Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de interventie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”

Anunt selectie partener in cadrul proiectului
Fundația EuroEd, în calitate de beneficiar al proiectului POSDRU/168/6.1/S/144460 „Dezvoltarea
economiei sociale in Regiunile Nord-Est si Centru”, lanseaza apel de selecție partener național pentru
implementarea activitatilor generale ale proiectului si pentru înființarea unei structuri de economie socială
fara personalitate juridica, având domeniu de activitate - atelier de confecții.
Obiectivul principal al proiectului este facilitarea accesului pe piața muncii a grupurilor vulnerabile
și promovarea incluziunii sociale prin înființarea a 6 structuri ale economiei sociale și crearea de locuri de
muncă pentru grupurile vulnerabile din Regiunile Nord-Est și Centru. Proiectul va contribui astfel la
dezvoltarea capitalului uman, creșterea competitivității și intergrarea pe piața muncii a grupurilor
vulnerabile în regiunile menționate.
Proiectul își propune să contribule la dezvoltarea economiei sociale, cooperarea și solidaritatea
socială prin furnizarea de programe de formare profesională pentru consolidarea și dezvoltarea
competențelor grupurilor vulnerabile și specialiștilor din economia socială din Regiunile N-E și Centru.\

Activități generale ale proiectului:
- Dezvoltarea de noi parteneriate funcționale în economie prin înființarea a 6 SES- uri, în cadrul
cărora vor avea loc dezvoltarea şi promovarea unor activitaţi şi servicii generatoare de profit pentru a ajuta
persoanele excluse social sau cele expuse riscului de excluziune socială să se integreze sau reintegreze pe
piaţa muncii, în cadrul acestor structuri ale economiei sociale;

Responsabilitățile partenerului:
Partenerul este responsabil pentru selecția grupului țintă și derularea cursurilor de antreprenoriat și inspector
resurse umane în Iași și pentru înființarea SES 4- atelier de confecții.

Condiții de eligibilitate:
- Sa fie o entitate de tip Fundație/ Asociație Non Guvernamentală
- Să aibă sediul în regiunea Nord-Est
- Sa fie organizatie activa in domeniul promovarii si apararii drepturilor grupurilor vulnerabile
Pentru informații vă rugăm să ne contactați la adresa de mail: contact@euroed.ro sau la sediul
fundației din str.Florilor nr.1 C, Iași până la data 20 februarie 2015.
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