găsit acolo pentru dvs.? 
 
2. Verificați-vă potențialul antreprenorial printr-un test online rapid. 
Împărtășiți-ne rezultatele. 
 
3. Creați vizualizarea ideii dvs. antreprenoriale și împărtășiți-o cu echipa dvs. 
/ SENTA. Succesul lasă indicii; oricine are succes în viață face anumite lucruri 
care îi ajută să câștige din nou și din nou. Dacă găsești pe cineva care și-a 
atins deja obiectivele și iei ca model acea persoană, vei descoperi ce fac 
pentru a reuși și, făcând aceleași lucruri, vei obține rezultate similare. 
Aceasta este o parte foarte mică a tuturor dovezilor care pot fi colectate 
pentru a apăra teza conform căreia sportivii de performanță pot deveni 
antreprenori sportivi uimitori și se asigură că schimbarea pozitivă este vie în 
realitățile noastre. Sperăm că informațiile furnizate au fost utile și că sunteți 
gata să deveniți un antreprenor social în sport. 
 
Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți motivați pentru următoarele 
module care vă vor îmbogăți cunoștințele în domeniul antreprenoriatului 
social în sport cu scopul de a ajunge la SENTA / Sportivii devin antreprenori 
sociali! Dezvoltarea unui program de formare a antreprenoriatului social 
bazat pe gamificare pentru sportivi / obiective.  
 

 
 

 
 
 
 
 

Sarcini interactive 

 
Sarcina 1: Podcast-urile zilnice „Entrepreneur on Fire” realizate de 
antreprenori sunt utile atunci când căutați o inspirație. Acesta este un 
podcast a cărui gazdă, John Lee Dumas, cu sediul în SUA, intervievează 
invitați din mediul de afaceri și social. Emisiunea cotidiană vorbește despre 
succesele, eșecurile, resursele, tactica antreprenorilor și multe altele. Îi găsiți 
pe www.eofire.com. Împărtășiți-ne feedbackul: 

Sarcina 2: Autoevaluarea potențialului antreprenorial vă permite să vă 
verificați potențialul: 

https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/business-
assessments/pages/entrepreneurial-potential-self-assessment.aspx 
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Faceți testul și notați-vă scorul în casetă: 

 
 

 
 
 

 
 

Lectură 

Sport și Economie:  

https://ec.europa.eu/sport/policy/economy/data_en  

Folosiea sportului în scopul binelui:  

https://www.entrepreneur.com/article/284155  

Atleții antreprenori:  
 
https://www.entrepreneur.com/slideshow/305570#1  
 
Sportul ca o valoare creatoare a antreprenoriatului  : 
  
https://www.utwente.nl/en/bms/nikos/events/2019/12/480984/sport-as-
value-creator-for-entrepreneurship   
 
Power2Inspire:  
 
https://www.pioneerspost.com/business-school/20150220/power2inspire-
sets-sports-inclusivity-agenda-the-uk  
 
A antrepriză social cu o șansă sportivă:  
 
https://probonoaustralia.com.au/news/2014/12/a-social-enterprise-with-
a-sporting-chance/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Antreprenoriatul social în sport reprezintă: 
a. o companie sportivă cu dimensiune internațională; 
b. o inițiativă antreprenorială care oferă schimbări pozitive în societate prin 
sau în sport; 
c. o parte din activitățile fiecărei organizații sportive la nivel de elită / 
profesional. 
 
2. Antreprenoriatul social în sport este: 
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Test: 

a. un proces nou în UE, foarte dezvoltat în America de Nord; 
b. un proces nou în America de Nord, foarte dezvoltat în UE; 
c. un fenomen cu tradiții bune atât în UE, cât și în America de Nord; 
d. niciunul dintre acestea. 
 
 
 
3. Antreprenoriatul social și sportul sunt interconectate prin: 
a. faptul că ambele sunt sfere importante pentru societatea noastră; 
b. abilitățile pe care le posedă sportivii datorită carierei lor sportive și care 
duc și la succes antreprenorial; 
c. faptul că impactul economic al sportului este relativ ridicat în corelație cu 
imensa putere universală a sportului; 
d. toate cele de mai sus. 
 
4. În acest modul am evidențiat unele dintre abilitățile sportivilor care 
conduc la o inițiativă de afaceri de succes. Abilitățile au fost: 
 
a. Atitudine; Autodisciplina; Obiective; Emoții; Creativitate. 
b. Atitudine; Motivație; Obiective; Alfabetizare financiară; Concentrare. 
c. Atitudine; Motivație; Obiective; Emoții; Concentrare. 
d. Devotament; Motivație; Abilitati manageriale; Lucru in echipa; 
Concentrare. 
 
 
5. City Pirates crede că fotbalul poate schimba lumea. Care este grupul țintă 
cu care lucrează această întreprinderea socială? 
 
a. 120 de naționalități diferite și o echipă de tineri refugiați. 
b. 60 de naționalități diferite și o echipă de tineri formată din persoane cu 
dizabilități mintale. 
c. 80 de naționalități diferite și o echipă de tineri formată din persoane cu 
dizabilități mintale. 
d. 80 de naționalități diferite și o echipă de tineri formată din persoane cu 
dizabilități fizice. 
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Modulul 2: Profilul unui antreprenor social: sportivi și antreprenori sociali 
 
 
 

 
 

Descrierea 
modulului 

 
Prin acest modul, cursanții vor putea înțelege care sunt abilitățile 
care caracterizează antreprenorul social, precum și abilitățile pe care 
sportivul trebuie să și le asume în plan social și ce ar putea dezvolta. 
 

 
 
 
 
Rezultatele 
învățării 

 

 
La sfârșitul acestui modul, sportivii vor putea: 
 
• să știe care sunt abilitățile care caracterizează antreprenorul social 
și de ce sunt importante. 
• să descopere care sunt abilitățile pe care le posedă deja sportivii și 
care îi pot ajuta să devină antreprenori sociali. 
• să cunoască posibilitățile pe care le poate oferi unui sportiv 
calitatea de antreprenor social. 

 
 
 

Activități de 
învățare 

• Urmăriți 1 videoclip introductiv 
• Urmăriți un videoclip de tip prelegere 
• Citiți articolele legate de subiect 
• Finalizați 3 sarcini interactive de tip joc 
• Obțineți un scor minim de 80% din test 
 

 
 
 
Durata estimată 

 

 
Volumul total de lucru este de aproximativ 3 ore, inclusiv: 
 
• 30 de minute pentru vizionarea videoclipurilor 
• 75 de minute pentru explorarea materialului de lectură necesar 
• 60 de minute pentru sarcini interactive 
• 15 minute pentru test 
 

 
Transcript video Video introducere: 

Bun găsit la video tutorialul modulului 2. În acest modul vei învăța să răspunzi 
la următoarele întrebări: 



 
 

 
 
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the 
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 
www.dualcareer.net 

www.portal.dualcareer.net 
 

 
Ce caracterizează un antreprenor social? 
Ce abilități posedă un atlet și care l-ar putea conduce spre a fi un bun 
antreprenor social? 
 
Pentru a învăța mai multe depre caracteristicile antreprenorului social, să 
începem prin a vedea ce este antreprenoriatul social.  

Să începem! 

Lectura Video: 
 
 
Fundația Schwab pentru antreprenoriat social vorbește despre un model de 
schimbare socială care combină misiunea de a deservi cele mai vulnerabile 
populații de pe planetă cu principiile antreprenoriatului și bunelor practici 
ale sectorului privat pentru a crea un mediu mai echitabil, drept și durabil. 
Prin urmare, antreprenorii sociali sunt acei oameni care inițiază și dezvoltă 
un proiect cu aceste caracteristici, punând impactul social înaintea 
beneficiului economic. Dar atunci, care sunt abilitățile sau caracteristicile 
unui antreprenor sau antreprenor social? Vă prezentăm cele șapte 
caracteristici ale noilor antreprenori care transformă lumea.  
1. Nonconformiști: sunt oameni care provin adesea din comunități 
aflate în situații de sărăcie sau inegalitate și care sunt sătui de ea. Se plâng și 
sunt dispuși să acționeze. Acest nonconformism este frecvent în rândul 
tinerilor care aparțin generației mileniale. 
2. Plini de resurse: antreprenorii sociali operează în general prin 
intermediul unor startup-uri, care au resurse limitate. Au puțini bani și deficit 
de personal pentru a-și începe și întreține proiectele, așa că trebuie să 
dezvolte creativitatea necesară pentru a face cât mai mult cu cât mai puțin. 
3. Viziune asupra afacerii: Cheia unei companii este generarea de bani, 
iar aceasta nu este o excepție în cazul companiilor sociale. Din acest motiv, 
acești antreprenori știu cum să creeze modele care, pe lângă promovarea 
societății și contribuția la mediu, sunt profitabile pentru fondatorii și 
investitorii lor. 
4. Scop real: Afacerea socială de succes are misiunea de a face această 
lume mai bună. Atât modelul său, cât și strategiile și obiectivele sale sunt 
axate pe îmbunătățirea calității vieții oamenilor sau pe reducerea sau 
rezolvarea unor probleme precum încălzirea globală și analfabetismul.  
5. Motivare: A fi antreprenor nu este ușor și cu atât mai puțin atunci 
când obiectivul este unul ambițios, precum schimbarea stării de fapt sau a 
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situației unei localități. Din acest motiv, startup-urile și companiile cu un 
accent social sau de mediu trebuie să aibă o conducere solidă, capabilă să 
motiveze și să inspire echipa și potențialii clienți și investitori.  
6. Le pasă de toți cei implicați: O companie cu o adevărată vocație 
socială se asigură că toți participanții din lanțul de aprovizionare câștigă din 
produsul final și obțin beneficii care favorizează dezvoltarea acestuia. Un 
antreprenor social trece dincolo de sine.  
7. Optimism: Deși antreprenoriatul social provine adesea parțial din 
frustrarea și nonconformismul unor membri ai societății, cuprinde și o parte 
de optimism bazat pe convingerea că piața poate genera schimbări pozitive. 
Acestea sunt doar câteva dintre abilitățile care caracterizează un 
antreprenor, dar la acestea putem adăuga pasiune, leadership, inovație, 
persevernță, capacitatea de a lua decizii dificile și multe alte caracteristici. La 
aceste caracteristici trebuie să adăugăm alte valori esențiale: neconformism, 
responsabilitate socială și angajament. Și acum, când știți ce abilități posedă 
un antreprenor social, gândiți-vă, prin prisma experienței dv. de sportiv, câte 
dintre aceste abilități posedați? Gândiți-vă la acest subiect, pentru că vom 
vorbi despre acesta în continuare. Prin urmare, antreprenorii sportivi pot fi 
definiți ca fiind oameni inovatori, proactivi și care își asumă riscuri în 
domeniul sportului prin dezvoltarea unei societăți. Acești antreprenori pot fi 
experimentați într-o anumită industrie sau într-o zonă de nișă, cum ar fi 
sportul. Știați că sportivii care au concurat sau concurează la un nivel înalt au 
caracteristici foarte asemănătoare cu cele ale antreprenorilor?  
Așa este. Și unii și alții se testează cu o mentalitate axată pe obiective și o 
fire competitivă, care poate fi atinsă doar prin participarea activă la sport. În 
cazul liderilor eficienți, succesul lor depinde, într-un procent foarte mare, de 
modul în care gestionează o organizație la nivelul maxim de productivitate.  
Aceasta este relația dintre antreprenorul social și sportiv. 
1. Natura competitivă.  
Antreprenorul se confruntă permanent cu provocări și nu renunță până nu 
reușește să depășească obstacolele: aici se leagă afacerea și sportul. Natura 
competitivă pe care o vedem în sport nu diferă de ceea ce trebuie ca să fim 
numărul unu în afacerile noastre. Sportivii folosesc în mod eficient această 
caracteristică și aduc deseori acea pasiune și potențial în ramura lor de lucru. 
2. Leadership 
Fiecare echipă are nevoie de un lider cu o viziune clară și care îi îndrumă. 
Performanța depinde de capacitatea liderului de a-i motiva pe ceilalți să facă 
tot posibilul.  
Nicio echipă nu a câștigat vreodată un campionat fără a avea un lider în 
grupul lor. Un antreprenor are aceleași îndatoriri ca un sportiv atunci când 
vine vorba de a-și aduce echipa la vârf: trebuie să preia conducerea echipei 
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sale și să conducă nava spre casă în siguranță. Viitorul companiei se sprijină 
pe umerii liderului, puterea lor mentală trebuie să reziste la bine și la greu 
3. Presiune  
În sport este obișnuit să ne regăsim în situații care ne pun sub presiune 
extremă, în care o singură mișcare afectează rezultatul final al jocului. Cu 
toate acestea, înfruntarea acelor lupte și posibilitatea de a lua decizii pot 
avea mari recompense și consecințe. Valoarea unui jucător depinde de 
modul în care știe să facă față presiunii și să rămână calm în timpul jocului.  
În afaceri, un antreprenor se ocupă de multe sarcini care ar putea avea un 
impact uriaș asupra propriei afaceri și a mediului său. În calitate de lider al 
companiei, angajații depind de dvs. și de capacitatea dvs. de a lua decizii 
adecvate.  
Un adevărat lider trebuie să știe să-și strângă centura și să folosească forța 
mentală pentru a merge mai departe și a reuși. 
4. Practică  
Niciun sportiv nu își poate atinge adevăratul potențial fără practică. Toată 
lumea ar trebui să se antreneze la maximum și să lucreze continuu pentru a-
și perfecționa jocul. Un antreprenor are puncte forte și puncte slabe, dar 
trebuie să lucreze întotdeauna ca un perfecționist pentru a-și depăși 
slăbiciunile, mizând pe punctele sale forte. Perfecțiunea în practică este 
esențială succesului. 
5. Perseverență  
Toată lumea are multe obstacole de trecut înainte de a fi câștigător. Unele 
obstacole vor fi copleșitor de solicitante, dar perseverența îl conduce pe un 
lider către scopul său final. Știm că arena afacerilor nu este cel mai ușor „joc” 
de pe planetă. Un antreprenor va trebui să sară peste obstacolele dificile 
doar pentru a se apropia de linia de sosire. 
La fel ca în sport, va trebui să luptați pentru tot ceea ce vreți să realizați și 
pentru asta aveți nevoie de perseverență și tenacitate mentală. Pentru 
majoritatea trăsăturilor care sunt vitale în sport și afaceri, studiile arată că 
antreprenorii care au fost sportivi sunt lideri și oameni de afaceri mai buni 
datorită acelor calități care se dezvoltă doar prin sport. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Activitatea interactivă 1. 
 
Vă rugăm să răspundeți la întrebările legate de conținutul modulului. 
 
 
Start 
 
1- Un antreprenor are aceleași îndatoriri ca un sportiv când vine vorba 
de aducerea echipei sale la vârf 
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Sarcini interactive  
a) Da 
b) Nu 
 
2- Când vorbim despre caracteristicile unui antreprenor social, ce 
înseamnă scop real? 
 
a) Au puțini bani și deficit de personal pentru a începe 
b) Afacerile sociale de succes au misiunea de a face lumea mai buna 
c) Oameni care provin adesea din comunități aflate în situații de sărăcie 
d) Un antreprenor social trece dincolo de sine 
 
 
3- Antreprenorii sociali sunt acele persoane care prioritizează 
beneficiul economic în locul impactului social? 
 
a) Da 
b) Nu 
 
4- De ce ajută presiunea un sportiv să devină antreprenor social? 
 
a) Vor trebui să lupte pentru tot ceea ce vor să realizeze. 
b) Aceleași îndatoriri ca un atlet atunci când vine vorba de aducerea echipei 
la vârf 
c) Un adevărat lider trebuie să știe să folosească forța mentală 
d) Niciun atlet nu își poate atinge adevăratul potențial fără practică 
 
5- Studiile arată că antreprenorii care au fost sportivi sunt lideri și 
oameni de afaceri mai buni 
 
a) Da 
b) Nu 
 
 
Ați finalizat activitatea și scorul dvs. este ... 
 
 
Reveniți la portal 
 
 
Activitatea interactivă 2. 
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În această activitate trebuie să introduceți cuvintele lipsă din propoziții 
 
Start 
 
1- Pentru majoritatea trăsăturilor care sunt vitale în sport și afaceri, 
studiile arată că antreprenorii care au fost sportivi sunt mai buni 
_________ și oamenii de afaceri datorită acelor calități care se dezvoltă 
doar prin sport. 
 
lideri 
 
2- Fiecare echipă are nevoie de un lider care are o viziune clară și care 
să fie un îndrumător. Performanța depinde de capacitatea liderului de a-i 
________ pe alții să facă tot ce le stă în putință. 
 
motiva 
 
 
3- Antreprenorul se confruntă cu provocări în mod constant și nu 
renunță până nu reușește să depășească obstacolele: aici se leagă 
__________ și sportul. 
 
afacerile 
 
 
4- Un antreprenor are puncte forte și puncte slabe, dar trebuie să 
lucreze întotdeauna ca un perfecționist pentru a-și depăși slabiciunile, 
pariind pe punctele sale forte. Perfecțiunea în practică este o cheie 
esențială pentru_______ 
 
succes 
 
5- Un antreprenor va trebui să sară peste obstacolele dificile doar 
pentru a se apropia de linia de sosire. La fel ca în sport, va trebui să lupți 
pentru tot ceea ce vrei să realizezi și pentru asta ai nevoie de 
____________ și tenacitate mentală. 
 
perseverenţă 
 
 
 
Ați finalizat activitatea și scorul dvs. este ... .. 
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Reveniți la portal 
 
 
 
Activitatea interactivă 3. 
 
Vă rugăm să reflectați asupra conținutului modulului și să scrieți răspunsuri: 
 
 
1. Citați 3 dintre abilitățile caracteristice ale unui antreprenor social 
pe care credeți că le dețineți? Explică de ce. 
 
2. Credeți că sportivii au și alte abilități pentru antreprenoriat social, 
pe care nu le-am menționat în note? 
3. Scrieți cel puțin 3. 
 
4. Credeți că antreprenoriatul social în sport vă poate conduce spre 
alte cariere atunci când vă veți încheia cariera sportivă? De ce? 
 
5. Explicați, așa cum se vede în note, de ce capacitatea de conducere 
este o abilitate pe care o au sportivii și care vă poate ajuta să fiți 
antreprenor social? 
 
6. Explicați de ce perseverența dezvoltată ca sportiv vă poate ajuta ca 
antreprenor social. 

 
 

Lectură 

 
Antreprenoriat social și sport în România: Cum pot contribui foștii 
sportivi la schimbări sociale durabile? (vezi portalul) 
 
Câștigător în viață: https://www.redbull.com/us-
en/theredbulletin/athletes-for-social-change  
 
Caracterizarea psihosocială a antreprenorilor sociali: un studiu 
comparativ (vezi portalul) 
 
Antreprenoriat social și inovație în sport (vezi portalul) 
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Întrebări 

 
Întrebarea 1 
În articolul despre antreprenoriatul social în sport din România, care este 
scopul unei companii sociale în comparație cu o companie fără un astfel de 
scop? 
 
Întrebarea 2 
Cum poate sportul să ofere resurse și inspirație pentru a inova prin 
antreprenoriat social și pentru a aborda problemele sociale? 
 
Întrebarea 3 
Cum ar putea contribui foștii sportivi la schimbări sociale durabile în 
România? 
 
Întrebarea 4 
Ce este proiectul Ivan Patzaichin și „Rowmania” ? 
 
Întrebarea 5 
Rezumați în câteva rânduri concluziile studiului 

 
 
 
Modulul 3: Rolul factorilor de schimbare în societate: sportivi și factori de 
schimbare (Changemakers) 
 

 
 
Descrierea 
modulului 

 
Acest modul este menit să prezinte cursanților conceptul de factori 
de schimbare (Changemakers). Acest modul va defini, de asemenea, 
rolurile, responsabilitățile și abilitățile asociate cu a fi un factor de 
schimbare. 
 

 
 
 
 
Rezultatele 
învățării 

 

 
La sfârșitul acestui modul, sportivii vor putea: 
 
• să înțeleagă definiția, abilitățile și rolurile unui factor de schimbare 
(Changemaker) în societate. 
• să dezvolte o înțelegere a ceea ce presupune să devii un factor de 
schombare  ca opțiune de carieră și o modalitate de a oferi ceva 
comunității. 
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Activități de 
învățare 

 

 
● Vizionați 1 videoclip introductiv 
● Urmăriți un videoclip de tip prelegere 
● Urmăriți 2 videoclipuri ale experților 
● Citiți articolele legate de subiect 
● Finalizați 3 activități interactive de tip joc 
● Obțineți un scor minim de 80% din test 
 

 
 
 

Durată estimată 

Volumul total de lucru este de aproximativ 3 ore, inclusiv: 
 
• 30 de minute pentru vizionarea videoclipurilor 
• 75 de minute pentru explorarea materialului de lectură necesar 
• 60 de minute pentru sarcini interactive 
• 15 minute pentru test 
 

 
Transcript video Video introductiv: 

Așadar, ce înseamnă un agent de schimbare ? Cum poți deveni un agent al 
schimbării ? În următorul modul, vom pătrunde în profunzimea conceptului 
de agent al schimbării și vom prezenta atitudinile și abilitățile de care e 
nevoie pentru a fi un agent al schimbării în comunitatea ta. 
 
Lectură Video  
 
De la educatori la vedete și până la studenți, toată lumea are potențialul de 
a fi un agent de schimbare. Potrivit Fundației Ashoka, un agent de schimbare 
poate fi definit ca oricine ia măsuri creative pentru a rezolva o problemă 
socială. În special, agenții de schimbare sunt definiți de trei caracteristici 
cheie: intenție, motivație și creativitate.  
 
Agenții de schimbare au ca intenție rezolvarea unei probleme sociale. Ei 
posedă empatie pentru cei din jur și urmăresc scopurile sociale în mod 
intenționat. De asemenea, factorii de schimbare sunt motivați să acționeze, 
să se confrunte cu probleme sociale și să continue să încerce să facă o 
diferență. Nu în cele din urmă, factorii de schimbare sunt creativi. Ei pun 
întrebări, sunt deschiși la minte și pot vedea lucrurile din perspective diferite. 
Analizând această definiție, cercetătorii din întreaga Europă au identificat 
chiar mai multe atribute personale de care producătorii de schimbări au 
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nevoie pentru a genera inovație socială și impact: încredere în sine, 
leadership, cooperare, perseverență, conștientizare de sine, orientare către 
acțiune, creativitate, gândire critică, rezolvarea problemelor, reflecție, 
empatie, inteligență social-emoțională și comunicare. 
 
Factorii de schimbare pot genera impact în comunitățile lor în multe feluri. 
Aceștia pot furniza sau extinde direct servicii celor care au nevoie. Acest 
lucru poate însemna demararea unui mic program de mentorat sau 
sprijinirea dezvoltării unei abordări stabilite. Totodată, factorii de schimbare 
pot acționa sau pleda pentru schimbarea sistemelor, ajutând la dezvoltarea 
de noi abordări și politici care să ajute societatea să fie mai echitabilă și mai 
dreaptă. Antreprenoriatul social, în special, poate fi un instrument valoros 
pentru ca factorii de schimbare să se angajeze în acțiune. Antreprenorii 
sociali sunt factori de schimbare care generează impact concentrându-se pe 
schimbarea sistemelor și ajutându-i pe ceilalți să prospere. Sportivii sunt 
deosebit de bine echipați pentru a deveni factori de schimbare și 
antreprenori sociali. 
 
În cariera lor sportivă, aceștia dobândesc abilități - precum perseverența, 
leadership sau disciplina - care sunt, de asemenea, cruciale în 
antreprenoriatul social. În plus, sportivii dezvoltă deseori rețele personale și 
profesionale semnificative care îi pot ajuta să își lanseze inițiativele. A fi un 
factor de schimbare înseamnă totuși mai mult decât doar obiective sociale 
intenționate și a avea calitățile personale corecte. Este vorba, de asemenea, 
de a fi pe deplin conștienți de rolurile, oportunitățile, dar și responsabilitățile 
care vin cu dorința de a fi un agent de schimbare. 
 
Factorii de schimbare au responsabilități față de oamenii cu care lucrează și 
comunitățile pe care își propun să le servească. Printre altele, factorii de 
schimbare trebuie să asigure participarea comunității, să dezvolte rețele, să 
construiască încredere, să îi conducă pe alții, să obțină resurse financiare și 
să creeze planuri pe termen lung. Pentru a fi un factor de schimbare de 
succes, trebuie să vă dezvoltați abilitățile potrivite pentru a reuși și să fiți 
conștienți de responsabilitățile dvs. unice față de comunitatea dvs. 
Indiferent cine sunteți, puteți deveni un factor de schimbare. Adoptarea unui 
asemena curs este un pas important. 

 
 

 
 

 
 

 
Sarcina 1:  
Factori de schimbare în comunitatea dvs. 
Povestiți-ne despre un producător de schimbări din comunitatea dvs. Ce face 
din această persoană un factor de schimbare și ce fel de impact a avut în 
comunitatea dvs. 
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Activități interactive  
Aceasta ar putea fi o întrebare simplă deschisă sau o discuție mai interactivă 
pe forum sau un tip de activitate de evaluare intre colegi 
 
Sarcina 2:  
Cartografierea abilităților dvs. ca factor de schimbare și antreprenor social 
Cum vă evaluați abilitățile pentru antreprenoriat social ? 
 
Aici, am putea integra SENTA Mapping Survey original (adaptarea după 
Cercetarea spaniolă) și oferim fiecărui participant un profil al abilităților lor 
autoevaluate în cele 17 domenii identificate. Acest lucru le poate oferi 
participanților, de asemenea, o idee despre abilitățile în care sunt mai 
puternici și despre cele la care trebuie să mai lucreze. 
 
Sarcina 3:  
Planificați-vă dezvoltarea abilităților 
Pe baza evaluării abilităților din Sarcina 2, scrieți cum credeți că ar putea 
contribui cele mai bune abilități pe care le dețineți  la transformarea dvs. în 
factor de schimbare. Scrieți, de asemenea, cum credeți că puteți îmbunătăți 
unele dintre abilitățile dvs. mai slab dezvoltate? 
 

 
 

Lectură 

 
Ashoka Foundation. More than Simply "Doing Good:" Defining Change-
makers 
 
Rivers et al. Embedding social innovation and social impact across the 
disciplines: identifying ‘Changemaker’ attributes 
 

 
 

Video-uri ale 
experților 

 
How to Become a Change-Maker in Today's World | Miguel Joey Aviles | 
TEDxUPRM 
 
Everyone a Changemaker | Ashoka Foundation 

 
 

 
Întrebări 

Întrebarea 1 (Selectați răspunsul corect) 
Potrivit Fundației Ashoka, care este definiția unui factor de schimbare? 

- Oricine lansează o afacere care perturbă piața 
- Oricine ia măsuri creative pentru a rezolva o problemă socială. 
- Oricine donează sau se oferă voluntar 

 
Întrebarea 2 (Da / Nu) 
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Poate cineva care susține un mic program de mentorat comunitar sau o 
cantină pentru săraci să fie considerat un factor de schimbare? (răspuns 
corect în aldine) 

- Da 
- Nu 

 
Întrebarea 3 (Selectați toate cele care se aplică) 
Care sunt cele trei caracteristici definitorii ale unui factor de schimbare? 
(răspunsuri corecte în aldine) 

- Motivat să acționeze 
- Urmărirea intenționată a obiectivelor sociale 
- Urmărirea profitului 
- Dezvoltarea de noi tehnologii 
- Faimos sau cunoscut 
- Creativitate 
- Resurse financiare semnificative 
 

Întrebarea 4 (Întrebare deschisă) 
Enumerați cinci abilități asociate cu factorii de schimbare de succes 
Răspunsurile potențiale includ: încredere, conducere, perseverență, 
conștientizare de sine, orientare către acțiune, creativitate, gândire critică, 
rezolvare de probleme, reflecție, empatie, motivație, inteligență emoțională, 
inteligență socială, axată pe valori, inovație, comunicare, planificare, 
cooperare, lucru in echipa 
 
Întrebarea 5 (Selectați toate cele care se aplică) 
Care sunt rolurile și responsabilitățile factorilor de schimbare? (răspunsuri 
corecte în aldine) 

- Mulțumirea acționarilor 
- Asigurarea participării comunității 
- Dezvoltarea rețelelor 
- Clădirea încrederii 
- Îi conduc pe alții 
- Obținerea de resurse financiare 
- Crearea de planuri pe termen lung 
- Devin cunoscuți 
- Interacționează cu alte persoane celebre 
- Își extind activitățile la scară națională sau internațională 
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Modulul 4: De la teorie la practică pentru planificarea carierei: sportivi în formare  
 
 

 
 
Descrierea 
modulului 

 

 
Prin acest modul, veți putea învăța cum să deveniți un antreprenor 
social dacă sunteți sau ați fost un sportiv de performanță și 
posibilitățile pe care vi le poate oferi odată ce cariera dvs. sportivă se 
încheie. 

 
Rezultatele 
învățării 

 

 
La sfârșitul acestui modul, sportivii vor putea: 
 
• să discute despre antreprenoriatul social ca modalitate de auto-
angajare la sfârșitul unei cariere sportive pentru a obține succes 
economic, pe baza responsabilității sociale. 
• să explice pașii pentru a lansa o inițiativă socială. 
• să discute despre ce abilități le sunt necesare pentru a conduce o 
inițiativă socială. 
 

 
 
 
 
Activități de 
învățare 

 

• Urmăriți 1 videoclip introductiv 
• Urmăriți un videoclip de tip prelegere 
• Urmăriți 1 videoclip al unui expert 
• Citiți articolele / exemple bune legate de subiect 
• Finalizați 3 sarcini interactive de tip joc 
• Obțineți un scor minim de 80% din test 

 
 
 
Durata estimată 

 

 
Volumul total de lucru este de aproximativ 3 ore, inclusiv: 
 
• 30 de minute pentru vizionarea videoclipurilor 
• 75 de minute pentru explorarea materialului de lectură  
• 60 de minute pentru sarcini interactive 
• 15 minute pentru test 

 
Transcript Video 

 
Video Introductiv 
 
Bun găsit la tutorialul afferent modulului 4. 
În acest modul, te vom ajuta să răspunzi la următoarele întrebări : 
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Cum mă poate ajuta antreprenoriatul social să-mi găsesc un loc de muncă 
la finalul carierei? 
Ce trebui să fac pentru a fi antreprenor social în sport? 
Ce abilități îmi trebuie pentru a face? 
Vei învăța cum să devii un antreprenor social. Succes! 

Lectură Video 

Ideea „antreprenoriatului social” capătă o importanță deosebită în timpul 
nostru, deoarece momentul actual se pretează la adoptarea unei abordări 
antreprenoriale a problemelor sociale. Antreprenorii sociali sunt necesari 
pentru a dezvolta noi modele. Antreprenoriatul social, ca un nou mod de a 
înțelege afacerea și bunăstarea socială, oferă noi oportunități profesionale, 
în timp ce propune modele inovatoare pentru a face față problemelor și 
nevoilor sociale și de mediu. 
 
Sectorul sportiv este o industrie viabilă capabilă să creeze noi locuri de 
muncă și să genereze activitate economică, prezentând în acest moment un 
scenariu ideal pentru sportivii care își încheie cariera sportivă. Aceștia își pot 
asuma și pot face față provocărilor actualei piețe a muncii. 
Mulți sportivi au fost antreprenori în sensul construirii brandului propriu, 
participând la mai multe campanii globale de marketing pentru produse de 
consum, de la ceasuri, parfumuri și până la vin. 
Sportivi precum Greg Norman, David Beckham și Serena Williams și-au 
asumat riscuri, implicându-se în contracte de afaceri inovatoare care au avut 
succes comercial.   
 
Relațiile publice pot ajuta la gestionarea imaginii unui sportiv, concentrându-
se pe domenii precum responsabilitatea socială și implicarea în comunitate. 
Sportivii care fac parte din echipele sportive folosesc relațiile publice pentru 
a-și îmbunătăți imaginea profesională și capacitatea de a gestiona internetul 
media în cariera lor. Capacitatea unui sportiv de a-și modela imaginea este o 
componentă importantă în găsirea oportunităților de afaceri. 
 
A putea reuși ca antreprenor presupune muncă grea, dăruire și multă 
persistență. Din păcate, nu există o cheie sau o formulă secretă pentru a 
putea reuși în niciun proiect. 
 
Cu toate acestea, există anumite recomandări și pași de bază care vă pot face 
să vă atingeți obiectivele ca nou antreprenor social. Împărtășim câteva dintre 
ele cu care puteți implementa strategii pentru a realiza un nou proiect. 
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Obiectivul principal al unei întreprinderi sociale este rezolvarea unei 
probleme în societate, fără a neglija obținerea de beneficii și generarea de 
locuri de muncă. Antreprenoriatul social se răspândește din ce în ce mai mult 
în lumea afacerilor și din ce în ce mai multe companii apar cu motivația de a 
îmbunătăți un aspect al lumii în care trăim. 
 
Cu toate acestea, pentru oricine decide să creeze o afacere socială, prioritatea 
nu va fi creșterea vânzărilor. Mai degrabă, scopul său este de a rezolva o 
problemă socială latentă din mediul său, pe care încearcă să o 
îmbunătățească și / sau să o rezolve. 
 
Orice persoană care alege să-și înceapă aventura în afaceri printr-o companie 
socială, trebuie să aibă în vedere că pașii de urmat pentru a o crea vor depinde 
de forma juridică pe care o aleg. Vom detalia aici pașii pentru a începe o 
întreprindere socială în sport: 
 
1. Trebuie să decideți în ce țară sau regiune veți stabili sediul întreprinderii 
sociale. Există unele regiuni care au competență atunci când vine vorba de 
crearea de întreprinderi sociale și guvernează reglementarea specifică în locul 
celei de stat. 
 
2. Alegeți pe baza cărui model va fi dezvoltată întreprinderea dvs. socială, 
deoarece există diferite modalități: cooperative, societăți mutuale, fundații, 
asociații, companii de muncă, etc. 
 
3. În funcție de cifra aleasă vom merge la reglementările în cauză și 
procedurile necesare vor fi efectuate în fiecare caz. 
 
 
Dar ce fel de modele există pentru a crea o întreprindere socială în sport? 
 
Constatăm că întreprinderile responsabile din punct de vedere social își 
bazează modelele sociale pe una din modalitățile posibile, care le permit să 
ajute societatea: Prin produs sau serviciu: se referă la companii care oferă 
produse care rezolvă o problemă, îmbunătățesc eficiența unor procese de 
producție, oferă o nouă tehnologie pentru persoanele care au nevoie de ea 
sau reduc / înlocuiesc costurile pe care oamenii nu și le pot permite. 
 
Prin muncă: întreprinderile care pun valoarea pe care o au în societate prin 
muncă, folosesc grupuri cu risc de excludere sau cu mai puține oportunități 
pentru a-și desfășura activitatea. Prin materia primă utilizată: modelele 
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bazate pe materia primă oferă produse deja existente pe piață, dar realizate 
cu materiale noi, care surprind consumatorul. 
 
Rețineți că există mulți antreprenori sociali care desfășoară proiecte de 
afaceri cu scopul de a răspunde diferitelor probleme din societate. Cu toate 
acestea, nu toate au succes. Deși multe idei sunt foarte utile și interesante, 
multe dintre aceste proiecte rămân în drum, deoarece viabilitatea afacerii 
lor nu este posibilă. 
 
Prin urmare, este necesar să cunoaștem câteva recomandări pentru succesul 
întreprinderilor sociale. 
 
A. Detectarea oportunităților: este necesar să vedem unde există 
posibilitatea de a ști cum putem răspunde la o problemă. A face o 
întreprindere social doar pentru că vrem nu ne va duce nicăieri. Trebuie să 
analizăm piața și să investigăm cum putem ajuta la îmbunătățirea societății 
și la restrângerea domeniului de aplicare, mai ales la început. La fel ca 
întreprinderile obișnuite, trebuie să ne dedicăm unui singur lucru, întrucât 
nu pot fi acoperite toate nevoile sociale. 
 
B. Cunoașterea clientului: trebuie să fim conștienți că uneori persoana care 
va beneficia de produsul nostru nu este aceeași persoană care urmează să 
plătească pentru acesta. Trebuie să vizați fiecare tip de public. 
 
C. Stabiliți un model de afaceri profitabil: la fel ca toate companiile, este 
necesar să creați un model care să genereze beneficii sau, cel puțin, care să 
nu genereze pierderi. Întreprinderile sociale nu se confruntă cu generarea 
de profituri prin activitatea pe care o desfășoară, dar pun soluția la problema 
societății înainte de a obține avere pentru fondator. 
 
D. Să nu ne bazăm pe subvenții: este probabil că la început, donațiile, 
subvențiile și ajutorul ne vor ajuta să relansăm proiectul. Cu toate acestea, 
unul dintre elementele cheie este să încercați să vă asigurați că aceasta nu 
este singura sursă de venit pentru companie, deoarece atunci când dispar, 
nici compania nu va mai putea merge mai departe. Obiectivul constă în a 
obține o stabilitate financiară care să permită durabilitatea companiei. 
 
E. Oferiți valoare adăugată produsului sau serviciului dvs.: acesta este unul 
dintre cele mai importante puncte. Produsele și serviciile oferite de 
întreprinderile sociale tind să aibă un preț mai ridicat din motive evidente: 
mai multă elaborare, materiale mai scumpe și acțiuni în favoarea mediului în 
care trăim. 
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Prin urmare, trebuie să ne asigurăm că oamenii sunt de acord să plătească 
mai mult pentru valoarea produsului sau serviciului nostru în comparație cu 
concurența. Este important să ne amintim că există din ce în ce mai multe 
studii care afirmă că sportivii și foștii sportivi care îmbrățișează acest tip de 
inițiativă ar putea fi promotori importanți ai antreprenoriatului. Statutul de 
celebritate și rețeaua creată în jurul acestora ar putea ajuta la dezvoltarea 
acestui fenomen. 

 
 

 
 
 
 

Activități interactive 

 
Sarcina 1. 
Modelul de afaceri Canvas 
Înregistrați-vă pe https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-
canvas  
  
Sarcina 2. 
Proiectați modelul dvs. de afacere socială utilizând șablonul Canvas pe care 
îl veți găsi în linkul pentru sarcina 1 
(* Vă rugăm să citiți mai întâi lectura obligatorie și videoclipul expertului) 
 
Sarcina 3. 
Distribuiți modelul de întreprindere socială în domeniul sportiv realizat de 
dv în Canvas în următorul folder 

 
 
 
 
 

Lectură 

Întreprindere socială: Cum să descoperiți idei originale folosind 
modelul de afaceri sociale Canvas: 
https://www.acumenacademy.org/blog/social-enterprise-how-
uncover-original-ideas-using-business-model-canvas  
 
Antreprenoriatul social și modul în care un sportiv priceput la 
investiții poate ajuta oamenii prin afaceri: 
http://moneysmartathlete.com/2018/10/24/social-
entrepreneurship-and-how-the-msa-can-help-people-through-
business/  
 

 
 

Expert Video 

 
Cum poți crea / îmbunătăți propriu model de business? 
 
https://vimeo.com/78350794 
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Întrebări 

Întrebarea 1 
Vă rugăm să explicați pe scurt în ce constă ideea dvs. de afaceri sociale în 
sport. 
 
Întrebarea 2 
Ați putea explica pe scurt ce v-a motivat să faceți un plan de afaceri? 
 
Întrebarea 3 
Credeți că, în calitate de sportiv activ și / sau pensionat, ați putea avea unele 
avantaje pentru dezvoltarea afacerii dv. sociale? Explicați de ce. 
 
Întrebarea 4 
În ce moment al carierei dv. sportive credeță că ar fi mai bine să  
 vă puneți în practică ideea de afaceri? 
 
Întrebarea 5 
Odată ce știți ce este antreprenoriatul social și cum vă puteți folosi abilitățile 
ca sportivi, ați avea curajul să porniți o companie socială în domeniul 
sportului? 

 
 
 
Modulul 5: Modele de afaceri sociale. Sportivi pe teren 
 
 
 

 
 

 
Descrierea 
modulului 
 

Acest modul introduce cursantul în domeniul modelelor de afaceri 
sociale, oferind sportivilor cunoștințe teoretice și practice despre 
acestea. În acest modul accentul este pus pe componentele 
modelului de afaceri sociale și pe diferitele tipuri de afaceri sociale. 
Modulul abordează apoi probleme legate de un model de afaceri 
sociale, Canvas și strategiile generatoare de venituri pentru afaceri 
sociale. Cunoașterea fundamentală a modelelor principale de afaceri 
sociale este în mod clar o „necesitate” pentru cei care aspiră să 
devină antreprenori sociali. 
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Rezultatele 
învățării 

 

La sfârșitul acestui modul, sportivii vor putea: 
● să explice ce este un model de afaceri și de ce este important 
pentru societate. 
● să explice diferențele dintre modelele de afaceri ale 
întreprinderilor comerciale și modelele de afaceri ale întreprinderilor 
sociale. 
● să înțeleagă componentele unui model de afaceri sociale. 
● să utilizeze un model de afacere socială Canvas. 
● să cunoască diferite tipuri de modele de afaceri sociale. 
● să înțeleagă diverse strategii pentru a genera venituri și pentru a 
asigura autosustenabilitatea. 

 
Activități de 
învățare 

 

● Vizionați 1 videoclip introductiv 
● Urmăriți 2 videoclipuri de tip prelegere 
● Citiți articolele legate de subiect 
● Finalizați 5 sarcini interactive de tip joc 
● Obțineți un scor minim de 80% din test 
 

 
 
 
Durată estimată 

 

Volumul total de lucru este de aproximativ 3 ore, inclusiv: 
 
● 30 de minute pentru vizionarea videoclipurilor 
● 75 de minute pentru explorarea materialului de lectură necesar 
● 60 de minute pentru activități interactive 
● 15 minute pentru test 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Video Transcript 

Video introductiv 
 
Salut! Bun găsit la Modulul 5! 
 
Să fii antreprenor este provocator; dar să fii antreprenor social pare și mai 
provocator, ținând cont că acest domeniu atrage după el aspect 
suplimentare. Indiferent de industrie, fiecare afacere are un model de 
business care arată cum această inițiativă funcționează și se suține. După 
cum am văzut mai devreme, pentru o antrepriză social este la fel de 
important să aibă un impact social, dar să și genereze venituri. În acest modul 
veți vedea cum să vă trasați obiectivele bazându-vă pe un model de business 
social. 
 
Lecture Video-1  
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Este important pentru dvs. să aveți un plan atunci când intenționați să creați 
un produs sau un serviciu pe care oamenii îl vor dori și va trebui să găsiți o 
modalitate eficientă de a-l vinde. În primul rând, trebuie să vă amintiți că „a 
dori să creați o întreprindere socială” nu înseamnă că aveți „dreptul de a 
exista pe piață” și veți avea succes. Trebuie să susțineți acel loc, iar acest 
modul vă va ajuta: modele care au fost deja testate de-a lungul timpului. 
 
Așadar, să vedem ce este un model de afaceri sociale. Termenul „social” este 
folosit obsesiv astăzi, ceea ce face dificilă înțelegerea felului în care arată 
într-adevăr o afacere socială. Prin urmare, primul pas va fi să știm ce este un 
model de afaceri. Cea mai simplă definiție este dată de un cunoscut jurnalist 
financiar, Michael Lewis (1999), care spune că tot ceea ce înseamnă cu 
adevărat este modul în care intenționați să faceți bani.  
 
Într-o definiție mai dezvoltată, un model de afaceri ar putea fi văzut ca un 
proces în două părți. Prima parte include toate activitățile asociate cu 
producerea sau livrarea de ceva anume: proiectarea acestuia, achiziționarea 
de materiale sau componente, fabricarea acestuia și așa mai departe. Partea 
a doua implică toate activitățile asociate cu vânzarea acelui produs sau 
serviciu, ceea ce implică găsirea și contactarea clienților, distribuirea 
produsului sau furnizarea serviciului. 
 
Astfel, un model de afaceri este un plan implementat de o companie pentru 
a genera venituri și este adesea analizat în ceea ce privește capacitatea sa de 
a genera profit. Modelul de afaceri sociale are intenția clară de a genera 
schimbări pozitive în societate și intenționează, de asemenea, să găsească 
un echilibru între ideea de a face profit și schimbarea pozitivă. Într-o 
interpretare simplistă, cheia problemei este de a găsi acele abilități și resurse 
necesare pentru a transforma companiile tradiționale cu scop lucrativ în 
afaceri sociale. Acest tip de structură are un obiectiv dublu: să producă 
schimbări pozitive și să mențină un plan financiar sănătos. 
 
Cu alte cuvinte, imaginați-vă că sunteți arhitect și trebuie să construiți o casă. 
Trebuie să înțelegeți care sunt nevoile dvs. fundamentale, apoi stați la birou 
și începeți să schițați un plan pentru casa dvs., în acest caz, o afacere socială. 
În următorul videoclip, veți vedea care sunt pilonii fundamentali ai unui 
model de afaceri sociale. 
 
Lectură Video-2 
 
Un model de afaceri are câteva componente care permit investitorilor și 
proprietarilor să aibă o idee clară despre cum să înceapă și să își dezvolte cel 
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mai bine afacerea. Un model de afaceri clasic are de obicei patru 
componente cheie care sunt întrepătrunse.  
 
Aceste patru elemente sunt: componente: propunerea de valoare a 
beneficiarului. 
 
Să le luăm separat și să vedem de ce sunt importante.  
 
Prima componentă, valoarea clientului 
Propunerea indică faptul că modelul de afaceri „îi ajută pe clienți să 
îndeplinească un anumit „job”, pe care ofertele alternative nu îl abordează” 
(Johnson și colab., 2008, p. 1). 
Primul pas în planul dvs. de afaceri este să vă asigurați că produsul sau 
serviciul pe care îl furnizați este util, necesar sau dorit de clienții vizați. Acesta 
este un principiu esențial al afacerii și implică o ofertă bine concepută. Când 
sunteți convins că aveți un produs sau un serviciu benefic și necesar, este 
important să îl livrați clienților dvs. într-un mod simplu. Pentru a reuși, este 
util să răspundeți la câteva întrebări precum: Cine este clientul dvs.? Ce 
produse ar satisface cel mai bine nevoile clienților dvs.? Vor cumpăra 
produsul pentru ei sau pentru altcineva? 
 
A doua componentă, Formula de profit, este considerată a fi „schema care 
definește modul în care compania creează valoare pentru ea însăși oferind 
valoare clientului” (Johnson și colab., 2008, p. 3). Aceasta implică câteva 
principii economice de bază care afirmă că modelul de afaceri sociale 
generează venituri pentru compania dvs. prin elemente precum costuri, 
marje sau cifră de afaceri de stoc. Formula profitului implică câteva întrebări 
suplimentare, cum ar fi: Câți bani pot fi câștigați? La un preț dat, câți clienți 
voi avea? Acest tip de întrebări sunt importante pentru a avea o imagine pe 
termen lung a întreprinderii dvs. sociale. 
 
A treia componentă este reprezentată de Resursele cheie. Acest aspect este 
legat de personal, tehnologie, materiale, facilități și alte active necesare 
pentru a oferi propunerea de valoare clienților vizați ai unei afaceri. 
Resursele cheie pot fi clasificate după cum urmează: umane, fizice, financiare 
și intelectuale. 
 
A patra componentă constă din Procese cheie. O activitate de afaceri se 
bazează pe diverse procese, cum ar fi instruirea, producția, planificarea și 
serviciile de achiziționare a resurselor. 
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A cincea componentă se referă la Propunerea de valoare a beneficiarului. În 
întreprinderile sociale, clientul poate fi diferit de beneficiar. Această 
caracteristică generează necesitatea introducerii unui indicator de 
beneficiar, care ridică câteva întrebări similare cu cele adresate la 
Propunerea de valoare pentru clienți: Cine este beneficiarul? Ce produse ar 
satisface nevoile acestui beneficiar? Care sunt punctele slabe în ceea ce 
privește banii, abilitățile sau accesul? 
 
Aceste cinci componente sunt importante pentru a înțelege mecanismele 
modelului de afaceri sociale. Acum, treceți la părțile de lectură și aprofundați 
procesele unei afaceri sociale. Apoi, trebuie să îndepliniți sarcinile și să 
răspundeți la întrebările testului. Succes! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gamification-Based 
Interactive Tasks 

 

Vă rugăm să citiți studiile de caz de mai jos și să identificați strategiile de 
câștigare a banilor utilizate de următoarele întreprinderi sociale: 

 

Cazul 1: românul Ivan Patzaichin, un canotist de renume mondial, cu șapte 
medalii olimpice în perioada comunismului, a înființat în 2010 o asociație 
numită „Ivan Patzaichin — Mila 23”, care promovează ecoturismul și 
canotajul în Delta Dunării. Această asociație oferă diverse pachete turistice 
pentru companiile care doresc să ofere angajaților lor experiențe speciale. În 
acest fel, sunt promovate micile afaceri din Delta Dunării și în același timp, 
asociația încurajează practicarea sporturilor nautice precum canotajul, 
vâslitul și înotul. Când Ivan Patzaichin a început acest proiect, el a decis, de 
asemenea, să-și promoveze grupul etnic de origine pentru a le spori 
vizibilitatea și a consolida identitatea și responsabilitatea comunităților 
locale din Dobrogea. 

 Mai multe despre proiect: 

https://www.forbes.com/sites/jimvinoski/2020/01/13/can-bicycles-relieve-
poverty-world-bicycle-relief-says-yes/#4e2a96f2aab2 

Vă rugăm să scrieți răspunsul în casetă: 
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Cazul 2: World Bicycle Relief (WBR) este o organizație non-profit cu sediul în 
Statele Unite, care distribuie biciclete pentru a ajuta persoanele nevoiașe din 
țările în curs de dezvoltare din întreaga lume. Până în martie 2020, WBR a 
distribuit 500.000 de biciclete. Pe lângă aceste donații, WBR creează și o piață 
pentru biciclete în alte zone în care oamenii doresc să le cumpere. Și oriunde 
ajung, pregătesc furnizorii de servicii în întreținerea bicicletelor și ajută la 
înființarea atelierelor de reparații locale și deținute de loclnici, unde acești 
tehnicieni de întreținere instruiți pot ajuta beneficiarii să-și mențină roțile în 
funcțiune. 

Mai multe detalii despre proiect:  https://www.streetfitscotland.org/about-
us/ 

 Vă rugăm să scrieți răspunsul în casetă:  

 
 
 
Vă rugăm să citiți studiile de caz de mai jos și să identificați ce tipuri de modele 

de afaceri sociale sunt descrise: 

 

Cazul 1: Janji este o întreprindere socială care produce haine pentru alergare 
și permite alergătorilor să exploreze, să se conecteze și să schimbe lumea 
alergând. În fiecare sezon, Janji merge într-o țară diferită din lume, se 
întâlnește cu artiști locali, producători de țesături și designeri, construiește o 
linie în acea țară și apoi 5% din toate vânzările finanțează un proiect pentru 
apă curată în țara respectivă. Astăzi, Janji se află în peste 200 de magazine în 
funcțiune și a oferit mii de ani de apă potabilă curată oamenilor din întreaga 
lume. 

Mai multe despre proiect puteți găsi aici: 

 
https://www.causeartist.com/janji-running-brand-providing-clean-drinking-
water-around-the-world/ 

Vă rugăm să scrieți răspunsul în casetă: 
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Vă rugăm să citiți studiile de caz de mai jos și să identificați ce tipuri de modele 
de afaceri sociale sunt descrise: 
 
Cazul 2: Street Fit Scotland este o organizație non-profit care oferă un 

program de fitness pentru persoanele care se confruntă cu lipsa de adăpost, 

care dorm într-o cazare temporară sau care au nevoie de sprijin pentru chirie. 

Acest program aduce schimbări pozitive în privința încrederii, sănătății 

mintale, sănătății fizice, comportamentului, angajamentului cu personalul și 

comunitățile și a abilității de angajare. Participanții învață să lucreze ca parte 

a unei echipe, într-un mediu care îi susține și care își propune să le dezvolte 

aspirațiile viitoare. Din 2016, Street Fit Scotland este o organizație caritabilă 

înregistrată și este finanțată în prezent de guvernul scoțian.  

 

Mai multe despre proiect găsiți 
aici: https://www.streetfitscotland.org/about-us/ 

Vă rugăm să scrieți răspunsul în casetă: 

 

Vă rugăm să citiți studiile de caz de mai jos și să identificați ce tipuri de modele 
de afaceri sociale sunt descrise: 
Cazul 3: The Football Foundation for Africa (FFA) este o întreprindere socială 

care încearcă să rezolve problemele de dezvoltare ale Africii cu scopul final de 

a crea oportunități de muncă. FFA se concentrează din punct de vedere 

operațional pe Africa. Scopul principal al Fundației este structurat în trei 

direcții de acțiune: infrastructură sportivă durabilă, educație și susținere. FFA 

organizează turnee de fotbal și alte activități pentru a sprijini tinerii să aibă 

acces la educație de calitate și la oportunități de muncă decente. Membrii FFA 

plătesc taxe de membru și acționează în interes comun. 

 

Vă rugăm să scrieți răspunsul în casetă: 
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Lectură 

 
Lectură 1: 
 
Cum pot obține bani întreprinderile sociale? Orice întreprindere 
socială are nevoie de un model de afaceri cu o strategie pentru a 
obține bani. În acest sens, propunem 10 strategii de venituri pentru 
modele de întreprinderi sociale de succes. Acestea reprezintă un 
punct de plecare excelent pe care se poate baza un antreprenor social. 
 
Primul aspect este colectarea datelor. Înseamnă că un antreprenor 
social trebuie să adune informații despre clienți și utilizatori, dar și 
despre populațiile pe care le deservește proiectul, dacă clientul / 
utilizatorul nu este același cu beneficiarul. Colectarea datelor este 
utilă pentru a lua decizii de afaceri interne. 
 
A doua soluție este legată de consultanță. Întreprinderile sociale sunt 
de obicei dezvoltate în domenii de nișă, ceea ce le permite să 
efectueze activități de consultanță. Specializarea în furnizarea unui 
serviciu deschide posibilitatea de a multiplica proiectul și de a-i instrui 
pe alții. 
 
Asistența pentru afaceri este un alt mod prin care întreprinderile 
sociale își pot evidenția cunoștințele. Înseamnă că antreprenoriatul 
social poate oferi sprijin pentru alte proiecte similare prin diferite 
forme de asistență, cum ar fi verificări necesare (due diligence), 
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disponibilitatea investițiilor, dezvoltarea afacerilor și alte servicii. 
Acest tip de abordare este de asemenea util în ceea ce privește 
rețelele, deoarece poate construi relații puternice cu clienții. 
 
O altă strategie se referă la serviciul de abonament. Această abordare 
asigură venituri recurente, deoarece convinge clienții potențiali să 
plătească lunar sau anual pentru produse și / sau servicii. Prin 
utilizarea serviciului de abonament, o afacere socială va putea să 
construiască un plan pe termen lung și, simultan, își va face produsele 
și serviciile mai accesibile clienților cu venituri mici. 
 
Un aspect special este oportunitatea de a educa și instrui oamenii și 
de a fi recompensați pentru acest lucru. Circuitul educațional implică 
faptul că o întreprindere socială recrutează studenți, le oferă instruire 
și îi conectează cu angajatori. În consecință, angajatorii plătesc 
întreprinderea socială pentru acest proces educațional. 
 
Parteneriatul și partajarea veniturilor sunt o soluție excelentă pentru 
întreprinderile sociale pentru a obține profit și a-și consolida afacerea. 
Vi se recomandă să găsiți un partener care să vă poată ajuta cu 
afacerea dvs. și cu care să împărtășiți munca, să creșteți numărul de 
clienți și să împărțiți veniturile. Întreprinderea socială poate fi atât 
pilonul principal, cât și actorul secundar într-un astfel de parteneriat. 
Puteți furniza altor organizații date, cunoștințe, tehnologie sau servicii 
de afaceri în schimbul unor procente de venituri viitoare. Nu uitați că 
este important pentru dvs. să aveți acces larg la piață. 
 
Acest tip de strategie conduce la o abordare similară a parteneriatelor 
de partajare a riscurilor. Întreprinderile sociale pot contribui la 
reducerea riscurilor pentru companiile de asigurări, de exemplu. 
Cercetările au arătat că acesta este un domeniu cu potențial ridicat 
pentru spațiul de impact social. 
 
Programele de leasing sunt o tehnică inteligentă pentru 
întreprinderile sociale de a genera venituri cu activele lor. În calitate 
de antreprenor social, puteți utiliza aceste programe pentru a vă 
monetiza echipamentele suplimentare, brevetele și alte licențe. 
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Întreprinderile sociale pot genera venituri prin organizarea de 
evenimente. Profilul unei afaceri sociale facilitează oportunitatea de a 
vinde bilete și de a găsi sponsorizări pentru diverse evenimente și 
acțiuni. Pe lângă aspectul financiar, întreprinderile sociale au 
posibilitatea de a accelera impactul. 
Ultima strategie de venit, dar nu cea mai puțin importantă, este cea 
mai simplă dintre toate. Întreprinderile sociale pot vinde produse sau 
servicii clienților. Adevărata provocare pentru dvs. va fi să găsiți un 
echilibru între vânzarea unui produs și promovarea unei cauze. 
 
 
Lectura-2: 
 
În ultimele decenii, cercetătorii au discutat profilul întreprinderilor 
sociale din întreaga lume și au identificat mai multe modele. Wolfgang 
Grassi, profesor de administrare a afacerilor, a distins în 2012 nouă 
tipuri de modele de afaceri sociale. El a combinat trei factori 
importanți pentru un model de afaceri sociale (misiunea, tipul de 
integrare și populația țintă) cu cele trei categorii tradiționale de afaceri 
(cu scop lucrativ, non-profit și hibrizi). Acest lucru a dus la nouă tipuri 
specifice de modele de afaceri sociale care vor fi exemplificate în cele 
ce urmează. 
 
Modelul cooperativ este probabil una dintre cele mai cunoscute 
categorii de antreprenoriat social. Cooperativa este o organizație 
bazată pe membri care plătesc taxe, ce împărtășesc nevoi și obiective, 
și care oferă diverse servicii membrilor săi. Cooperativa este deținută 
și condusă de membrii săi. 
 
Modelul de sprijin pentru antreprenori vinde servicii de sprijin pentru 
afaceri direct clientului (antreprenori, persoane care desfășoară 
activități independente sau firme). Acest tip de întreprindere permite 
clienților săi să își vândă produsele și serviciile pe piața deschisă. 
 
Modelul intermediar de piață, după cum sugerează și numele său, 
mediază accesul clienților pe piețe. Întreprinderea socială oferă 
servicii antreprenorilor, firmelor sau cooperativelor pentru a le ajuta 
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să acceseze piețele. Aceste servicii includ de obicei activități de 
marketing, dezvoltare de produse, credit etc. 
 
Modelul de ocupare a afacerilor sociale oferă oportunități de angajare 
și formare profesională beneficiarilor săi, care sunt de obicei persoane 
cu dificultăți de angajare, cum ar fi persoanele fără adăpost, 
persoanele cu dizabilități etc. Organizația operează o întreprindere 
care își angajează clienții și își vinde produsele sau serviciile pe piața 
liberă. 
 
Modelul de afaceri sociale taxă-pentru-servicii funcționează prin 
comercializarea serviciilor sale sociale, ceea ce înseamnă vânzarea lor 
direct către beneficiari / clienți sau către un terț plătitor. 
Întreprinderea dvs. va avea astfel stabilitate financiară prin taxele 
percepute pentru servicii. 
 
Clientul cu venituri mici ca model de piață descrie întreprinderile 
sociale care oferă clienților săraci sau cu venituri mici acces la produse 
și servicii. Acest tip de întreprindere funcționează de obicei în domenii 
precum asistența medicală, alimentație sau servicii de utilități. 
 
Modelul de legătură cu piața este similar cu modelul intermediar de 
piață, dar afacerea socială nu comercializează și nu vinde produse și 
servicii clienților lor. Modelul legăturii de piață conectează 
cumpărătorii cu producători și invers și percepe taxe pentru acest 
serviciu. Așadar, acest tip de întreprindere se bazează mai mult pe 
construirea de relații. 
 
Modelul de subvenționare a serviciilor este foarte popular în rândul 
antreprenorilor sociali. Principala caracteristică a acestei afaceri 
sociale este vânzarea de produse sau servicii către o piață externă și 
utilizarea venitului generat pentru finanțarea programelor sale 
sociale. 
 
Modelul de asistență organizațională vinde produse și servicii către o 
piață externă, întreprinderi sau publicul larg. Acest model este de 
obicei extern: activitățile de afaceri sunt separate de programele 
sociale. Este creat ca un mecanism de finanțare pentru organizație și 
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este adesea structurat ca o afacere subsidiară (o entitate cu scop 
lucrativ sau non-profit) deținută de societatea-mamă non-profit. 
 
Întreprinderea socială cu scop lucrativ este modelul de impact al 
viitorului. 
 
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2017/12/22/the-
forprofit-social-enterprise-is-the-impact-model-of-the-
future/#1f4926b95571   
 
 
 

 
 

 
Întrebări 

 
1. Ce este un model de afaceri? 
a. o descriere a unui sistem care utilizează concepte bancare 
b. un plan pentru funcționarea cu succes a unei afaceri 
c. o construcție teoretică care reprezintă procesele economice 
printr-un set de variabile și un set de relații logice 
 
2. Care dintre următoarele componente sunt specifice modelului de 
afaceri sociale? 
a. Propunerea valorii beneficiarului 
b. Formula profitului 
c. Resurse cheie 
d. Toate de mai sus 
 
3. Care dintre următoarele strategii pentru câștigat bani sunt 
recomandate pentru un model de afaceri social de succes? 
a. Serviciu de abonament, organizarea de evenimente, vânzarea de 
produse și servicii 
b. Investiții în contracte futures și obligațiuni, programe de leasing, 
tranzacționare valutară 
c. Parteneriat și partajarea veniturilor, cumpărarea unei clădiri, 
pariuri sportive 
d. Toate de mai sus 
 
4. Care dintre următoarele modele sunt modele de afaceri sociale? 
a. Modelul cooperativ 
b. Modelul de taxă pentru serviciu 
c. Modelul de subvenționare a serviciilor 
d. Toate de mai sus 
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5. Care dintre următoarele caracteristici este specifică modelului 
cooperativ? 
a. Veniturile cooperativei sunt gestionate de stat 
b. Cooperativa este deținută și operată de membrii săi 
c. Modelul este specific țărilor comuniste 
d. Toate de mai sus 

 
 
 
Modulul 6: Tehnologie și antreprenoriat social: sportivi pe podium 
 
 

 
 
 
Descrierea 
modulului 

 

 
Acest modul explică ce este tehnologia și antreprenoriatul orientat 
spre tehnologie și de ce este important pentru o întreprindere 
socială. De asemenea, explică modul în care tehnologia ajută la 
dimensionarea modelului de afaceri specificat și subliniază modul în 
care tehnologia facilitează atingerea unui public larg și modul în care 
produsele și serviciile sociale produse pentru publicul țintă sporesc 
accesul. 

 
 
 
 
Rezultatele 
învățării 

 

La sfârșitul acestui modul, sportivii vor putea: 
 
• să discute de ce tehnologia și antreprenoriatul orientat spre 
tehnologie sunt importante pentru o întreprindere socială în 
domeniul sportului. 
• să discute despre cum contribuie utilizarea tehnologiei la o 
întreprindere socială. 
• să discute cum poate un antreprenor social să folosească 
tehnologia pentru a crește impactul. 
 

 
 
 
 
Activități de 
învățare 

 

• urmăriți 1 videoclip introductiv 
• urmăriți un videoclip de tip prelegere 
• urmăriți 2 videoclipuri ale experților 
• citiți articolele legate de subiect 
• finalizați 3 sarcini interactive de tip joc 
• obțineți un scor minim de 80% din test 
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Durată estimată 

 

 
Volumul total de lucru este de aproximativ 2 ore, inclusiv: 
 
• 30 de minute pentru vizionarea videoclipurilor 
• 60 de minute pentru explorarea materialului de lectură necesar 
• 15 minute pentru sarcini interactive 
• 15 minute pentru test 

 
Transcript 

 
Video Introductiv: 
 
Salut! Bun găsit la Modulul 6. Antreprenorii sociali sunt cei care folosesc 
abordări inovative în fața provocărilor societății precum calitatea educației, 
sănătății publice, șomajului sau a inegalităților. În astfel de cazuri, tehnologia 
joacă un rol proeminent, astfel că în acest modul veți vedea cum 
antreprenoriatul orientat către tehnologie este important pentru spațiul 
sportiv. Vom explica modul în care tehnologia poate fi folosită pentru a 
crește impactul antreprizei sociale. Acum e timpul să urcăm pe podium !  
 
Lectură Video:  
 
Sportul este unul dintre fenomenele sociale importante de care sunt 
interesați în mod special oamenii din diferite segmente ale societății. Mulți 
oameni fac parte din sport fie ca adepți, ca practicanți sau ca profesioniști. 
Sportul nu este doar o activitate de petrecere a timpului liber și benefică 
pentru sănătatea personală, ci are și un mare impact industrial. Cu 
contribuția sa de 294 miliarde de euro la valoarea adăugată brută a UE, 
sectorul sportului este considerat un factor semnificativ al creșterii 
inteligente și durabile. 
 
Industria sportivă, în definiția sa largă, este o industrie reală, care poate fi 
privită ca un motor de creștere pentru economia mai amplă, deoarece 
generează valoare adăugată și locuri de muncă într-o gamă largă de 
sectoare, atât în industria prelucrătoare, cât și în servicii, stimulând 
dezvoltarea și inovaţia. 
 
Industria sportului este, de asemenea, caracterizată de valuri constante și 
rapide de inovație, adesea în strânsă colaborare cu alte industrii. Ca urmare, 
produsele / serviciile inovatoare sunt răspândite progresiv pe diferite piețe 
și utilizate în scopuri diferite. 
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Împreună cu acest aspect inovator al industriei sportului, antreprenoriatul 
sportiv este un concept economic important atât în Europa, cât și în lume și 
devine o opțiune de carieră din ce în ce mai frecventă, în special în rândul 
tinerilor. 
 
În ultimii ani, giganți precum Barcelona FC și Arsenal FC au sprijinit 
antreprenorii sportivi axați pe tehnologie cu centrele de inovare pe care le-
au lansat. 
 
Întreprinderile tehnologice includ și cele cu idei de afaceri inovatoare, cu 
valoare adăugată ridicată și orientare tehnologică. Întreprinderile 
tehnologice se disting prin potențialul lor ridicat și rapid de creștere și 
capacitatea lor de a se deschide și de a se extinde pe piața globală. 
 
Gândiți-vă la companii precum AirBNB, Uber și Facebook. Caracteristicile 
comune ale acestor întreprinderi constau în faptul că au crescut foarte 
repede și au ajuns la milioane de utilizatori / clienți din întreaga lume 
datorită tehnologiei, precum și modelelor de afaceri inovatoare. 
 
Pe de altă parte, tehnologia joacă un rol important deoarece nu numai că 
tehnologia este inerent inovatoare, ci și din ce în ce mai mult, a devenit 
eficient din punct de vedere al costurilor să se utilizeze tehnologia pentru 
rezolvarea problemelor sociale. 
 
Așadar, cum contribuie utilizarea tehnologiei la o întreprindere socială? 
Răspunsul la această întrebare va fi, desigur, creșterea efectului pe care 
doriți să îl creați. Cum poate un antreprenor social să folosească tehnologia 
pentru a spori impactul? Să aruncăm o privire asupra acestui aspect. Spre 
deosebire de un antreprenor tradițional, un antreprenor social poate rezolva 
o problemă prin utilizarea celei mai noi tehnologii și a gândirii inovatoare. 
Tehnologia democratizează accesul antreprenorilor sociali la cunoștințe, le 
oferă noi competențe și îi ajută să își dezvolte afacerile. 
 
Desigur, acest lucru nu înseamnă că fiecare întreprindere tehnologică va 
avea succes. Tehnologia este un instrument puternic care, atunci când este 
utilizată în mod adecvat, poate crește amploarea și impactul întreprinderilor 
sociale. În plus, tehnologia poate provoca schimbări sociale semnificative 
atunci când este prezentată de antreprenorii sociali într-un mod care conferă 
putere publicului țintit cu o educație adecvată. 
Să aruncăm o privire la câteva exemple acum; Adim Adim (Step by Step) este 
o întreprindere socială care își propune să promoveze „organizarea de 
caritate colectivă” în Turcia. Acesta include peste 83 de mii de alergători 
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voluntari și peste 690 de mii de donatori. Platforma „Aleargă pentru bine” 
(”Run for Goodness”) lansată de Adim Adim este o platformă web „de 
caritate” utilizată de voluntari care doresc să alerge pentru donații către 
organizații neguvernamentale. 
 
Alergătorii voluntari își pot vedea clasamentele, numărul de donatori și 
insignele pe paginile web pe baza gamificării. Platforma ”Run for Goodness” 
este prima platformă digitală de strângere de fonduri din lume construită 
exclusiv pentru alergare în scopuri caritabile. 
 
Să vorbim despre tehnologiile mobile, una dintre tehnologiile care au 
provocat cele mai izbitoare schimbări din ultimii ani. Națiunile Unite au 
recunoscut că revoluția mobilă le-a conferit putere celor săraci mai mult 
decât orice altă tehnologie. Astăzi, o persoană are o șansă mult mai mare de 
a avea un telefon mobil decât de a avea acces la toalete și instalații sanitare.  
„Joacă-mă cu mine” este o aplicație mobilă din Norvegia, care vizează în mod 
special încurajarea interacțiunilor refugiaților cu comunitatea gazdă și 
susținerea incluziunii lor sociale prin sport. Datorită acestei aplicații mobile, 
refugiații pot accesa cu ușurință facilitățile sportive din apropierea lor și pot 
găsi toate informațiile de care au nevoie cu privire la facilități. Aplicația 
mobilă permite, de asemenea, refugiaților și comunităților gazdă să 
organizeze împreună activități sportive, contribuind la creșterea și lărgirea 
impactului social care va avea loc. 
 
Să aruncăm o privire și asupra instrumentelor de proiectare digitală și social 
media pe care mulți dintre noi le folosim astăzi. Să presupunem că ați început 
o inițiativă și organizați o campanie de promovare. Înainte de instrumentele 
digitale, cum ar fi social media, probabil că ar fi trebuit să comunicați cu sute 
de oameni pentru acest lucru. 
 
Acum, datorită instrumentelor de proiectare cu interfețe foarte simple, 
putem personaliza șabloanele gata făcute și le putem trimite la sute de 
oameni prin intermediul instrumentelor de socializare. Dacă un sportiv de 
elită a distribuit o astfel de postare pe contul său de socializare, înseamnă că 
postarea este accesibilă oricui, oriunde în lume, în orice moment. Acesta este 
un bun exemplu pentru modul în care tehnologia poate oferi implicare și 
interacțiune într-o întreprindere socială inițiată de un sportiv iubit și urmărit 
de societate. 
În acest modul am discutat despre felul în care tehnologia poate contribui la 
creșterea și scalarea impactului întreprinderilor sociale. Fără îndoială, 
tehnologia este în continuă schimbare și inovare. Antreprenorii sociali ar 
trebui să urmărească noile tendințe tehnologice, să țină cont de deviza 
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„tehnologie pentru a face bine” și să fie determinați să facă viața mai bună 
folosind tehnologia. 

 
 
Activități interactive 

 
 
 
 

 
Sarcina 1: Vă rugăm să urmați linkul pentru a vă testa abilitățile 
tehnologice. Apoi, treceți scorul obținut la următoarea intrare și salvați-l. 
 
Sarcina 2: Cu ce instrumente / tehnologii puteți ajunge la publicul țintă 
pentru care doriți să creați sau să facilitați accesul la produsele / serviciile 
dvs.? 
 
Rețele sociale 
Site-uri web / platforme 
Aplicatii mobile 
Crowdsourcing 
Blockchain 
Realitate virtuală / augmentată 
Robotica 
Inteligență artificială 
Învățare automată 
Imprimare 3D / 4D 
5G 
Big Data 
Drone 
Cloud și Edge Computing 
Altele 
 
Sarcina 3: Ce tehnologii vă pot permite să vă amplificați / extindeți modelul 
de afaceri sociale? 
 
Rețele sociale 
Site-uri web / platforme 
Aplicatii mobile 
Blockchain 
Realitate virtuală / augmentată 
Robotica 
Inteligență artificială 
Învățare automată 
Imprimare 3D / 4D 
5G 
Big Data 
Drone 
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Cloud și Edge Computing 
Altele 

 
 

Lectură 

 
Cinci moduri prin care antreprenorii sociali se folosesc de tehnologie pentru 
a inova: 
 
https://www.forbes.com/sites/ashoka/2014/12/10/five-ways-social-
entrepreneurs-use-technology-to-increase-their-impact/#5c1f703b14cc 
 
 

 
 

Video-uri ale 
experților 

Cum pot conlucra anteprenorii în tehnologie și antreprenorii sociali? 
Link: How can tech and social entrepreneurs work together? 
 
Ce pot învăța unii de la alții antreprenorii sociali și cei in tehnologie? 
Link: What can tech and social entrepreneurs learn from each other? 
 

 
 

 
Test 

1- Care dintre următoarele nu este o caracteristică distinctivă a 
întreprinderilor de tehnologie? 
a) Potențial ridicat și rapid de creștere 
b) Ușor de deschis pe piețele globale 
c) Modelul tradițional de afaceri 
d) Capacitate mare de scalare 
 
2- Care dintre următoarele nu este o contribuție a tehnologiei la 
antreprenorii sociali? 
a) Democratizează accesul antreprenorilor sociali la cunoaștere 
b) Oferă noi abilități antreprenorilor sociali 
c) Ajută antreprenorii sociali să își extindă afacerea 
d) Permite antreprenorilor sociali să aibă 100% succes 
 
3- Tehnologia este un instrument puternic care, atunci când este utilizată în 
mod adecvat, poate crește amploarea și impactul întreprinderilor sociale. 
a) adevărat 
b) fals 
 
4- Antreprenorii tradiționali pot rezolva o problemă folosind cea mai 
recentă tehnologie și gândirea inovatoare. 
a) adevărat 
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b) fals 
 
5- Tehnologia poate provoca schimbări sociale semnificative atunci când 
este prezentată de antreprenorii sociali într-un mod care împuternicește 
publicul țintă cu o educație adecvată. 
a) adevărat 
b) fals 

 
 
 
 
Modulul 7: Impactul sportiv și social: obiectivele ONU de dezvoltare durabilă 
 
 
 

 
 
 
 
Descrierea 
modulului 

 

Prin acest modul participanții: 
 
• vor afla cum UE și Națiunile Unite au creat un cadru logic în care 
profesioniștii promovează antreprenoriatul social pentru publicul lor. 
• vor descoperiți resurse și finanțare dedicată, astfel încât să se 
poată concentra asupra activității de antreprenoriat social. 
• vor învăța despre relația intrinsecă dintre valorile sociale în sport și 
abilitățile soft transpozabile direct la antreprenoriatul social. 
• vor afla cum valorile sociale din sport pot servi drept model pentru 
antreprenoriatul social. 
 

 
 
 
 
Rezultatele 
învățării 

 

La sfârșitul acestui modul, sportivii vor putea: 
 
• să știe că - pentru a respecta voința cetățenilor UE pentru o Europă 
mai socială și o economie mai socială, UE a pus la dispoziție: o 
politică, un portal și o finanțare dedicată care poate fi utilizată doar 
pentru activități de antreprenoriat social. 
• să înțeleagă că există un cadru logic la nivelul UE și al Națiunilor 
Unite pentru a sprijini activitatea de antreprenoriat social, de pildă, 
Săptămâna europeană a sportului, Ziua mondială a sportului pentru 
dezvoltare și pace. 
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Activități de 
învățare 

 

• urmăriți 1 videoclip introductiv 
• urmăriți un videoclip de tip prelegere 
• citiți articolele legate de subiect 
• finalizați 2 sarcini interactive de tip joc 
• obțineți un scor minim de 80% din test 
 

 
 
 
Durată estimată 

 
Volumul total de lucru este de aproximativ 3 ore, inclusiv: 
 
● 30 de minute pentru vizionarea videoclipurilor 
● 75 de minute pentru explorarea materialului de lectură necesar 
● 60 de minute pentru activități interactive 
● 15 minute pentru test 
 

 
Transcript 

 
Intro Video 
 
Salut! Bun venit la modulul 7! 
 
Faptul că ai ajuns la acest moment arată că ești pasionat spre a deveni un 
antreprenor social. Să vedem care este dimensiunea europeană a acestei 
posture. Vom face o incursiune prin politicile, portalurile și finanțările care 
pot fi atrase pentru activități de antreprenoriat social la nivelul Uniunii 
Europene. 
 
 
Lectură Video 
 
 
Începem cu câteva vești bune: există finanțare dedicată care poate fi utilizată 
doar pentru activități de antreprenoriat social, iar sportivii o pot accesa. Și 
banii vin cu un întreg cadru logic care pregătește societatea cu „Zilele 
internaționale” și cu evenimente ale UE, cu care vă puteți conecta, cum ar fi 
evenimentul anual Săptămâna europeană a sportului!  
 
Și lumea antreprenoriatului social îmbrățișează valorile și abilitățile pe care 
le aduc sportivii. De unde vin acești bani?  
 
Ei bine, există grupuri care monitorizează evoluțiile valorilor societale și le 
raportează instituțiilor UE, care își adaptează planul strategic în consecință. 



 
 

 
 
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the 
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 
www.dualcareer.net 

www.portal.dualcareer.net 
 

De exemplu, reprezentanții asociațiilor de profesori - dar și alții – și-au 
instruit administratorii fondurilor de pensii ca un procent din economiile lor 
să poată fi investit doar în activități de antreprenoriat social. 
 
Comisia Europeană a recunoscut această schimbare în societate și că 
majoritatea europenilor doresc o „Europă și o economie mai socială și mai 
durabilă” și în consecință a creat un plan întreg pentru aceasta. Puteți obține 
mai multe detalii pe site-ul „socialeconomy.eu.org”. Apelul cetățenilor UE 
pentru o Europă mai socială și o economie mai socială poate fi văzut și în 
oportunitățile de antreprenoriat și antreprenoriat. 
 
Oamenii doresc să cumpere mai mult local, vor să producă și să repare local, 
vor să închidă bucle în ceea ce privește cultivarea alimentelor locale și 
transformarea în compost a deșeurilor organice sau cultivarea insectelor pe 
aceasta, vor să favorizeze recoltarea și reciclarea apei de ploaie locale, 
producția de energie locală, inițiativele locale de transport durabil, de 
exemplu prin mașini / trepte / vehicule comune, mobilitate ca serviciu, 
coabitarea unui student cu un cuplu mai în vârstă pentru a-i ajuta, vopsirea 
acoperișurilor în alb pentru a diminua efectul insulei de căldură, etc.  
 
Și există bani pentru finanțare care pot fi folosiți doar pentru demararea 
activităților de antreprenoriat social care furnizează astfel de produse și 
servicii. Cu fața, imaginea, rețeaua, mass-media - Radio și TV pe care le aduc 
sportivii, există oportunități acolo sau cel puțin grupuri de antreprenori 
sociali care ar dori să-și vadă echipa întărită de cineva cu carismă atletică sau 
cu orice altceva pot contribui aceste persoane. 
 
Și pentru a se conforma cu ceea ce își doresc europenii, Comisia Europeană 
a făcut mai mult - există un întreg cadru logic care profită de acest impuls 
pentru o chemare la o Europă mai socială, mai durabilă și la economie și 
antreprenoriat social.  
 
Această strategie este prezentată și implementată în toată Europa, chiar 
conectându-se la inițiative similare la nivel mondial.  Există oportunități 
pentru sportivi în marketingul acelei economii sociale: există oameni care 
sunt plătiți pentru a vă pregăti terenul, vorbind despre antreprenoriatul 
social în grupurile din care provin - de ce să nu vă alăturați lor în acțiunile lor 
de marketing și să vă informați membrii, organizațiile, companiile? Vă 
așteaptă să veniți să vorbiți despre activitatea dvs. de antreprenoriat social, 
să vă finanțeze sau să comande produsul sau serviciul dv., să sprijine o echipă 
la care v-ați alăturat sau să vă ajute să treceți la următorul nivel în orice alt 
mod. Cadrul logic vine, de asemenea, cu locuri și momente mediatizate 
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dedicate pe tot parcursul anului, de care vă puteți lega activitatea de 
antreprenoriat social (de exemplu, titlul de Capitală Sportivă a UE pentru 
care orașele concurează în fiecare an). Apoi, există #BeActive European 
Week of Sports și #HEPA - Health enhancing Physical Activity; ultima 
săptămână din septembrie și asta în fiecare an. Politica privind sportul se 
încadrează în direcția generală pentru educație. 
 
Și în programul său de finanțare Erasmus + există, de asemenea, oportunități 
pe care poate puteți să le explorați cu o echipă: Erasmus + Sports: are 
finanțare pentru toți actorii din domeniul sportului, de exemplu pentru a 
aduce legătura dintre peisajul sportiv european și solicitarea pentru o 
Europa mai socială și economia la nivelul următor. 
 
Cadrul logic al Uniunii Europene se aliniază cu cadrul logic mai amplu pe care 
îl conturăm la nivel mondial, care este alcătuit din Agenda21 - un plan 
strategic pentru organizații menit să ajute umanitatea până după anul 2100.  
Acesta este actualizat la fiecare 10 ani în cadrul „Summit-urilor Pământului” 
și asta din 1971. Comitetul Olimpic folosește acest plan pentru a deveni și 
mai relevant din punct de vedere social și mai durabil; căutați pe internet; 
Olympic21, culture21, Sports21, Athleticism21, Dance21 și multe altele. 
 
Aproape toate guvernele orașelor din lume - și mai ales din Europa - folosesc 
acel plan strategic. Căutați pe Google dacă orașul dvs. are o „Agenda21 
locală”, vorbiți cu persoanele care se ocupă de acesta; împreună veți găsi 
oportunități în beneficiul dvs., vă vor face legătura cu echipele existente. 
 
La nivelul ONU, există calendarul evenimentelor ONU. De exemplu, 6 aprilie 
este Ziua mondială #SportDay pentru dezvoltare și pace. Căutați pe internet 
„Evenimentele ONU” pentru a obține întreaga listă a „Zilelor Mondiale” și 
alegeți care sunt cele relevante pentru activitatea dumneavoastră 
antreprenorială socială. 
 
Al treilea cadru la nivel mondial, pe care îl veți găsi util, sunt cele 17 obiective 
globale pe care omenirea trebuie să le atingă până în 2030 dacă nu vrem să 
ajungem într-un impas până în 2100. Aproape toate autoritățile orașelor, 
organizațiile și tot mai multe companii integrează cele 17 obiective # 
GlobalGoals în planurile lor strategice. Căutați pe Google 17 # GlobalGoals și 
verificați ce obiectiv este cel mai relevant pentru activitatea dvs 
antreprenorială socială. 
Atletismul intră în atenție cu siguranță prin # GlobalGoal17, Partnerships for 
the Goals, unde sportivii pot funcționa pentru a aduce inspirație, dinamică, 
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o intrare spectaculoasă, imagini frumoase și toate calitățile legate de 
atletism, sport, fair-play, valori etc. 
 
Recunoașteți că prin acel cadru logic UE / ONU - conferă putere și seriozitate 
suplimentară, nu? Și există resurse gratuite și nu trebuie să vă gândiți la toate 
- totul este deja făcut pentru dvs, așa că folosiți-le și implicați și niște prieteni 
sau familia.  
 
Succes în activitatea de antreprenoriat social! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Activități interactive 

 

Sarcina 1: Accesați portalul web al celor 17 obiective globale # GlobalGoals 
(https://www.globalgoals.org/), verificați lista și vedeți care sunt obiectivele 
globale relevante pentru activitatea / afacerea dvs. de antreprenoriat social. 
Includeți-le în planul dvs. de afaceri + informațiile relevante pe care le-ați 
identificat. Scrieți un mic text ca și cum urmează să prezentați afacerea unui 
potențial partener / client / reprezentant guvernamental, explicând  de ce 
obiectivul este important pentru ei și cum este legat de activitatea / afacerea 
dvs. de antreprenoriat socială și de ce / cum ar trebui / puteți colabora. Cât 
timp doriți să dedicați acestui lucru / când? 

Sarcina 2: Aruncați o privire asupra conturilor de socializare (twitter / 
facebook / instagram etc.) ale organizațiilor menționate mai jos și scrieți în 
planul dvs. de afaceri ce este relevant pentru activitatea dvs. de 
antreprenoriat social, cum și când o veți folosi, cât timp doriți să-i dedicați / 
când? 

- The EU #BeActive Week of Sports 

- The UN Sports Day for Development and Peace, 

- The 17#GlobalGoals, sports come in via #GlobalGoal17 - Partnerships for 
the Goals 

- Europa Social Economy Entrepreneurship: EU4SocEnt @SocEntEU 
 

 
Lectură 

Vă rugăm să urmați următorul link pentru a trece la secțiunea de 
lectură. 
Portalul Uniunii Europene pentru economia socială 
 
https://www.socialeconomy.eu.org/ 
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Sprijinirea antreprenorilor și a lucrătorilor independenți - 
Antreprenoriat social 
 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=952&intPageId=2914&langId=e
n 
 
Finanțare pentru antreprenorii sociali  
 
https://betterentrepreneurship.eu/en/resources 
 

 Cea mai mare lecție din lume: https://vimeo.com/357309724  
 
Nelson Mandela, Puterea sportului: https://youtu.be/5lvHnYQsTBU  
 
Ce este dezvoltarea durabilă? 
https://vimeo.com/144354623  

 
 
 

 
Test 

 
1. Cum vi e pare pagina Comisiei Europene cu finanțatorii care au alocat bani 
care pot fi folosiți DOAR pentru activități de antreprenoriat social? 
a. folosiți Google și cuvintele de căutare: Europa Social Entrepreneurship 
Finance - și este complet gratuit; eventual sună  la UE, vor ajuta cu plăcere. 
b. Trebuie să accesați site-ul UE, să vă înregistrați, să aplicați pentru a fi 
selectat și apoi costă ± 1000 € / an; tot ceea ce face UE este exagerat de 
scump! 
c. Este o conspirație și banii sunt doar pentru grupul select al Bilderbergs & 
co !!! 
d. Sunați la Federația dvs. sportivă / Liceul Sportiv 
 
2. Când este săptămâna sportului în UE #BEACTIV? 
A. Ultima săptămână a lunii septembrie, în fiecare an - google-l și sunați-vă 
Federația Sportivă 
b. Se schimbă în fiecare an - arată că oamenii federației dvs., universitățile 
sportive din țara dvs. și la departamentul Sport de la Comisia Europeană sunt 
toți proști !!! 
c. Prima săptămână din septembrie, imediat după vacanțele de vară, când 
nimeni nu are timp 
d. Ani egali: vara, ani inegali: iarna - astfel încât un an sporturile de vară să fie 
puse în imagine, celălalt an sporturile de iarnă 
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3. Când este Ziua Mondială a ONU #SportDay - Ziua internațională a sportului 
pentru dezvoltare și pace? 
a. 6 aprilie, în fiecare an 
b. Se schimbă în fiecare an - arată că oamenii federației dvs., universitățile 
sportive din țara dvs. și de la departamentul Sportiv al Comisiei Europene și 
de la nivelul ONU sunt stupide. 
c. Ani egali: vara, ani inegali: iarna - astfel încât un an sporturile de vară să fie 
puse în evidență, în celălalt an, sporturile de iarnă 
d. Fiecare țară poate alege în mod liber, dar majoritatea o fac în iunie - la 
mijlocul perioadei de examen, deoarece studenții pot folosi un pic mai mult 
oxigen pentru creierul lor 
 
 
4. Ce este Sports21, Athleticism21, Dance21, Acrobacy21, Local Agenda21? 
A. Planul strategic Agenda21 aplicat în lumea sportului, atletismului, dansului 
sportiv, gimnasticii acrobatice, Agenda21 a autorităților locale din orașul dvs. 
- discutați cu ei! 
b. Se referă la o conspirație globală a grupului Bilderbergs & co pentru a 
controla mintea tuturor oamenilor până în anul 2100 !!! 
c. Este campania de marketing a unei companii multinaționale active în sport, 
dans și evenimente 
d. Este o zi în care oamenii comemorează victimele celui de-al 21-lea război 
mondial și are loc în minutul 21 din ora 21 a zilei 21, în cea de-a  21-a lună a 
anului - în fiecare an. 
 
5. Care sunt cele 17 # Obiective Globale? 
a. 17 obiective pe care umanitatea trebuie să le realizeze între 2015 și 2030 
b. 17 sateliți care vor fi trimiși pe orbită pentru a observa Pământul din spațiu, 
fiecare cu o frecvență diferită pentru a ajuta la adunarea informațiilor despre 
cele mai importante 17 amenințări cu care se confruntă omenirea 
c. 17 sateliți care vor fi trimiși pe orbită pentru a observa dacă există un obiect 
NEO-Near Earth Object/ meteorit - care va avea impact asupra Pământului și 
va stinge toată viața de pe planetă așa cum s-a mai întâmplat. 
 

 


