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Buletin informativ – Nr. 3  

 
Consolidarea economiilor UE, 

consolidarea capitalului uman 
 

https://reuerhc.eu 
 

  

 Obiective 
 

Proiectul REUERHC își propune:  

 să susțină integrarea migranților și a refugiaților; 

 să le ofere oportunități de instruire; 

 să îi ajute să își înființeze companii autonome; 

 să le ghideze integrarea culturală, cu ajutorul 

unor diferite produse. 

 

 

 

Rezumat 
 
 Cea de-a treia întâlnire a partenerilor de 

proiect; 

 IO2 – Consolidarea economiilor UE, prin 

consolidarea capitalului uman – ghid 

pentru antreprenorii migranți și 

refugiați;  

 IO3 – Ghid pentru integrarea/includerea 

migranților și refugiaților.  



 

 

 

  

 

Reuniunea 

partenerilor de 

proiect 
 

Cea de-a treia întâlnire a fost 

organizată de către Predict CSD 

Consulting, având loc în Arad, 

România, în 21 și 22 noiembrie 

2019.  

 

Acestea sunt câteva dintre 

activitățile desfășurate: 

 Prezentarea eBook-ului, a 

IO2 și a altor activități din 

proiect care au fost deja 

finalizate,  

 Prezentarea primei variante 

a platformei,  

 Revizuirea următorilor pași 

cu privire la proiect,  

 Verificarea documentelor 

financiare și justificative,  

 Verificarea rezultatelor 

primite din partea AN 

referitor la Evaluarea 

Intermediară a activităților 

din primul an,  

 Evaluarea activităților și 

diseminării realizate,  

 Discuții și planificarea 

activităților și etapelor 

viitoare. 

 

 

Susținerea și 
instruirea 
migranților și 
refugiaților  
 
Ca parte a proiectului, au fost 
elaborate două ghiduri, având 
drept obiectiv susținerea 
procesului de integrare și 
includere a migranților și 
refugiaților, precum și 
abilitarea lor în scopul 
înființării unor noi afaceri, 
încurajându-i să devină 
antreprenori de succes.  
 
Acestea vor fi disponibile în 
curând pe platformele de 
diseminare.  

 
  



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

IO2 – Ghid dedicat 
antreprenorilor migranți 

 
Ghidul prezintă cercetările și expertiza 
partenerilor din proiect cu privire la subiecte 
relevante pentru orice antreprenori aflați la 
început de drum – cu precădere pentru cei care 
provin din comunitatea de migranți și refugiați – 
și care își doresc să înființeze noi afaceri.  

Printre subiectele tratate:  

 Abilitățile transversale pentru antreprenori, 

 Creativitatea și inovația,  

 Crearea unui plan de afaceri,  

 Comunicarea și marketingul,  

 Afacerile electronice și comerțul online,  

 Serviciile pentru clienți. 

 

IO3 – Ghid pentru 
integrarea/includerea 

migranților și refugiaților  
 
Următorul ghid își propune să ofere informații 
esențiale cu privire la integrare și incluziune 
persoanelor care lucrează cu migranții și 
refugiații în viața de zi cu zi.  

Include capitole cu privire la:  

 Terminologie și statistici la nivelul UE 
referitoare la migranți și refugiați,  

 Lucrul cu imigranții și refugiații în țările 
europene, programe de primire și integrare,  

 Activități care pot susține incluziunea socială 
și integrarea,  

 Rasism și discriminare,  

 Integrare și incluziune.  

 


