Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Titlul proiectului: START UP AIR - Antreprenoriat Inovativ în regiunea Nord-Vest
Axa prioritară: 3 - Locuri de muncă pentru toți
Obiectiv tematic: 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor
Apel proiecte: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană
Cod proiect: POCU/82/3/7/103955

Anexa 9

Fişa de autoevaluare
Analiza SWOT personală
Puncte tari

Puncte slabe

- la ce activități crezi că excelezi? Ce
știi să faci bine?
- pe ce resurse proprii te bazezi?
- care sunt punctele tale tari remarcate
de ceilalți?
Oportunități

- ce activități nu îți plac sau nu te
reprezintă?
- la ce activități nu te pricepi deloc
sau prea puțin? Ce anume crezi că ar
trebui să îmbunătățești?
- care sunt punctele tale slabe
remarcate de ceilalți?
Amenințări

- ce oportunități ți se deschid în acest
- ce anume te-ar putea împiedica să
moment?
faci ceea ce îți dorești? La ce riscuri
- ce schimbări, tendințe, contexte te
ești supus?
avantajează?
- cât de serioasă este concurența?
- cum crezi că ți-ai putea folosi punctele - ce amenințări ar putea atrage
tari pentru a îți crea oportunități?
punctele tale slabe?
Concluzii: nevoi, așteptări, întrebări specifice pentru mentor și consultanți

Autoevaluare: probleme specifice, nevoi și obiective pe termen scurt
Probleme

Idei

Care sunt
principalele
probleme pe
care trebuie să
le rezolv înainte
de înființarea
firmei și în

Ce cred că ar trebui
să fac pentru
rezolvarea acestor
probleme?
Ce opțiuni am?

De unde pornesc
Care sunt domeniile
necesare afacerii
mele pe care le
stăpânesc?
(management,
producție, cunoștințe
de specialitate,

Ce trebuie să
îmbunătățesc
Pe ce anume
trebuie să mă
concentrez în
continuare?
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achiziții, contabilitate,
managementul
resurselor umane,
marketing și
comunicare,
negociere și relații cu
clienții etc.)

primele luni
după?
Care sunt
principalele
obstacole pe
care trebuie să
le depășesc?

Nevoi pe termen
scurt

Pasiuni, interese
Cred că pot fi un lider
bun al organizației pe Ce preocupări
care o voi înființa? Îi
Ce nevoi urgente
personale am în
voi ajuta pe angajați și domeniul meu de
am pentru
colaboratori în cariera activitate?
rezolvarea
problemelor mele și lor profesională? Cedemararea afacerii? aș putea face,
Ce mă
concret, pentru ca ei
pasionează, ce
să
se
simtă
împliniți
Cum cred că pot fi
mă
lucrând în firma mea? entuziasmează în
ajutat de către
Pot fi un mentor
echipa de suport?
afaceri, în
pentru ei? Îi pot
general, și în
inspira, îi pot ține
acest proiect
alături de mine?
antreprenorial, în
Cum?
particular?
Obiective pe termen scurt
Obiective pe termen lung

Ce îmi propun să realizez până la
finalul programului de suport
(mentorat, consultanță)?

Ce îmi propun pentru dezvoltarea mea
profesională și ca antreprenor în primii ani
de activitate ai firmei?

Nume prenume viitor antreprenor....................
Semnătura................

