Tema:
A. Dezvoltarea întreprinderii sociale/Afacerea socială
1.Să înțelegem mai bine provocările lumii în care trăim!


Referință la date despre sărăcie și inegalități sociale, persoane care mor de foame versus
risipă alimentară, persoane care nu au acces la apă, problema defrișărilor, poluare, obezitate,
etc;

2. De ce înființăm afaceri sociale? Misiunea socială a unei întreprinderi sociale

3. Diferența dintre o afacere convențională și afacerea socială prin referință la principii, valori,
rezultate, impact, resurse, procese de luare a deciziilor

4. Afacerea socială și relația cu comunitatea, inclusiv cu școala (cum interacționează, tipuri de
colaborări posibile)

5. Exemple de întreprinderi sociale, cu accent asupra unor exemple din Timișoara și împrejur


Produse și servicii pe care le putem achiziționa de la afaceri sociale

B. Educație pentru consum responsabil:
1. Consum responsabil/sustenabil/etic versus consum nesustenabil – povestea nevăzută din spatele
produselor



Impact de mediu al produselor realizate în condiții nesustenabile;
Impact socio-economic: relații de muncă (angajat-patron), condiții de muncă, nivel de
salarizare, protecție și securitate la locul de muncă, munca copiilor;

2. Alege să fii un consumator informat!




cum ne culegem informații despre produsele pe care le utilizăm;
ce fel de informații căutăm despre produs;
să cunoaștem diferitele tipuri de etichete (ecologic, Fair Trade, produs local)

3. Cei 4 R: reduce, repară, refolosește, reciclare (inclusiv limite ale reciclării, ce nu poate fi reciclat) și
legătura cu economia circulară

4. Risipa alimentară: diferitele etape în care se întâmplă risipa alimentară (producție, transport,
distribuție, consum) și cum putem contribui la reducerea risipei alimentare

5. Fiecare gest contează! Suntem consumatori responsabili! – exemple de activități pe care
elevii/tinerii le pot face pentru a-și ameliora impactul de consum (se pot identifica exemple pe teme
principale de lucru, ideal de pus în practică în cadrul programului) :







TRANSPORT: transport public, biciclete
HRANĂ:
ÎMBRĂCĂMINTE:
GUNOI:
PETRECE TIMP LIBER
PARTICIPAREA LA ACTIVITĂȚI DE INFORMARE ȘI EDUCARE

