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“European Social Entrepreneur” este un proiect Erasmus + care are ca scop diseminarea bunelor 

practici la nivel european prin formarea lucrătorilor de tineret care pot oferi tinerilor abilități 

inovatoare despre domeniul antreprenoriatului social prin implicarea activă a acestora și a întregii 

comunități locale. 

1st Transnational Meeting 

Dragi prieteni ESE, întâlnirea de începere a proiectului ESE a avut loc în Italia, Trani pe 28 octombrie. 

Au fost prezenți reprezentanții tuturor organizațiilor implicate în proiect: CO-LABORY din Italia, Cross 

Culture International Foundation Cyprus Ltd din Cipru MITRA FRANȚA din Franța, IED - Institutul de 

Dezvoltare a Antreprenoriatului din Grecia, CAI - Conversas Associacao Internacional din Portugalia și 

ACTA - Asociatia Centrul European pentru Integrare Socioprofesionala din România. 

Partenerii au discutat despre activitățile proiectului, precum și despre problemele legate de 

diseminarea și promovarea proiectului și implementarea acestuia la cea mai înaltă calitate posibilă. 

Toate organizațiile vor fi implicate în implementarea „Manualului privind antreprenoriatul social” 

care conține rezultatele studiului comparativ din Europa privind poveștile de succes ale 

întreprinderilor sociale cu impact social semnificativ pe teritoriile în care își desfășoară activitatea. 

 

 

 

The Manual will also provide information about the methods of approach and teaching to young 



 

 

 

"Tinerii si intreprinderile sociale" 

Partenerii sunt în proces de organizare a primului eveniment local ESE pentru a 

implica comunitatea locală și pentru a informa părțile interesate despre proiect și 

activitățile sale. 

În cadrul evenimentelor, partenerii vor disemina informații despre proiect în 

rețeaua lor. 

Una dintre prioritățile proiectului nostru este promovarea implicării, conectării și 

abilitării tinerilor mai presus de toate persoanelor defavorizate. 

 

Pentru a afla mai multe, vizitați-ne pe::  

Acest proiect a fost f inanțat  cu sprij inul Comis ie i  Europene.  Această publicaț ie  

reflectă doar  păreri le autorulu i,  iar Comisia nu poate fi  făcută responsabi lă pentru 

nic io  ut i l i zare care poate fi  făcută din  informați i le  conținute de aceasta.  

www.socialentrepreneur.eu 

 

Follow us: 

         
 

https://www.facebook.com/ESEerasmus/
file:///C:/Users/actac/Downloads/www.socialentrepreneur.eu
https://www.instagram.com/ese.erasmus/

