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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 antreprenorial social, văzând implicarea activă a acestora și a întregii 

comunități locale. 

 

MANUAL DE ANTREPRENORIAT SOCIAL  

Unul dintre rezultatele principale ale proiectului ESE este un manual care conține linii directoare 

privind studii comparative în Europa privind metodele de predare a abordării tinerilor, cu implicarea 

tinerilor defavorizați, cu privire la modul de lansare a unei start-up-uri, în special o întreprindere 

socială. 

Obiectivul manualului privind antreprenoriatul social este încurajarea participării sau lansării unei 

întreprinderi sociale, în special pentru tinerii defavorizați. Datorită manualului care va colecta povești 

de succes, mărturii și exemple bune, vom putea să îi implicăm pe tinerii la nivel local și să îi 

reactivăm. 

 

 

 



 

 

 

MANUAL DE ANTREPRENORIAT SOCIAL–CERCETARE  

 În prezent, partenerii sunt implicați în primul pas în faza de construcție manuală, 

adică faza de cercetare a studiilor de caz referitoare la exemple de întreprinderi 

sociale, întreprinderi sociale care implică tineri defavorizați și instrumente pentru 

a susține lansarea unei întreprinderi sociale sau instrumente de sprijin tinerii în 

dezvoltarea unui proiect de afaceri sociale. 

Această cercetare va oferi o imagine de ansamblu asupra diferențelor în ceea ce 

privește întreprinderea socială a fiecărei țări partenere. 

 

CURS OPERATIONAL PENTRU INOVAREA SOCIALA 

În iulie 2020, vom găzdui în Cipru un curs de pregătire teoretico-practică pentru 

lucrătorii de tineret cu privire la modul de relaționare și abordare a tinerilor 

defavorizați și îi vom ajuta să înțeleagă nu numai importanța de a fi cetățeni 

activi, ci și elementele necesare pentru a începe o idee de afaceri și a câștiga. 

cunoștințe despre antreprenoriat social. 

Are Ești lucrător în tineret? Doriți să participați la cursul nostru operațional pentru 

inovare socială? Contactați-ne la adresa europansocialentrepreneur@gmail.coM  

Sau urmăriți-ne pe site-ul nostru și pe social media pentru a fi mereu 

actualizați cu privire la activitățile proiectului ESE. 
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