
PROJECT
SOSUSK ma stawić czoła wyzwaniu, jakim jest zmobilizowanie 
międzynarodowej populacji młodych Europejczyków, ani 
zatrudnionych, ani kształcących się lub szkolących się (eng. 
NEET), zapewniając im społeczne i ekologiczne umiejętności i 
kompetencje w zakresie przedsiębiorczości.
Celem jest ułatwienie ich dopasowania do trwałych możliwości 
zatrudnienia lub samozatrudnienia.
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Social and Sustainable skills for young NEET population

• Promowanie edukacji cyfrowej wśród młodych 
ludzi

• Wsparcie osób pozostających w kategorii NEET w 
nabywaniu nowych umiejętności

• Poprawa włączenia społecznego osób 
pozostających w kategorii NEET

• Wzmocnienie umiejętności cyfrowych i rozwoju 
kompetencji wśród osób pozostających w 
kategorii NEET

• Zapewnienie zielonej i cyfrowej transformacji 

Partnerstwo SOSUSK wierzy, że inwestycje w tworzenie godnych miejsc pracy w sektorach zielonej i 
społecznej przedsiębiorczości, a także w cyfrowe możliwości kształcenia i szkolenia dla młodzieży przyczynią 
się do rozwoju bardziej zamożnych i stabilnych społeczeństw.

W tym celu partnerzy będą pracować nad innowacyjnymi możliwościami uczenia się i szkolenia celem 
wzmocnienia sieci powiązań osób pozostających w kategorii NEET, organizacji młodzieżowych i biur karier. 
Ostatecznym celem jest wydobycie i wzmocnienie przedsiębiorczych talentów osób pozostających w 

kategorii NEET w Europie.  

GŁÓWNE CELE PROJEKTU

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi
poparcia dla treści, która odzwierciedla jedynie poglądy autorów. Komisja 
nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji 
zawartych w tej publikacji.
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• Zapewnienie zielonej i cyfrowej transformacji 
• Wspieranie młodych ludzi w przekształcaniu ich 

pomysłów w start-upy
• Wsparcie innowacyjnych praktyk uczenia się
• Promowanie praktyk opartych na zrównoważonym 

wzroście sprzyjającym włączeniu społecznemu
• Wyposażenie organizacji w narzędzia pracy do 

inwestowania w młodych ludzi
• Stworzenie przestrzeni dla organizacji europejskich 

do prowadzenia skutecznego networkinga



PARTNERZYREZULTATY PROJEKTU

Social and Sustainable  skills for young NEET population

CAMERA DI COMMERCIO BELGO-ITALIANA
www.ccitabel.com

GLOCAL FACTORY
 www.glocalfactory.eu 

MOBILE ADVENTURE (MOBAD)
https://mobileadventure.pl/about-us/

BREZA ASSOCIATION
https://breza.hr

ARES'EL 
www.asociatia-aresel.ro

ACADEMY OF ENTREPRENEURSHIP (AKEP)
https://akep.eu/
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MEDIA SPOŁECZNE

SWUNR
www.swu.bg/bg/

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi
poparcia dla treści, która odzwierciedla jedynie poglądy autorów. Komisja 
nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji 
zawartych w tej publikacji.
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WYNIK I PROJEKTU
Zbieranie i analiza dobrych praktyk w zakresie 
innowacyjnych cyfrowych metod uczenia się.

Wybrane Dobre Praktyki zostaną podsumowane i 
skategoryzowane według tematów i podobieństw. Głównym 
celem raportu jest służenie konsorcjum projektowym jako 
podstawa zawartości platformy.

WYNIK II PROJEKTU
Zestaw narzędzi e-learningowych dla zielonej i społecznej 
przedsiębiorczości

WYNIK III PROJEKTU
Internetowy program akceleracyjny

Zestaw narzędzi e-learningowych ma na celu włączenie 
innowacyjnych cyfrowych metod uczenia się do procesu 
uczenia się, co będzie niezwykle przydatne dla wszystkich, 
zapewniając grupie docelowej możliwość wspierania jej 
umiejętności i wzrostu gospodarczego z pozytywnym 
wpływem na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę.

Internetowy program akceleracyjny to interaktywna 
platforma edukacyjna dla początkujących przedsiębiorców 
społecznych i ekologicznych. Ta platforma internetowa 
będzie zawierać  wszystkie moduły zestawu narzędzi e-
learningowych w formacie cyfrowym, definicje 
przedsiębiorczości społecznej i ekologicznej, wytyczne 
dotyczące zakładania przedsiębiorstwa oraz informacje o 
projekcie i jego wynikach.

Działania SOSUSK realizowane są przez konsorcjum 
złożone z siedmiu organizacji partnerskich z siedmiu 
różnych krajów europejskich: Grecji, Chorwacji, 
Belgii, Włoch, Bułgarii, Rumunii, Polski.

https://www.glocalfactory.eu/
https://mobileadventure.pl/about-us/
https://akep.eu/
https://asociatia-aresel.ro/
https://breza.hr/
http://www.ccitabel.com/ccib/
https://www.swu.bg/bg/
https://www.linkedin.com/company/81359477/admin/
https://www.facebook.com/Sosusk-113503841334757
http://www.ccitabel.com/ccib/
http://www.ccitabel.com/ccib/
https://www.glocalfactory.eu/
https://www.glocalfactory.eu/
https://www.glocalfactory.eu/
https://www.glocalfactory.eu/
https://breza.hr/
https://breza.hr/
https://asociatia-aresel.ro/
https://asociatia-aresel.ro/
https://asociatia-aresel.ro/
https://akep.eu/
https://akep.eu/
https://www.glocalfactory.eu/



