
 

 

 

Competente de antreprenoriat social 
Sprijin in dezvoltarea abilitatilor de baza in 
antreprenoriatul social 

Parteneri 

CO-LABORY (coordonator) 

www.co-labory.com 

IED - Institute of Entrepreneurship 
Development 

www.ied.eu 

Mitra France 

FB: @mitrafr 

ACTA Center 

www.actacenter.ro 

CCIF Cyprus – Cross Culture International 
Foundation Cyprus 

www.ccifcyprus.com 

CAI - Conversas Associacao Internacional 

http://www.cai.org.pt/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EUROPEAN SOCIAL 
ENTREPRENEUR 

Emanciparea tinerilor din 
domeniul antreprenoriatului 
social! 

 

Dezvoltare Profesionala 
Sprijinirea lucratorilor de tineret cu 
scopul de a consolida dezvoltarea lor 
profesionala 

 

Impartasirea Metodelor 
Sprijinirea lucratorilor de tineret prin 
impartasirea metodele pentru a ajunge la 
tinerii marginalizati 

 

Reducerea Saraciei 
Encurajarea participarii pe piata muncii, 
dobandirea competentelor pentru 
reducerea saraciei 

 

Persoane Dezavantajate 
Promovarea practicelor de munca 
inovative, a invatarii si a discutiilor catre 
persoanele dezavantajate 

 

Formarea Formatorilor 
Imbunatatirea nivelului de competente si a 
abilitatilor cheie ale formatorilor  

VIZITATI WEBSITE-ul nostru 

socialentrepreneur.eu 

 
 

 
@ESEerasmus 

 

@ese.erasmus 

 

 

Acest proiect a fost finantat cu sprijinul Comisiei Europene. 

Aceasta publicatie reflecta doar parerile autorului si Comisia nu 

poate fi facuta responsabila pentru nici o utilizare a informatiilor 

continute de aceasta. 
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Proiect de Inovare 

"Cunoașterea este putere” și acest proiect, 
„European Social Entrepreneur (ESE)” 
promovează emanciparea tinerilor prin 
dezvoltarea unui set de instrumente care le vor 
îmbunătăți cunoștințele în domeniul 
antreprenoriatului, cu un accent special pe 
antreprenoriat social, care combină 
dimensiunea antreprenorială cu cel social și cu 
posibile consecințe în ocuparea forței de 
muncă. Antreprenoriatul social legat de tineri 
este un concept care ia forme diferite în fiecare 
dintre țările partenere. 
. 
Ideea proiectului nostru s-a născut din voința 
parteneriatului de a crea un model eficient și 
repetabil la nivel european de diseminare a 
tehnicilor de incluziune în domeniul 
antreprenorialui social. 
 
Proiectul își propune să promoveze integrarea 
socială și să ofere cursanților oportunități de 
învățare personalizate. Vom interveni la nivel 
internațional asupra personalului organizațiilor 
participante care va declanșa un efect 
multiplicator prin formarea formatorilor. 
Muncitorii tineri vor putea transmite și disemina 
competențele dobândite tinerilor din tara lor. 
Toate materialele produse vor fi puse la 
dispoziție online pentru a crește impactul și 
pentru a încuraja persoanele rurale și 
defavorizate, pentru a-și îmbunătăți abilitățile. 

  Grup Tinta 

 Tineri (in special tineri dezavantajati) 
 Lucratori de tineret 
 Organizatii de tineri 
 Autoritati locale 
 Companii 
 Centre de angajare si scoli 
 Organizatii interesate 

 

Rezultate 

Manual de antreprenoriat social 

Acest manual va conține rezultatele studiului comparativ 
realizat în Europa pe povești de succes ale 
întreprinderilor sociale cu impact social semnificativ pe 
teritoriile în care își desfășoară activitatea. De 
asemenea, va furniza informații despre metodele de 
abordare și predare a tinerilor, în special tinerilor 
defavorizați, despre modul de pornire, cu accent pe 
întreprinderea socială. 

 

Activitati 

 Activitate de formare in Cyprus 

Curs de pregătire teoretico-practic în Cipru pentru 
lucrătorii de tineret despre cum să relaționeze și să 
abordeze tinerii defavorizați și să îi ajute să înțeleagă 
importanța de a fi cetățeni activi, să cunoască 
elementele necesare pentru a începe o idee de afaceri, 
să dobândească mai multe cunoștințe despre 
antreprenoriat social. 
 
 

 Training pentru lucratori de tineret in 
fiecare tara partenera (6 evenimente) 

 
 

 Training pentru tineri dezavantajati in 
fiecare tara partenera (6 evenimente) 

 

 

 

VIZITATI WEBSITE-ul nostru 

socialentrepreneur.eu 

 

  @ESEerasmus 

  @ese.erasmus 

 

 

 

 

Acest proiect a fost finantat cu sprijinul Comisiei Europene. Aceasta 

publicatie reflecta doar parerile autorului si Comisia nu poate fi facuta 

responsabila pentru nici o utilizare a informatiilor continute de aceasta 


