
  

 

 

SUPLIMENT LA TIPOLOGIA DCP:  
COLABORAREA CU SECTORUL PRIVAT (CSP) 

 

Colaborarea cu sectorul privat (CSP) este modalitatea SDC de a dezvolta parteneriate cu companii elvețiene, 
internaționale și naționale, întreprinderi sociale, investitori de impact și fundații de acordare a subvențiilor. Definiția 
CSP se referă la activitățile comune ale SDC și ale sectorului întreprinderii cu un aranjament formal de colaborare, 
bazat pe un set de valori comune în care ambii parteneri sunt responsabili pentru livrarea lor în legătură cu 
rezultatele convenite. Ambii parteneri (SDC și partenerul din sectorul privat) împărtășesc riscurile și costurile 
financiare și contribuie substanțial (în natură și financiar).  
 
Prin urmare, chiar dacă sectorul privat este implicat în majoritatea proiectelor DCP ale SDC, doar puțini dintre ei 
îndeplinesc criteriile menționate mai sus pentru a fi considerate proiecte CSP. Proiectele CSP în domeniul DCP se 
referă la intervenții în care ambii parteneri sunt implicați în direcția și finanțarea în condiții de egalitate, vizând 
atingerea obiectivelor de dezvoltare definite. 
 
Un exemplu bun pentru CSP în dezvoltarea competențelor este Parteneriatul public privat pentru îmbunătățirea 
educației sanitare din Ucraina.1 Acest parteneriat, bazat pe un contract între Biroul de cooperare al Elveției în Ucraina 
și compania elvețiană Geberit, își propune să îmbunătățească pregătirea profesională în domeniul tehnologiei 
sanitare din Ucraina. Motivația principală a companiei Geberit este promovarea unor standarde de calitate mai bune 
în sector și asigurarea faptului că produsele sale pot fi instalate în mod corespunzător. Prin urmare, a fost elaborat un 
nou model de instruire, programe de învățământ și materiale didactice, bazate mai mult pe formare practică. Acest 
model va fi acum extins pentru a include și alte companii și sectoare și este în curs de implementare în întreaga țară 
cu sprijinul Ministerului Educației. 
 
Figura de mai jos prezintă câteva modalități ilustrative CSP în DCP. Cu toate acestea, există multe altele, iar Centrul de 
competențe al SDC pentru colaborarea cu sectorul privat (CSP) este gata să vă sprijine în dezvoltarea proiectului dvs. 
specific CSP. 

 

 Învățământ Profesional Tehnic (ÎPT)  Accesul și incluziunea în ÎPT  

 

Platforma sau consorțiile multi-părți interesate formată 

din SDC, alte agenții și actori din sectorul privat, finanțând 

în comun îmbunătățirile sistemelor ÎPT. 

 

Fundațiile filantropice sau companiile mari (prin fondurile 

de Responsabilitate Socială Corporativă (RSC)) oferă 

finanțare pentru formarea de grupuri defavorizate. 

 

     

 Proiecte finanțate în comun între SDC și companii private 

sau asociații care îmbunătățesc calitatea instruirii în 

anumite sectoare economice. Motivația partenerului 

privat ar trebui să depășească propriile sale nevoi de 

personal imediat și să contribuie la întregul sector. 

 

Stimulente de plată bazate pe rezultate pentru 

întreprinderile sociale care oferă instruire și plasarea în 

câmpul muncii pentru grupurile țintă defavorizate. 

 

 Soluții industriale  Integrarea pe piața muncii  

 

 
 

1 https://www.eda.admin.ch/dam/deza/en/documents/aktivitaeten-projekte/projekte/factsheet-ukraine-public-private-partnership-to-improved-sanitary-education_EN.pdf  
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