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Antreprenoriatul social vă poate transforma viața! 
Dacă doriți să aflați mai multe despre cum să deveniți antreprenor social, vizitați-ne 

https://socialentrepreneur.eu/ & https://www.facebook.com/ESEerasmus 

 

  

  

 
  

Întâlnirea a avut loc practic, din cauza circumstanțelor dificile pe care le trăim cu toții, deoarece COVID a 

afectat întreaga planetă. 

În loc să călătorim în Grecia, ne-am întâlnit online. Cu toate acestea, datorită instrumentelor tehnologice 

și voinței bune a tuturor partenerilor, întâlnirea a fost foarte reușită. Parteneri din Italia, Grecia, Franța, 

Cipru, Portugalia și România au putut discuta despre activitățile desfășurate până acum și etapele viitoare. 

Întâlnirea s-a concentrat în principal pe procesul de diseminare a tuturor activităților și a rezultatelor 

proiectului ESE, pentru a sensibiliza și informa părțile interesate despre importanța antreprenoriatului 

social. 

 

https://socialentrepreneur.eu/
https://www.facebook.com/ESEerasmus


 

 

 

Căutați noi oportunități în viața profesională? 

Întreprinderile sociale oferă oportunități de muncă decentă și co-creează venituri! 

 
Cercetăm pentru bune practici, abilitati pentru tineri și spirit antreprenoriat social! 

 
 Susținem dezvoltarea socială și profesională prin acțiuni inovatoare ! 

 

Căutăm noi oportunități pe piața muncii ! 

 

 

Aflați dacă sunteți creativ sau lider! 

Accesați ÎNTREPRINDEREA SOCIALĂ 

Întreprinderile sociale sunt organizații situate între sectorul public și cel privat, deși își desfășoară 

activitatea pe bază comercială, urmăresc obiectivul principal de a servi comunitățile în care se 

află. Activitățile lor includ crearea de oportunități de angajare pentru oameni care altfel ar putea 

fi șomeri. 

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

reflectă doar  păreri le autorulu i ș i  Comisia  nu poate f i  făcută responsabilă  pentru 

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

www.socialentrepreneur.eu Follow us: 

         
 

https://socialentrepreneur.eu/
https://socialentrepreneur.eu/
https://socialentrepreneur.eu/
https://socialentrepreneur.eu/
https://www.facebook.com/ESEerasmus/
https://socialentrepreneur.eu/
https://socialentrepreneur.eu/
https://socialentrepreneur.eu/
https://socialentrepreneur.eu/
https://socialentrepreneur.eu/
https://socialentrepreneur.eu/
https://socialentrepreneur.eu/
https://socialentrepreneur.eu/
https://socialentrepreneur.eu/
https://socialentrepreneur.eu/
https://socialentrepreneur.eu/
https://socialentrepreneur.eu/
https://socialentrepreneur.eu/
https://socialentrepreneur.eu/
https://www.ccifcyprus.com/
https://socialentrepreneur.eu/
https://socialentrepreneur.eu/
https://socialentrepreneur.eu/
https://www.instagram.com/ese.erasmus/

