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 este un centru de educaţie a 
adulţilor care organizează cursuri în domeniul dezvoltării 
personale, a abilităţilor sociale, a noilor tehnologii, cursuri 
pentru persoane din câmpul muncii sau şomeri. Promocion 

Educativa lucrează cu adulţi aflaţi în risc de excluziune socială: imigranţi, 
persoane din mediul rural, femei victime ale inegalităţii de gen, şomeri, 
seniori şi adulţi care nu şi-au terminat educaţia obligatorie. Organizaţia este o 
cooperativă socială care participă, în calitate de coordonator sau partener, în 
multe proiecte ce conţin intervenţii sociale sau educaţionale la nivel regional 
sau european. In prezent, implementăm un proiect european în cadul 
Atelierelor Grundtvig din Programul „Invăţare pe tot parcursul vieţii”. 

este o organizaţie nouă, 
dar membri ei au o bogată experienţă în educaţia adulţilor. 
Scopul asociaţiei constă în promovarea tinerilor şi a îngrijirii 
persoanelor în vârstă, a artei, culturii, educaţiei şi, de 

asemenea, a cooperării internaţionale pentru dezvoltare; în organizarea de 
evenimente pentru a schimba atitudinea societăţii faţă de grupurile 
marginalizate. Organizaţia lucrează cu adulţi în risc de excluziune socială şi 
imigranţi. O atenţie specială este oferită femeilor şomere prin cursuri de 
integrare pe piaţa muncii.

 a fost creat în 2010 de către angajaţii Biroului de 
Informare al Consiliului Europei la Bucureşti împreună cu 
alţi membri fondatori pentru a promova drepturile omului şi 
o societate democratică. Organizaţia s-a focusat asupra 

construirii unei societăţi mai incluzive, bazate pe justiţie socială, participând 
activ în grupuri locale de acţiune create la nivelul comunităţii pentru 
intensificarea dialogului social, a incluziunii în favoarea persoanelor 
dezantajate şi a schimbului de bune practici în sfera economiei sociale. 

este responsabil de facilitarea cursurilor de 
comunicare multimedia şi a accesului la educaţie, într-un 
context economic şi social dificil, pentru adulţii 
dezavantajaţi. Sfera de referinţă este caracterizată de 

prezenţa muncitorilor imigranţi care vin în mare măsură din Tunisia cu 
dificultăţi de integrare în comunitatea locală. Zona în care compania 
operează suferă de o severă criză economică, are un şomaj ridicat şi o 
infrastructură săracă. Organizaţia a participat în două proiecte de mobilităţi 
Leonardo ca partener gazdă şi este foarte motivat să câştige experienţă în 
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ACEST PROIECT A FOST FINANŢAT CU SPRIJINUL COMISIEI EUROPENE. 
······························································································································································
ACEASTĂ PUBLICAŢIE (COMUNICARE) REFLECTĂ NUMAI PUNCTUL DE VEDERE AL AUTORULUI ŞI COMISIA 
NU ESTE RESPONSABILĂ PENTRU EVENTUALA UTILIZARE A INFORMAŢIILOR PE CARE LE CONŢINE. 

Programul: PROGRAMUL ÎNVĂȚARE PE TOATĂ DURATA VIEȚII
Sub-programul: GRUNDTVIG
Acțiunea: GRUNDTVIG Parteneriate pentru învățare
········································································
Tipul programului: COMPETENŢE DE MANAGEMENT 
PENTRU CEI CARE OFERĂ EDUCAŢIE ADULŢILOR ŞI 
SUNT IMPLICAŢI ÎN INTEGRAREA PE PIAŢA MUNCII A 
GRUPURILOR AFLATE ÎN RISC DE EXCLUZIUNE 
SOCIALĂ
Acronimul proiectului: 
MANAGEMENTUL INTEGRĂRII PE PIAȚA MUNCII 


