
PROIECTUL

Parteneriatul SOSUSK consideră că investițiile în crearea de locuri de muncă decente în sectoarele antreprenoriatului

ecologic și social, precum și în oportunitățile de educație și formare digitală pentru tineri, vor contribui la dezvoltarea unor

societăți mai prospere și mai stabile.

În acest scop, parteneriatul va lucra la oportunități inovatoare de învățare și formare care doresc să împuternicească o

rețea largă de NEET, organizații de tineret și servicii de carieră. Cu scopul final de a scoate în evidență și de a spori

talentele antreprenoriale NEET europeni.
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Să promoveze educația digitală în rândul tinerilor

Să încurajeze dobândirea de noi competențe de către
NEETs

Pentru a îmbunătăți incluziunea socială a NEETs,

Pentru a îmbunătăți abilitățile digitale și dezvoltarea
competențelor pe NEETs.

Pentru a înrădăcina tranziția verde și digitală
 

OBIECTIVE
Pentru a sprijini tinerii să-și transforme ideile în start-
up-uri

Pentru a facilita practicile de învățare inovatoare

Să promoveze practici bazate pe creșterea durabilă și
incluzivă

Dotarea organizațiilor cu instrumente de lucru pentru a
investi în tineri

Pentru a crea un spațiu pentru organizațiile europene
să facă rețea.

SOSUSK este menit să facă față provocării de a mobiliza o populație
transnațională de tineri europeni, nici la angajare, nici la educație sau formare

(NEET), oferindu-le abilități și competențe de antreprenoriat social și ecologic.

Scopul este de a facilita potrivirea lor cu oportunități durabile de angajare sau

de angajare independentă.



PARTENERIREZULTATELE PROIECTULUI
REZULTAT PROIECTUL NR.1

Colectarea și analiza bunelor practici privind metodele

inovatoare de învățare digitală.

Bunele practici selectate vor fi rezumate și clasificate în funcție
de tematică și asemănări. Scopul principal al raportului este de
a servi consorțiului de proiect ca bază pentru conținutul
platformei.

REZULTAT PROIECTUL NR.2

Setul de instrumente E-Learning pentru antreprenoriatul

ecologic și social

Setul de instrumente e-learning își propune să încorporeze
metode inovatoare de învățare digitală în procesul de învățare,
care vor fi extrem de utile pentru toți, oferind grupului țintă
oportunitatea de a-și promova abilitățile și creșterea
economică cu impact pozitiv asupra societății, mediului și
economiei.

REZULTAT PROIECTUL NR.3

 Program de accelerare bazat pe web

Programul de accelerare bazat pe web este o platformă de
educație interactivă pentru antreprenorii sociali și ecologici în
stadiu incipient. Această platformă web va include toate
modulele setului de instrumente de e-learning privind formatul
digital, definiții privind antreprenoriatul social și ecologic, linii
directoare privind modul de înființare a unei întreprinderi, precum
și informații despre proiect și rezultatele acestuia.
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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/

Activitățile SOSUSK sunt implementate de un
consorțiu compus din șapte organizații
partenere din șapte țări europene diferite:
Grecia, Croația, Belgia, Italia, Bulgaria,
România, Polonia. 
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social media

SWUNR
www.swu.bg/bg/

Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a
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