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Europa pare să aibă o recuperare economică anevoioasă, chiar dacă procentajul este realizat doar 
cu zecimale. Astfel, in prezent, promovarea ideilor care cresc sensul inițiativei și al 
antreprenoriatului, devine strategică. Proiectul DIST ", Povestiri digitate(inregistrari video folosind 
arta  povestiri) pentru Raspandirea si Promovarea Antreprenoriatului" , a luat naștere cu intenția de 
a trezi ”dorința de a întreprinde”.  AOA Arges, împreuna cu partenerii din cadrul proiectului DIST, a 
realizat 60 de interviuri (15 în fiecare țară) cu antreprenori tineri, inovativi și pozitivi, care vorbesc 
despre parcursul carierei lor, despre poveștile lor, succesul lor, dar și despre dificultățile pe care le-
au întâmpinat (și depășit) în dezvoltarea companiei lor. 

Activitățile prevăzute în proiectul DIST se derulează în ritm alert și fiecare partener își îndeplinește 
sarcinile în mod corespunzător. Activitatea preliminară de bază a fost finalizată, iar acum partenerii 
lucrează la producerea rezultatelor intelectuale prevăzute în proiect. 

Mai exact, ei realizează o selecție de 20  de materiale video (5 pe țară) din cele 60 produse, care au 
cel mai interesant conținut, și pornind de la acestea realizează un Ghid de Povestiri 
Digitale/Storytelling pentru training, o serie de materiale video realizate în mod expres pentru a fi 
utilizate de către furnizorii de formare vocațională, e-training pentru cursuri online, realizate special 
pentru antreprenori aspiranți și pentru acei antreprenori care vor să își trezească dorința de a 
înființa o companie sau care doar solicită o comparație cu experiențele din alte țări. 

În luna iunie a fost prima Mobilitate C1 la Arezzo (Italia), în cadrul careia formatori și cercetători din 
fiecare țară parteneră au analizat cu precizie toate aspectele legate de realizarea unor povestiri 
(storytelling) , pe parcursul unor cursuri foarte interesante. În cele cinci zile ale Mobilității, s-au 
proiectat mai multe clipuri video, iar pentru formatori / cercetători participanți, acele zile au fost, de 
asemenea, o oportunitate de a învăța câte ceva despre frumusețea artelor din Arezzo și Toscana.  În 
luna noiembrie a fost a treia întâlnire de proiect, ținută în Arezzo, Italia, la sediul partenerului italian 
Pratika, o întâlnire foarte utilă pentru a da un nou impuls proiectului DIST.  

ASEV, în calitate de lider de proiect, a moderat perfect întâlnirea, în timp ce Pratika a găzduit 
confortabil toți participanții. 

  
Noiembrie:DIST Întâlnire de proiect-Arezzo(Italia)     Iunie: DIST Mobilitate C1 – Arezzo (Italia) 

PASII URMATORI AI PROIECTULUI 

In urmatoarele luni vor fi produse Videoclipurile/Interviurile Îmbunătățite, 
Videoclipurile/Interviurile VET (pentru formare profesională), Ghidul de povestiri precum și cursul 
online. Cursul online va putea fi folosit de antreprenorii aspiranți precum și alți antreprenori, și va 
reprezenta cea mai importantă parte din întregul proiect. Cursul online va avea la bază 
videoclipurile și Ghidul de povestiri, acesta fiind disponibil și după încheierea proiectului.  

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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