
TEME ORIZONTALE

Inovare socială, dezvoltare durabilă și TIC



Inovare sociala

• Inovarea socială presupune dezvoltarea de
idei, servicii și modele prin care pot fi mai bine
abordate provocările sociale, cu participarea
actorilor publici și privați, inclusiv a societății
civile, cu scopul îmbunătățirii serviciilor
sociale

Definiție preluată de pe pagina de internet a Comisiei Europene: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1022&langId=en 
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Inovare sociala

Exemple de teme de inovare socială

• metode inovatoare de implicare activă a 
membrilor comunității în operațiunile
sprijinite, inclusiv pentru depășirea
barierelor de ordin moral sau care țin de 
cutumele din societate/ etnice; 

• activități și inițiative care vizează
promovarea egalității de șanse, 
nediscriminarea etc. 

• aplicarea de mecanisme de preluare de 
către agenții economici a unor servicii
publice, prin

• intermediul unor activități comerciale
vizând servicii sociale, culturale, de mediu
etc. (de ex., alpinism utilitar, peisagistică, 
îngrijire bătrâni, livrarea la domiciliu de 
alimente sau alte consumabile etc.)

• dezvoltarea de cooperative pentru livrarea
unor servicii necesare în comunitate. 
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Inovare sociala

Idei de actiuni pentru inovare sociala

2007, o mamă tânără, de profesie psiholog, în perioada concediului de creșterea copilului își dă 
seama că reintegrarea pe piața muncii nu va fi deloc ușoară. Din comentariile și discuțiile de pe 
forumurile pentru mămici înțelege, că există o serie de probleme cu care mămicile se confruntă 
zi de zi (o temă des dezbătută fiind, de exemplu, somnul la copii), și la care nu sunt oferite 
soluții eficiente corespunzătoare. În acest context lansează primul ei blog dedicat mămicilor, și 
pe care oferă răspunsuri la întrebări arzătoare în domeniul psihologiei copiilor, între timp 
construind propria afacere on-line: cursuri mini, pachete de training în domeniul creșterii 
copiilor, bestseller în domeniul psihologiei mămicilor.

Între timp se evidențiază din ce în ce mai mult și faptul că reintegrarea pe piața muncii a 
mămicilor este o problemă generală, cu care se confruntă multe femei, mai mult, ideea lansării 
unei afaceri proprii, care poate fi dezvoltată de acasă, chiar și în timpul concediului de creștere 
a copilului, pare o alternativă din ce în ce mai atractivă pentru mămici.

Așa se năște cea de-a doua afacere, dedicată în special mămicilor, având ca scop sprijinirea 
acestora în lansarea propriei lor afacere on-line. Și această idee se dovedește de succes, pentru 
că trainingurile oferite de ea au la bază cunoștințe practice izvorâte din modelul antreprenorial 
dezvoltat, implementat și permanent îmbunătățit de ea. În cadrul acestei inițiative peste 2600 
de persoane lansează propria afacere on-line.

A obținut Marele Premiu European Enterprise Promotion Awards. 
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http://kismamablog.hu/
http://www.gazdagmami.hu/
http://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/where-are-they-now/


Inovare sociala

Idei de actiuni pentru inovare sociala

• Piano Stairs – scări cântătoare ce îi determină 
pe oameni să folosească mersul pe scrări în 
detrimentul scărilor rulante, pentru o viață mai 
sănătoasă

• Hole-in-the-Wall Project – calculatorul 
încorporat într-un perete care îi ajută pe copii 
nevoiași, ce nu au acces la educație, să se 
educe singuri

• Hand Made Solar Plastic Bottle Light Bulb –
cum poți ilumina locuințele din ghetou cu o 
sticlă de plastic în care pui apă și puțin înălbitor

• Scanadu Scout – dispozitivul cu care îți poți 
face singur o diagnoză medicală complexă

• The World’s Deepest Bin – un coș de gunoi 
prevăzut cu un sistem audio ce te face să crezi 
că are o adâncime foarte mare și îi face curioşi 
pe copii să arunce mai mult gunoi în el
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http://www.youtube.com/watch?v=2lXh2n0aPyw
http://www.hole-in-the-wall.com/
http://www.youtube.com/watch?v=bLg-K97sWxA
https://www.youtube.com/watch?v=rKCeoiRhVuI#at=42
http://www.youtube.com/watch?v=qRgWttqFKu8


Inovare sociala

Idei de actiuni pentru inovare sociala

• Gravity Light – sistem de iluminare low-
cost ce utilizează producerea energiei 
electrice prin simpla putere a gravitației

• Rechargeable Bike Lights – dispozitiv 
reîncărcabil ecologic ce îți luminează 
calea pe bicicletă

• ZubaBox – Solar Internet HUb – oferă 
curent pentru Internet gratuit în 
comunitățile africane săraceEnable Talk –
transformă vorbitul prin semne în speech

• Soccket – o minge de fotbal care 
generează energie pe măsură ce te joci cu 
ea

• Enable Talk – transformă vorbitul prin 
semne în speech
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http://vimeo.com/53588182
https://www.youtube.com/watch?v=88LcFmg0qqA
http://www.computeraid.org/Zubabox-Solar-Internet-Hub.asp
http://www.social-innovation-blog.org/Social_Innovation_Blog/Blog/Entries/2010/12/18_Generating_energy_while_playing_Soccer_+_Energy_=_sOccket.html
http://enabletalk.com/


Inovare sociala

Idei de actiuni pentru inovare sociala

NEO Team a propus ca soluție la
problema absenteismului și abandonului
școlar înființarea unei companii de
servicii de telecomunicații care să le
ofere suport financiar elevilor cu situație
materială deficitară, printr-un sistem de
donații simplu: Fiecare oră pe care un
abonat o va consuma vorbind la telefon
se va converti într-o zi petrecută la
școală de un copil care nu și-a putut
termina studiile
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Dezvoltare durabila

• Aplicarea principului dezvoltării durabile va urmări
asigurarea unui echilibru între aspectele legate de 
mediu, coeziune socială și creștere economică în
cadrul POCU. Integrarea orizontală a principiului are 
în vedere ca operațiunile finanțate să urmărească
reducerea impactului asupra mediului cât mai mult
posibil, prin activități dedicate protecției mediului, 
eficienței energetice, atenuării schimbărilor climatice
și adaptării la acestea, biodiversității, rezistenței la 
dezastre, prevenirii și gestionării riscurilor.
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Dezvoltare durabila

Idei activitati dezvoltare durabila

Tranziția energetică

• Paris – integrarea unui sistem de 
guvernanță multipartit ce include o 
platformă de management pentru a 
monitoriza, consolida și analiza datele, ce 
vor fi folosite pentru optimizarea 
consumului de energie.

• Gothenburg – testarea unui sistem de 
energie la nivel de district ce integrează 
sistemul local de energie și piața locală –
acest lucru va reduce dependența de 
combustibil fosil și va crește securitatea 
rezervelor.

• Viladecans – crearea unui parteneriat de 
guvernanță public-privat-cetățean pentru 
a asigura o tranziție energetică stabilă prin 
renovarea sistemelor energetice din 
clădirile rezidențiale din cartierele 
defavorizate.
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Dezvoltare durabila

Idei activitati dezvoltare durabila

Integrarea migranților și refugiaților

Antwerp – tinerii refugiați ce ajung la vârsta 
adultă vor fi înregistrați într-o schemă prin 
care intră într-un parteneriat cu cetățeni tineri 
(buddies) și primesc o locuință, training și 
oportunități de muncă.

Munchen – complexele noi de apartamente 
vor fi ocupate de refugiați și cetățeni în egală 
măsură, iar în spațiile comune se vor desfășura 
activități de integrare culturală și training 
social și se vor dezvolta mecanisme de auto-
guvernanță.

Bologna – pentru a încuraja incluziunea 
socială, economică și culturală, un centru 
pentru migranți a fost renovat pentru a integra 
diferite servicii ce îi vor ajuta să obțină 
competențe noi și să creeze
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Utrecht – valorificarea competențelor 
antreprenoriale ale migranților prin combinarea 
activităților de construire de locuințe și educație în 
comunitate.



Dezvoltare durabila

Idei activitati dezvoltare durabila

Locuri de muncă și calificări pentru 
economia locală

Bilbao – pregătirea tranziției către Industria 4.0 
(robotică, printare 3D, etc.) printr-un proces 
colaborativ ce va permite forței de muncă să facă 
față cererilor transformării digitale din producție.

Madrid – adresarea consecințelor crizei economice 
prin susținerea inițiativelor cetățenești și dezvoltarea 
unei economii de solidaritate pentru a asigura 
durabilitatea a patru sectoare esențiale: energie, 
hrană, mobilitate și reciclare

Milano – crearea unui hub deschis de inovare pentru 
sectorul agricol pentru a promova dimensiunile 
antreprenoriale, sociale, durabile și tehnologice ale 
acestuia.

Rotterdam – adresarea lipsurilor de cunoștințe ce va 
apărea în domenii precum ecologia, digitalul și 
sănătatea publică prin crearea unui program de 
orientare în carieră și dezvoltare a talentelor pentru 
copii de la vârsta de 9 ani și pentru tinerii ce învață în 
școli vocaționale.
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Dezvoltare durabila

Idei activitati dezvoltare durabila

Sărăcia urbană
Barcelona – testarea diverselor tipologii de 
programe pentru Venitul Minim Garantat prin 
activități participative

Birmingham – Cercetătorii Comunitari vor identifica 
activele sociale și economice din comunitățile 
sărace și de migranți și le vor conecta cu investițiile 
majore de capital și infrastructură din oraș.

Lille – testarea de noi moduri de reintroducere a 
activităților productive pentru hrană într-unul 
dintre cele mai sărace cartiere.

Nantes – oprirea ciclului de polarizare socială prin 
crearea unui centru unic unde vor putea fi accesate 
servicii complete și personalizate ce vor 
interconecta diferite grupuri sociale, pentru a 
aborda factorii interconectați ce cauzează sărăcia 
urbană.

Pozzuoli – folosirea a 30 de hectare de spații publice 
verzi din cea mai săracă zonă a orașului pentru a 
deschide un proces de combatere a sărăciei prin 
dezvoltarea agriculturii urbane.

12



Dezvoltare durabila

Idei activitati dezvoltare durabila

Creşterea calităţii vieţii elevilor de la Şcoala Gimnazială nr. 5 din Brașov, prin amenajarea unei 
zone verzi în curtea betonată a Corpului B.

Obiective:

Reabilitarea curții Școlii Gimnaziale nr. 5, corpul B, cu suprafața de aproximativ 600 mp, pe baza 
principiilor mediu-protective, prin plantarea de specii de arbori, arbuști și flori specifice zonei.
Dezvoltarea deprinderilor de îngrijire și protejare a mediului înconjurător în rândul a 250 de 
elevi din clasele pregătitoare, clasele I și a V-a.
Conştientizarea şi informarea celor 1 000 de elevi din cadrul Școlii Gimnaziale nr.5 şi a cadrelor 
didactice privind importanţa păstrării stării de conservare a biodiversităţii urbane, ca element 
al dezvoltării durabile.

Activități:

• Plantări în curtea școlii, cu implicarea elevilor din două clase pregătitoare.
• Lecţii deschise despre importanța biodiversității în spații urbane, desfășurate în curtea şcolii.
• Workshop-uri cu elevii de clasa a V-a, pe tema biodiversității în spațiile urbane. “Cum vă 
imaginați orașul viitorului?”, a fost întrebarea la care au răspuns elevii prin realizarea în echipă 
a unor planșe.
• Excursii cu elevii în aria naturală protejată Muntele Tâmpa, în cadrul cărora elevii au primit 
informații despre speciile prezente. La această activitate au participat și voluntari din Asociația 
Amicii Salvamont și SKV
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Dezvoltare durabila

Idei activitati dezvoltare durabila

Planul petru Rosia Montana

• http://www.rmgc.ro/Content/uploads/uploa
ds_eia/impactul-potential/mediu-social-
economic/Plan-de-dezvoltare-durabila-a-
comunitatii-Planul-L.pdf
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http://www.rmgc.ro/Content/uploads/uploads_eia/impactul-potential/mediu-social-economic/Plan-de-dezvoltare-durabila-a-comunitatii-Planul-L.pdf


TIC

Extinderea implementării benzii largi și introducerea 
de rețele de mare viteză

Dezvoltarea de produse și servicii TIC și e-comerț

Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-
învățare, e-incluziune, e-cultură și e-sănătate

Exemplu: dezvoltare de software (CAEN 6201) sau alte 
activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei 
(CAEN 6209), ş.a.
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