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Proiectul “Click to Career” 

 

 

Biblioteca Judeţeană “Antim Ivireanul” Vâlcea este principalul partener local în proiectul 

“Click to Career” (C2C) coordonat de Fundaţia Casa Cărţii. Click to Career este un parteneriat 

pentru învăţare iniţiat de către Fundaţia Casa Cărţii şi finanţat de Comisia Europeană prin 

programul Grundtvig.  

Proiectul urmăreşte crearea unei alternative educaţionale pentru dobândirea competenţelor 

informatice şi antreprenoriale necesare în domeniul afacerilor virtuale. Parteneriatul C2C cuprinde 

organizaţii din 8 ţări: România – coordonatorul de proiect, Italia, Cipru, Germania, Marea Britanie, 

Lituania, Croaţia şi Grecia. Scopul proiectului este acela de a oferi experienţe de învăţare şi de a 

crea un ghid util persoanelor interesate de zona afacerilor on-line. Activităţile prevăzute conduc 

spre descoperirea şi exploatarea unor modele de acţiune la nivel european. 

Proiectul se concentrează pe maximizarea transferului de cunoştinţe şi experienţe, precum şi 

pe identificarea instrumentelor şi metodelor moderne de acces la oportunităţile oferite prin utilizarea 

tehnologiei actuale. Proiectul C2C urmăreşte crearea suportului informatic util în conceperea şi 

administrarea unei afaceri vituale de tip Consumer to Consumer de care vor putea beneficia 

utilizatorii bibliotecii înzestraţi cu abilităţi artistice sau de creaţie aflaţi într-un impas cauzat de lipsa 

cunoştinţelor necesare promovării şi comercializării propriilor lucrări. Activităţile vor include 

sesiuni de training, workshopuri, prezentări şi demonstraţii practice desfăşurate în fiecare 

organizaţie parteneră, in decursul celor doi ani. Biblioteca Judeţeană “Antim Ivireanul” Vâlcea 

susţine din punct de vedere logistic activităţile prevăzute, are un rol important în implementarea 

proiectului şi contribuie la diseminarea informaţiilor.  

Acest proiect se va desfăşura pe o perioadă de doi ani , începând cu 1 august 2013 şi are un 

buget de 15 000 de euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


