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Promovarea  ideilor  ce sporesc initiativa si antreprenoriatul, intr-o perioada cu dificutati economice 
cum este cea din zilele noastre,  devine absolut strategica. Proiectul DIST, Povestiri 
digitate(inregistrari video folosind arta  povestiri) pentru Raspandirea si Promovarea 
Antreprenoriatului, a pornit din dorinta de a trezi ‘’spiritul antreprenorial’’ folosind povestiri  
inovatoare si motivante (inregistrari video) ale unor tineri antreprenori.Acestia vorbesc in 
inregistrari despre alegerea  drumului lor in cariera, despre povestea lor, despre succesele si 
dificultatile intampinate (si rezolvate ulterior), intampinate  de-a lungul carierei lor din tarile in care 
isi desfasoara activitatea (Italia, Spania, Romania si Polonia).  
 

Activitatile prevazute in cadrul proiectului DIST sunt desfasurate intr-un mod corespunzator  de 
fiecare partener in parte,  iar  toate sarcinile care le revin sunt indeplinite la termen . Lucrarile de 
baza preliminare s-au incheiat; pana in prezent s-au efectuat interviuri cu 60 de intreprinzatori din 
tarile partenere ale proiectului (15 intreprinzatori pentru fiecare tara partenera) iar din lucrarile 
rezultate a reiesit intreg proiectul DIST care se bazeaza tocmai pe povestile spuse de acesti 
intreprinzatori. 
 

In lunile urmatoare, partenerii proiectului DIST vor produce toate materialele rezultate din cadrul 
activitatilor din proiect ,materiale ce caracterizeaza proiectul in sine: Un ghid al povestirilor 
necesar formarii participantilor. Din totalul de 60 de videoclipuri se va face o  selectie de 20 de 
clipuri video (5 clipuri din fiecare tara partenera) cu cele mai interesante idei,  pornind cu cele care 
au un continut video conceput in mod expres pentru utilizarea ulterioara de catre agentiile de 
formare profesionala. Dupa aceea, se vor pregati cateva cursuri pentru profesori si someri iar 
ulterior, va fi pregatit un curs de formare profesionala pentru persoanele care aspira sa devina 
antreprenori si pentru acei  antreprenori care doresc sa initieze o afacere sau care pur si simplu 
vor sa compare experientele antreprenorilor din alte tari. 
 

Toate organizatiile partenere lucreaza printr-un contact direct cu ajutorul unei platforme web a 
proiectului, astfel comparandu-se lunar stadiul activitatilor  prin intalniri pe Skype, dandu-se sfaturi 
cu privire la actiunile ce vor trebui inteprinse pentru a putea obtine cea mai buna performanta a 
proiectului. In luna mai a avut loc cea de-a doua intalnire, in Terrassa in Spania, la sediul 
partenerului Cecot. Intalnirea gazduita de carte partenerul spaniol a eficientizat proiectul DIST, 
proiect perfect monitorizat  de catre liderul de proiect ASEV. In decursul intalnirii au fost prelucrate 
in versiunea finala toate ghidurile operationale ale proiectului. S-au purtat discutii interesante in 
ceea ce priveste - gestionarea materialelor rezultate dupa terminarea proiectului, - folosirea 

documentelor produse oferite antreprenorilor, persoanelor care aspira sa devina antreprenori , 

formatorilor si profesorilor din invatamantul vocational. Resursele educationale rezultate din proiect  

vor putea fi folosite de catre oricine in timpul si dupa incheierea proiectului. 

 

A doua intalnire din cadrul proiectul DIST - Terrassa (Spania) 
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PASII URMATORI AI PROIECTULUI 

In luna urmatoare, va avea loc o prima intalnire privind mobilitatea plafinicata in proiect, in cursul 
careia tarile partenere vor insoti partile interesate din Italia. Pe parcusul celor 7 zile ale programului 
de formare, partenerii proiectului vor raporta impresii si testimoniale cu privire la idea de inovarea a 
proiectului - povestiri digitate (folosind arta povestiri). 

Pentru mai multe informatii va rugam accesati pagina web www.distproject.eu iar de acolo va puteti 
conecta catre pagina de facebook a proiectului https://www.facebook.com/DIST-
2632141173551133 sau sa trimiteti mesaje folosind Twitter. 
Pentru mai multe informatii va rog contactati cel mai apropiat partener:  ASOCIATIA OAMENILOR DE 
AFACERI ARGES, Email: aoaarges@gmail.com; tel 0248219299 /  0724049694 
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