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„European Social Entrepreneur” este un proiect Erasmus+ care își propune să disemineze bune practici la 

nivel european prin formarea lucrătorilor de tineret care pot oferi tinerilor abilități inovatoare în domeniul 

antreprenorialului social, văzând implicarea lor activă și a întregii comunități locale. 

CE ESTE NOU LA PROIECTUL ESE 
 

 

Mai jos sunt cele mai recente evoluții ale proiectului ESE 

• Curs operațional pentru inovare social un eveniment comun de formare pe termen scurt a 

personalului în Cipru, în septembrie 2021, timp de 3 zile, pentru lucrătorii de tineret și personalul 

• Laboratoare operative pentru lucrătorii de tineret și tinerii din fiecare țară parteneră 

• Ultima întâlnire transnațională in Portugalia; 

 

LABORATOARE OPERATIVE PENTRU ANTREPRINERI SOCIAL 

 
După evenimentul comun de formare pe termen scurt a personalului 

din septembrie 2021, partenerii proiectului ESE au organizat două 

evenimente locale care au implicat lucrători de tineret și 

profesioniști din sector și tineri, în special cei aflați în situații 

defavorizate, pentru a vorbi despre antreprenoriatul social și a 

transmite la nivel local cunoștințele. dobândite în timpul 

antrenamentului de la Paphos. 



 

Acest proiect a fost finanțat cu sprij inul Comisiei Europene. Această 
publicație reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu 
poate fi făcută responsabilă pentru orice util izare care poate fi făcută 
a informațiilor conținute în ea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULTIMA REUNIUNE TRANSNAȚIONALĂ DIN PORTUGALIA 

În decembrie 2021, partenerii proiectului ESE s-au întâlnit la 

Lisabona, în Portugalia, pentru ultima întâlnire a proiectului. A fost 

o oportunitate de a discuta etapele finale ale proiectului și toate 

activitățile care urmează să fie implementate înainte de încheiere 

acestuia. 

www.socialentrepreneur.eu Urmează-

ne: 

    
 

RAMAS BUN... 
Lucrările proiectului ESE se vor încheia în această lună pe 31 ianuarie 

2022. Toți partenerii care au participat la implementarea acestuia pe 

parcursul acestor 30 de luni doresc să mulțumească cititorilor noștri 

pentru că ne-au urmărit pe tot parcursul cursului. Sperăm că proiectul 

nostru v-a lăsat cu noi cunoștințe, idei și că v-a inspirat în domeniul 

antreprenoriatului social și multe altele. 

Nu uitați să descărcați gratuit manualul nostru despre antreprenoriatul 

social* de pe site-ul nostru https://socialentrepreneur.eu/outcomes/ 

*disponibil în engleză, italiană, franceză, portugheză, română și greacă 

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

