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Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane 2007 – 2013 

Investeste in oameni! 

 

 

 

 

 

 

INVITAȚIE  

 

Conferință pentru încheierea  proiectului  

POSDRU 168/6.1/S/144460 

„Dezvoltarea economiei sociale in Regiunile Nord Est si Centru" 
 

Fundația EuroEd are deosebita plăcere de a vă invita să participați la Conferința de încheiere a 

proiectului strategic POSDRU 168/6.1/S/144460 „Dezvoltarea economiei sociale in Regiunile Nord Est și 

Centru", care va avea loc pe 26 noiembrie 2015, la Iaşi la Fundatia EuroEd din Str. Florilor nr 1 C, începând 

cu orele 10:00. 

 

 Proiectul a fost implementat implementat de Fundația EuroEd Iași în parteneriat cu Asociația Pământ 

și Umanism România şi Asociaţia pentru persoane cu dizabilitaţi fizice „Sf. Haralambie” Braşov  pe 

parcursul a 12  luni și este finanțat prin POSDRU 2007 – 2013, prin Axa prioritară nr. 6 „Promovarea 

incluziunii sociale”, Domeniul major de interventie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”. 

 

Obiectivul proiectului este promovarea unei societăți incluzive și coezive în scopul asigurării 

bunăstării tuturor cetățenilor, prin: 

 

 Înființarea a 6 structuri ale economiei sociale și crearea de locuri de muncă pentru grupurile 

vulnerabile din Regiunile Nord-Est și Centru;   

 

 Crearea de noi oportunități și locuri de muncă  pentru persoanele cu dificultăți în integrarea sau 

reintegrarea pe piața muncii; 

 

 Consolidarea capacităţilor, competenţelor, cunoştinţelor şi stimei de sine pentru grupurile vulnerabile 

pentru integrarea acestora pe piața muncii; 

 

 Oferirea de servicii de consiliere profesională pentru 150 de persoane din grupuri vulnerabile; 

 

 Organizarea unor cursuri de instruire/perfecționare pentru persoane din grupuri vulnerabile: 
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  curs formator (15 persoane),  

  competențe informatice (15 persoane), 

  limba engleză (15 persoane), 

  limba italiană (15 persoane), 

  antreprenoriat (30 persoane),  

  inspector RU (15 persoane).  

 

  Lansarea unei campanii de promovare a economiei sociale ca instrument flexibil şi durabil pentru 

dezvoltarea economică și facilitatea schimbului de bune practici în domeniu. 

 

Am fi deosebit de onoraţi să fiţi alături de noi la acest eveniment. În acest sens, aşteptăm o confirmare 

a participării dumneavoastră la adresa de email oana.mihoci@euroed.ro. 

 


