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Entrepreneurial mindset for future youth work 
Spotkanie inauguracyjne online 

 
W ciągu następnych 2 lat konsorcjum utworzone przez 4 organizacje pod przewodnictwem organizacji 
z Rumunii Asociatia TEAM 4 Excellence 

 Co-Labory z Włoch, 
 Fundacja Instytut Badań i Innowacji w Edukacji (INBIE) z  Polski  
 Governorship of Istanbul z Turcji 

Podejmie współpracę przy realizacji współfinansowanego ze środków europejskich projektu 
Entrepreneurial Mindset. Projekt ten koncentrował się na ogromnej energii posiadanej przez 
europejską młodzież i wielkim pragnieniu, by ponownie rozwijać się i zaistnieć, a ma na celu 
zachęcanie do przedsiębiorczości poprzez uwolnienie potencjału u młodych Europejczyków, w 
szczególności młodzieży NEET i gospodarki. 

Partnerzy będą zaangażowani w opracowywanie bardzo interesujących i pożytecznych działań, takich 

jak tworzenie zestawu narzędzi i MOOC na temat przedsiębiorczości społecznej, które będą dostępne 

dla wszystkich chętnych  na platformie internetowej „EnMind”. 

 

Ten pomysł na projekt zrodził się z woli partnerstwa, aby stworzyć skuteczny i powtarzalny model na 

poziomie europejskim nauczania i wykorzystania nowych narzędzi i umiejętności u młodych 

pracowników, które można wykorzystać na płaszczyżnie przedsiębiorczości społecznej. 

Przedsiębiorstwo społeczne w rzeczywistości stwarza możliwości dla słabiej radzących sobie grup 

ludności, osób młodych  i kobiet. Pomoc młodym ludziom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji i 

młodzieży NEET jest jednym z priorytetów wspólnych działań dla całego partnerstwa. 

Aby osiągnąć zakres projektu, partnerzy określili trzy cele szczegółowe: 

 rozwijanie podstawowych i przekrojowych umiejętności, takich jak przedsiębiorczość(z 
naciskiem na przedsiębiorczość społeczną) u młodych ludzi, z wykorzystaniem innowacyjnych 
podejść; 

 poprawa jakości w dziedzinie pracy z młodzieżą, w szczególności poprzez zwiększoną 
współpracę między organizacjami młodzieżowymi i/lub innymi zainteresowanymi stronami; 

 zwiększenie poczucia inicjatywy i przedsiębiorczości 

W ten sposób nowo nawiązane partnerstwo ma stworzyć motywujący kontekst dla pracowników 

projektu. Pomyślna realizacja projektu będą konsolidowane w trakcie szkolenia skierowane do 

pracowników młodzieżowych, aby sprawdzić rezultaty projektu. 

Wkrótce udostępnimy naszą oficjalną stronę projektu. 
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