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Obiective 
 
Proiectul REUERHC intenționează să: 

 

 sprijine integrarea migranților și refugiaților 

 le ofere oportunități de formare 

 îi ajute să dezvolte companii 

 îi ghideze în integrarea culturală,  

oferindu-le diverse produse 
 

 
Activități Planificate 
 
Pentru a-și îndeplini scopul, proiectul își propune să: 

 dezvolte 4 produse intelectuale; 

 organizeze 5 întâlniri transnaționale, un 

eveniment comun de formare a personalului, și 6 

evenimente de multiplicare; 

 realizeze o puternică campanie de promovare 

(incluzând logo-ul proiectului, 4 buletine 

informative, pagina Facebook de prezentare a 

proiectului, 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 etc.); 

Proiectul prevede, de asemenea, utilizarea 

platformelor de diseminare Erasmus +. 

  

Lumea se confruntă cu o criză a migrației fără precedent. Peste 65 de milioane de 
persoane din întreaga lume își părăsesc țara natală (devin migranți), pentru o viață 
sau o slujbă mai bună. 



 

 

 

 Întâlnire Parteneri Formare Personal 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

  

 s-a realizat la Veneția, în perioada 

30/11/2018-01/11/2018 

 
Prima întâlnire a fost organizată 

de coordonatorul de proiect, 

pentru a discuta proiectul și a 

planifica activitățile. 

 

Activități desfășurate: 

 prezentarea succintă a tuturor 

organizațiilor partenere; 

 prezentarea personalului care 

va fi implicat în proiect, în 

fiecare țară parteneră; 

 prezentarea întregului proiect; 

 definirea fazelor proiectului; 

 definirea regulilor financiare 

care trebuie respectate; 

 discuții privind impact și 

diseminare; 

 definirea datelor exacte ale 

celei de-a doua întâlniri; 

 definirea evenimentului  

de formare a personalului; 

 alegerea siglei proiectului. 

 s-a realizat în Kırșehir în perioada 

21/01 / 2019-25 / 01/2019 

 
Evenimentul de formare a fost 

organizat de partenerul turc 

KIRSEHIR VALILIGI.  

 

 obiectivul formarii a fost 

integrarea socială a 

refugiaților și migranților; 

 2 persoane au participat de 

la fiecare dintre partenerii; 

 vizita la centrul de ocupare a 

forței de muncă - ISKUR - a 

relevat posibilitățile de 

inițiere de noi afaceri. 

 
  

 Kırșehir găzduiește mai mult de 14.000 de refugiați, în principal din Irak, Siria 
și Afganistan. 

 În clasamentul realizat de Grupul pentru Politica de Migrație, care măsoară 
politicile de integrare a migranților, Suedia a avut cele mai multe puncte. 



 

 

Organizații Partenere 
 

Universitea Ca’Foscari  
din Venezia 
 
Universitatea Ca’ Foscari din Veneția are o 

reputație deosebită pentru excelența academică 
atât în predare cât și în cercetare. Înființată în 

1868 ca Royal Business College, Universitatea 
Ca’ Foscari a fost prima din Italia și a doua în 
Europa care a oferit studii superioare în 

domeniul afacerilor și economiei. 
 
Universitatea are 4 domenii principale de 

activitate didactică și de cercetare (economie, 
științe umane, limbi străine și științe). După 

reorganizarea structurii academice ca urmare a 
Procesului Bologna, Ca’ Foscari oferă 23 de 
programe de învățământ superior de licență 

(ciclul I), 38 de programe de master (ciclul II), 
38 de programe de masterat specializate și 15 

de programe de doctorat. Studenții pot alege 
între 21 de programe internaționale cu diplomă 
dublă, 30 de programe de studii cu predare în 

limba engleză, și un program EMJMD inclus în 
catalogul educațional al Universității. 

Pro IFALL 
 
 
Pro IFALL este o organizație situată în sudul 

Suediei și a fost înființată în 2015 cu scopul 
principal de a dezvolta metode de educație 
non-formală pentru tineri. Este un IMM cu 3 

persoane care lucrează în dezvoltarea și 
implementarea de proiecte având, de 

asemenea, 5 experți ce activează în educația 
non-formală și dezvoltarea de proiecte.  
 

Pro IFALL este o întreprindere de mici 
dimensiuni dar este conectată cu ONG-uri 

pentru a dezvolta competențele voluntarilor 
care pot lucra apoi ca experți în domeniile 
social și educațional. Pro IFALL are acum 20 

de voluntari ce urmează să devină, în viitor, 
experți în mai multe domenii legate de 
educație. Obiectivul principal al Pro IFALL 

este de a promova integrarea interculturală 
și a contracara violența ce poate să apară 

între suedezi și membrii comunităților 
culturale din alte țări. 

 

Euro-Net 
 

EURO-NET este o asociație fără scop lucrativ 
care este membru deplin sau asociat în 58 de 

rețele internaționale. EURO-NET are 69 de 
antene proprii în 23 de țări din Europa și oferă:  
 centru de informare și dezvoltare proiecte; 

 organizarea de cursuri, schimburi și activități 
culturale, artistice sau sportive; 

 studii sectoriale și cercetare; 

 consultanță, sprijin pentru crize și prevenție; 
 învățare online, rețele, parteneriate, cursuri 

de masterat și ateliere de lucru; 
 publicații, ziare și site-uri internet.  
EURO-NET a realizat 410 de proiecte europene. 

 

Crossing Borders 
 

Crossing Borders (CB) este o organizație fără 
scop lucrativ, nepartizană, din societatea 

civilă, acreditată pentru SEV ca organizație 
coordonatoare, de trimitere și găzduire. 
 

Viziunea CB este o lume în pace cu ea însăși, 
în care se pune accent pe diversitate. 
Misiunea este de a crea spațiu de dialog spre 

o astfel de lume și de a întări capacitatea 
tinerilor, a jurnaliștilor și a educatorilor să 

realizeze viziunea de mai sus. Scopul este de 
a permite persoanelor din medii diferite să 
învețe să trăiască împreună în condiții egale. 

  

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. 



 

 

 

S.C. Predict CSD  
Consulting S.R.L.  
 

S.C. PREDICT CSD CONSULTING S.R.L. este o 
companie înființată in anul 2006 si este 

specializată în furnizarea de cursuri și 
consultanță în diferite domenii, cum ar fi: 
 Tineret, lucrător de tineret; 

 Recrutarea și selecția personalului; 
 Organizarea de evenimente în turism; 
 Implicarea părților interesate; 

 Responsabilitatea socială a întreprinderilor; 
 Management de proiect; 

  
Organizația este activă în domeniul proiectelor 
Erasmus+. De exemplu, proiectul "Valiza, harta 

și călătoria unui lucrător de tineret" a fost 
apreciat la nivel național și european, fiind 

selectat ca "poveste de succes" și exemplu de 
bună practică de către un grup de experți din 
cadrul Direcției Generale Educație, Tineret, 

Sport și Cultură al Comisiei Europene. 

 

Kirsehir Valiligi 
 
 

Kirsehir Valiligi asigură activitatea 
administrativă pentru cei 211.000 de locuitori 

ai orașului, în ceea ce privește administrația 
publică și furnizarea de servicii. Instituția 
conduce administrația provincială și asigură 

coordonarea între regiune și administrația 
centrală. 
 

Administrația Kirsehir este responsabilă 
pentru punerea în aplicare a legilor, regulilor, 

regulamentelor și deciziilor guvernamentale. 
Este autorizată să desfășoare aceste procese 
și să ia măsurile necesare. De asemenea, 

instituția este responsabilă pentru 
administrarea generală și controlul provinciei. 

 
 

 

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. 


