
PARTENERI 

UNIVERSITATEA CA’FOSCARI 

VENEȚIA 

http:/ / www.unive.it 

 
EURO-NET 

http:/ / www.synergy-net.info 

 
S.C. PREDICT CSD CONSULTING 

S.R.L. 

http:/ / www.predictconsulting.ro 

 
Pro IFALL AB 

http:/ / www.proifall.se 

 
CROSSING BORDERS 

http:/ / www.crossingborders.dk 

 
KIRSEHIR VALILIGI 

http:/ / www.kirsehir.gov.tr 

 
 
 

 
Abordare participativă 

pentru întărirea 

competențelor 

vocaționale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Migranții și refugiații ar putea deveni o forță de 

muncă foarte utilă pentru țările europene. 

Aceștia ar putea ajuta economiile locale prin 

înființare de noi antreprize și producerea de 

prosperitate. 
 

 

Proiectul se adresează unui grup adeseori 

amenințat cu excludere socială. Proiectul are ca 

obiectiv principal încurajarea dezvoltării 

calificărilor în VET pentru a sprijini dezvoltarea 

profesională a migranților și a refugiaților.  
 

 
 

Deoarece migranții și refugiații reprezintă un 

grup expus riscului de excludere, scopul 

proiectului este de a pune la dispoziție, a instrui 

și a încuraja dezvoltarea calificărilor 

profesionale care îi ajută pe aceștia în carieră. 
 

 

În acest sens, proiectul urmărește obiectivele 

strategice ale cooperării internaționale 

stabilite în cadrul procesului de la Copenhaga 

în domeniul educației și formării profesionale 

și respectă orientările Strategiei Europa 2020. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

Acest proiect a fost co-finanțat prin programul 

Erasmus+ al Uniunii Europene. Această 

comunicare reflectă opiniile autorilor, iar 

Comisia nu este responsabilă pentru nicio 

utilizare a informațiilor conținute în acestea. 
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Lumea se confruntă cu o criză de migrație fără 

precedent. Peste 65 de milioane de persoane 

din întreaga lume se mută (devin migranți) din 

țările lor pentru a găsi o viață mai bună sau o 

slujbă mai bună în alte locuri. În plus, mii de 

oameni își părăsesc casele și țara lor de origine 

pentru a scăpa de război, persecuție sau 

conflict (începând cu anul 2011, în unele țări, 

în special în Siria, a existat un conflict 

continuu, care a dus la emigrări masive). 

 

Instituțiile UE și-au dat seama că integrarea 

imigranților joacă un rol crucial: capitalul 

uman este un aspect important pentru 

realizarea de performanțe inovatoare. 

Cercetarea a demonstrat faptul că resursele 

umane provenind din migrația persoanelor 

calificate reprezintă o sursă importantă de 

inovare în țările gazdă. (SERC, 2011). 

 

Neconcordanțele la nivelul abilitaților existente 

și contractate pot contribui la șomaj și pot 

reduce productivitatea și competitivitatea. 

Acestea apar sub diferite forme, cum ar fi lipsa 

de calificare, dar se aplică și în cazul în care 

calificările, cunoștințele și abilitățile unui 

individ depășesc cerințele locului de muncă. 

Neconcordanțe "verticale" (ex. supra-educația), 

pot apare atunci când o persoană este angajată 

la un loc de muncă ce necesită un nivel mai 

scăzut al educației. 

 

 creșterea motivării organizațiilor partenere; 

 sporirea cooperării, comunicării și experienței 

partenerilor; 

 creșterea motivației pentru instruirea online; 

 contribuie la cooperarea interculturală; 

 dezvoltarea educației formale, non-formale și 

informale; 

 îmbunătățirea managementului organizațiilor; 

 crearea oportunităților de angajare și înființare 

de noi afaceri; 

 promovarea integrării sociale și a toleranței; 

 consolidarea valorilor europene de primire 

pentru migranți și refugiați; 

 creșterea intervențiilor pentru persoanele cele 

mai vulnerabile din comunități; 

 îmbunătățirea conștientizării comunității cu 

privire la nevoile migranților și refugiaților. 

 
Sprijiniți integrarea imigranților 

Oferiți-le oportunități de formare 

Ajutați-i să dezvolte companii autonome 

Gestionați integrarea lor culturală 

 

 
 

 
 

 

 

Pentru a-și îndeplini scopul, proiectul își 

propune: să dezvolte 4 produse intelectuale; 

să organizeze 5 întâlniri transnaționale, un 

eveniment comun de formare a personalului, și 

6 evenimente de multiplicare; să realizeze o 

puternică campanie de promovare (incluzând 

logo-ul proiectului, 4 buletine informative, o 

pagină Facebook de prezentare a proiectului, 

un grup Facebook, conferințe și comunicate de 

presă, un spot video de promovare, o carte în 

format electronic dedicată bunelor practici, 

festivaluri multiculturale, seminarii și 

dezbateri publice). Proiectul prevede, de 

asemenea, utilizarea platformelor de 

diseminare Erasmus +. 

 

Durata totală a proiectului este de 27 luni. 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

CONTACT: 

CUM? DE CE? CE? 

www.reuerhc.eu 

 
 

S.C. PREDICT CONSULTING 
S.R.L. 

  Tel.:    0040-0722-977-094 

  Email: predictconsulting@gmail.com 
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