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Partnerstwo strategiczne programu Erasmus + – Innowacje 
 
W ciągu następnych 2 lat konsorcjum utworzone przez 4 organizacje pod przewodnictwem organizacji 
z Rumunii Asociatia TEAM 4 Excellence 

 Co-Labory z Włoch, 
 Fundacja Instytut Badań i Innowacji w Edukacji (INBIE) z  Polski  
 Governorship of Istanbul z Turcji 

Podejmie współpracę przy realizacji współfinansowanego ze środków europejskich projektu 
Entrepreneurial Mindset. Projekt ten koncentrował się na ogromnej energii posiadanej przez 
europejską młodzież i wielkim pragnieniu, by ponownie rozwijać się i zaistnieć, a ma na celu zachęcanie 
do przedsiębiorczości poprzez uwolnienie potencjału u młodych Europejczyków, w szczególności 
młodzieży NEET i gospodarki. 
Partnerzy będą zaangażowani w opracowywanie bardzo interesujących i pożytecznych działań, takich 

jak tworzenie zestawu narzędzi i MOOC na temat przedsiębiorczości społecznej, które będą dostępne 

dla wszystkich chętnych  na platformie internetowej „EnMind”. 

Ten pomysł na projekt zrodził się z woli partnerstwa, aby 

stworzyć skuteczny i powtarzalny model na poziomie 

europejskim nauczania i wykorzystania nowych narzędzi i 

umiejętności u młodych pracowników, które można 

wykorzystać na płaszczyżnie przedsiębiorczości społecznej. 

Przedsiębiorstwo społeczne w rzeczywistości stwarza możliwości dla słabiej radzących sobie grup 
ludności, osób młodych  i kobiet. Pomoc młodym ludziom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji i 
młodzieży NEET jest jednym z priorytetów wspólnych działań dla całego partnerstwa. 
Aby osiągnąć zakres projektu, partnerzy określili trzy cele szczegółowe: 

 rozwijanie podstawowych i przekrojowych umiejętności, takich jak przedsiębiorczość(z 
naciskiem na przedsiębiorczość społeczną) u młodych ludzi, z wykorzystaniem innowacyjnych 
podejść; 

 poprawa jakości w dziedzinie pracy z młodzieżą, w szczególności poprzez zwiększoną 
współpracę między organizacjami młodzieżowymi i/lub innymi zainteresowanymi stronami; 

 zwiększenie poczucia inicjatywy i przedsiębiorczości 
W ten sposób nowo nawiązane partnerstwo ma stworzyć motywujący kontekst dla pracowników 
projektu. Pomyślna realizacja projektu będą konsolidowane w trakcie szkolenia skierowane do 
pracowników młodzieżowych, aby sprawdzić rezultaty projektu. 

Informacje o naszym projekcie dostępne są na stronie: https://trainingclub.eu/enmind/  

I Międzynarodowe Spotkanie 

Jako konsorcjum projektowe EnMind z dumą 

ogłaszamy, że nasze pierwsze międzynarodowe 

spotkanie projektowe odbyło się 16 sierpnia 2021 r. w 

Stambule w Turcji w siedzibie Gubernatora Stambułu. 

W spotkaniu wzięło udział 2 przedstawicieli Team 4 

Excellence (Rumunia) oraz INBIE (Polska). Co-Labory 

połączyło również spotkania na etapach decyzyjnych 

za pomocą narzędzi internetowych.   
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Celem spotkania było monitorowanie postępów projektu, wymiana pomysłów na opracowanie i 

wdrożenie wszystkich produktów intelektualnych: IO1 Toolkit on Social Entrepreneurship, IO2 MOOC 

on Social Entrepreneurship, IO3 EnMind Platform oraz omówienie tematów menedżerskich w 

projekcie.  

 

Podczas spotkania przedstawiono ogólny zarys projektu i działania. Dokonano przeglądu 

harmonogramu projektu i planu działań. Zaprezentowano i omówiono wstępne treści zestawu narzędzi 

skierowane do osób pracujących z młodzieżą. Omówiono również wstępny projekt MOOC dotyczący 

przedsiębiorczości społecznej skierowanej do młodych ludzi. Przedstawiono przykładową wersję dla 

Platformy EnMind . Partnerzy wymienili się pomysłami i sugestiami dotyczącymi tworzenia wartości 

dodanej projektu w obszarze szkolenia przedsiębiorców społecznych. Dodatkowo aspektami 

zarządzania projektem zaprezentował  koordynator projektu. Uzgodniono również termin kolejnego 

ponadnarodowego spotkania projektowego. 

Co dalej? 

Drugie międzynarodowe spotkanie projektowe zostanie zorganizowane przez Co-Labory we Włoszech 

w dniu 4 listopada 2021 r. Działania związane z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniem zaplanowano 

również w dniach 1-3 grudnia 2021 r. w Stambule w Turcji.  
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