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EDU4SENT to projekt w ramach
Partnerstwa Strategicznego programu
Erasmus+.
Celem projektu jest opracowanie
innowacyjnego, ponadnarodowego,
otwartego kursu online na temat
przedsiębiorczości społecznej dla
młodych osób dorosłych,
ze środowisk migracyjnych.

www.edu4sent.org
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Spotkanie inauguracyjne, Zonguldak
TURCJA

Korzyści EDU4SENT
1. Dla edukatorów pracujących z
młodzieżą, z migrantami:
Wkład w umiędzynarodowienie organizacji
publicznych i prywatnych działających
z osobami dorosłymi, ze środowisk
migracyjnych poprzez współpracę
transnarodową i mechanizmy prowadzenia
kursów. Opracowanie nowego, nowatorskiego
programu nauczania i mechanizmu realizacji
kursów.

2.Dla interesariuszy:
Poprawa świadomości na temat strategii ioraz
konkretnego zastosowania/mapowania, w celu
kształtowania procesu przedsiębiorczości
społecznej dla młodych osób dorosłych, ze
środowisk migracyjnych.
3. Na poziomie lokalnym, regionalnym,
krajowym i europejskim:
Wkład w transformację młodych dorosłych ze
środowisk migracyjnych w kierunku
europejskich przedsiębiorców społecznych.

KONTEKST
Przedsiębiorstwa społeczne mają ogromne znaczenie dla tworzenia nowych miejsc
pracy dla migrantów, wzmacniając ich upodmiotowienie i umożliwiając im pracę
w uczciwym i równym otoczeniu, w tym jako przedsiębiorcom. Jednakże systemy
edukacji nie obejmują wystarczającej edukacji w zakresie przedsiębiorczości
i większość ludzi nie posiada umiejętności niezbędnych do wejścia w nowoczesny
klimat biznesowy.
EDU4SENT ma na celu zwiększenie wiedzy i kompetencji w zakresie
przedsiębiorczości społecznej nauczycieli pracujących w organizacjach z nisko
wykwalifikowanymi młodymi osobami dorosłymi, uchodźcami i osobami
ubiegającymi się o azyl, aby wesprzeć ich w promowaniu przedsiębiorczości
społecznej w dłuższej perspektywie, poprzez stworzenie programu nauczania
i otwartego kursu online z 5 partnerami z Turcji, Grecji, Polski i Włoch, poprzez
zwiększenie ich możliwości w zakresie edukacji o przedsiębiorczości społecznej.

PARTNERZY
Paydaş Eğitim,Kültür ve Sanat Derneği
TURCJA, Koordynator

Paydaş jest instytucją edukacyjną non-profit, założoną przez nauczycieli.
Członkami są głównie nauczyciele różnych typów organizacji zajmujących
się edukacją w terenie. W związku z tym, regularne działania
stowarzyszenia obejmują organizowanie szkoleń, które wspierają rozwój
pomocniczych działań edukacyjnych dla trenerów, pedagogów,
moderatorów edukacji formalnej i pozaformalnej. Działania te obejmują
trzy główne obszary: edukację na rzecz rozwoju osobistego i
zawodowego, innowacji i digitalizacji. Jednym z celów Stowarzyszenia jest
również prowadzenie organizacji mających na celu pielęgnowanie
wzajemnej edukacji pomiędzy kadrą nauczycielską i interakcji
edukacyjnej. Jedną z naszych głównych misji jest promowanie
przedsiębiorczości i rozwoju osobistego. Nasza organizacja skupia się
również na opracowywaniu innowacyjnych programów szkoleniowych,
modułów i narzędzi wspierających zasoby edukacyjne.

ZONGULDAK VALILIĞI,TURCJA
Zonguldak Valiliği jest instytucją publiczną w Zonguldaku, a miasto jest
pierwszą prowincją Republiki Turcji z 1924 roku. Nasz kraj posiada 81
prowincji, a wszystkie gubernatorstwa pracują pod hierarchiczną kontrolą
Ministerstwa Spraw, Wewnętrznych. Gubernatorstwo Zonguldak, jak
wszystkie gubernatorstwa, jest organizacją parasolową w Prowincji, która ma
wszystkie obowiązki i sankcje wobec innych organów publicznych i instytucji
sektora prywatnego. Zonguldak leży nad zachodnim Morzem Czarnym Turcji i
jest jedynym miastem w Turcji, które posiada zasoby węgla kamiennego.
Prowincja Zonguldak traci swoją populację od lat 80-tych XX wieku. Ponieważ
różnorodność sektorów jest w prowincji słaba, a ta słabość w znacznym
stopniu powoduje brak pracy.

PARTNERZY
Danmar Computers Sp. z o.o.
POLSKA
Danmar Computers jest prywatną firmą oferującą szkolenia zawodowe
w dziedzinie technologii informatycznych oraz rozwijającą e-learning
i indywidualne rozwiązania ICT. Zajmuje się: szkoleniami, tworzeniem
programów i materiałów szkoleniowych, doradztwem, projektowaniem stron
internetowych i aplikacji mobilnych, kampaniami internetowymi i systemami elearningowymi. Personel techniczny jest w stanie opracować wszelkie
nowoczesne aplikacje internetowe i mobilne, wykorzystując technologie baz
danych, serwery internetowe i serwery aplikacji. Obejmuje to usługi społeczne
i usługi w chmurze, zarówno od strony klienta, jak i usługodawcy. Danmar
Computers, zaprojektował i opracował system zarządzania projektami AdminProject. Jest to obecnie jedyny na rynku produkt dedykowany
do zarządzania projektami europejskimi.

Institute of Entrepreneurship Development
GRECJA
iED jest zaangażowany w promowanie innowacji i wzmacnianie ducha
przedsiębiorczości. Uznając przedsiębiorczość za kluczowy czynnik
rozwoju i spójności społeczeństw, prowadzimy badania i jesteśmy w
stanie zapewnić innowacyjne rozwiązania, które ułatwiają rozwój zdrowej
przedsiębiorczości i promują zatrudnienie. Aby osiągnąć nasz cel,
przyjmujemy podejście antropocentryczne i współpracujemy z partnerami
społecznymi, akademickimi i biznesowymi z Grecji i z zagranicy, dążąc do
wytwarzania i przekazywania know-how, promowania kultury
przedsiębiorczości oraz zwiększania efektywności i rentowności
przedsiębiorstw.

PARTNERZY
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS FORMAZIONE
E COMUNIONE ,WŁOCHY
Fo.co. Onlus został założony w 2012 r. na Sycylii, w celu pracy na rzecz
zrównoważonego rozwoju terytorium i, wzmocnienia jednostek i
różnorodności, poprzez usługi i projekty powitalne dla, osób ubiegających
się o azyl i uchodźców oraz małoletnich cudzoziemców bez opieki
(MSNA), ścieżki kształcenia zawodowego i działania planowania
społecznego, kierując się kodeksem etycznym związanym z zasadami
Karty Narodów, Zjednoczonych i duchem komunii ekonomii.

NASTĘPNE WYDARZENIA
Październik,2020
Drugie spotkanie partnerów projektu, POLSKA
Wrzesień,2020
Spotkanie Online
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