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Plan de afaceri - Sera care schimbã destine
Elevi: Adreea Iuliana Mitronici, Vlãduţ Bilboreanu, Tiberiu Pancu
Prof. coordonator: Dorina Mormocea
Colegiul Național de Informatică Piatra Neamț
Secţiunea 1. Prezentare generală
1.1 Descrierea generală a produselor şi serviciilor
1.2 Descrierea pieţei (a clienţilor)
1.3 Scopul afacerii
Întotdeauna s-a vorbit despre unicitatea fiecărei persoane în parte, de faptul că fiecare
om este special. Există însa copii şi adulţi care suferă de afecţiuni mentale, deficienţe
neuromotorii şi asociate. A fi special, în cazul acestora, înseamnă dezavantaje, pornind de
la cele vizibile (fizice şi psihice) şi încheind cu integrarea lor în societate, sistemul de
învăţământ şi muncă din România.
Sera care schimbã destine este un program de terapie ocupațională prin horticultură ȋn cadrul
unei sere construite pe terenurile Asociației de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale – Lucefărul
Neamţ, ce va răspunde nevoilor de bază a tinerilor cu dizabilităţi, prin transformarea într-o întreprindere
socială ce-și valorifică produsele printr-un sistem de tip „coș de legume” livrat cu regularitate, direct către
clienţi din comunitate.
Veniturile obținute vor fi reinvestite ȋn activităţile din cadrul serei sau vor fi folosite pentru
dezvoltarea activităţilor asociaţie ASPNS-Lucefărul Neamţ.
Munca efectivă se va face în cadrul unor acțiuni comunitare ce vor crea ocazii pozitive de
interacțiune și schimbare de mentalități, beneficiarii direcți lucrând împreună cu voluntari de la CNI și alte
licee din municipiul Piatra Neamţ.
Secţiunea 2. Experienţa echipei în legătură cu afacerea respectivă

[Alegeţi data]

2.1 Experienţa relevantă şi specializările legate de produs şi de piaţa-ţintă a afacerii
2.2 Afaceri deţinute (dacă e cazul) şi experienţa profesională relevantă.
Fiind vorba de un Centru de Terapie Ocupaţionalã activitãţile acestuia sunt sprijinite de voluntari elevi
de liceu. Instructorul angajatul A.S.P.N.S Luceafarul are studii de agronomie și va coordona activitatea de
legumiculturã. Activitățile de economie socială create prin acest proiect asigură produse foarte căutate pe
piață odată cu creșterea cererii din partea oamenilor care devin tot mai conștienți de importanța
alimentației sănătoase. Astfel, entitatea creată are un potențial ridicat de dezvoltare prin atragerea de
resurse din comunitate și va oferi pe termen mediu și lung oportunități reale de angajare pentru persoane
aflate în dificultate ce nu reușesc să facă față cerințelor pieței forței de muncă.
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