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Konsorcjum utworzone przez cztery organizacje europejskie pod przewodnictwem rumuńskiej 

organizacji Asociatia TEAM4 Excellence spotkało się w Konstancy, aby stworzyć skuteczny i 

powtarzalny model nauczania i promowania przedsiębiorczości społecznej. 

Międzynarodowe spotkanie projektowe, które odbyło się 4 sierpnia, jest częścią dwuletniego 

projektu, którego celem jest zapewnienie pracownikom młodzieżowym i trenerom nowych narzędzi i 

umiejętności, aby zachęcić do przedsiębiorczości i uwolnić potencjał wzrostu młodych 

Europejczyków. Dwóch delegatów z Fundacji Instytutu Badań I Innowacji w Edukacji (INBIE) z Polski i 

3 przedstawicieli urząd miasta Stambułu z Turcji wzięło udział osobiście oraz jeden delegat z Co-

Labory z Włochy dołączył online i przekazał swój wkład. 

Dążąc do poprawy jakości w dziedzinie pracy z młodzieżą, w szczególności poprzez zwiększoną 

współpracę między organizacjami młodzieżowymi, partnerzy przeprowadzili badania, nawiązali 

kontakt z kilkoma organizacjami europejskimi i ostatecznie przedstawili pierwszy rezultat współpracy: 

Zestaw narzędzi dla trenerów w zakresie przedsiębiorczości społecznej. 

Zestaw narzędzi to zbiór instrumentów wypróbowanych i przetestowanych przez zespół projektowy, 

przedstawionych w sposób powtarzalny, aby wspierać osoby pracujące z młodzieżą i trenerów, którzy 

pracują z młodymi ludźmi przez cały okres ich działalności. 

Ponadto uczestnicy dzielili się dobrymi praktykami i przykładami odnoszącymi sukcesy 

przedsiębiorstwami społecznymi z krajów partnerskich, które mogą stwarzać możliwości dla osób 

znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, a także dla młodych ludzi do rozwijania ducha 

przedsiębiorczości. 

  

Aby osiągnąć zakres projektu i szeroko udostępnić wyniki, partnerzy opracowali masowy otwarty kurs 
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online na temat przedsiębiorczości społecznej, który znajduje się obecnie w fazie pilotażowej. Po 
zamknięciu pilotażu w ramach partnerstwa, we wrześniu kurs będzie dostępny bezpłatnie online w 
pięciu językach: angielskim, rumuńskim, tureckim, polskim i włoskim na platformie internetowej 
„EnMind”. 

Platforma edukacyjna onlinehttps://kursy.trainingclub.eu/służy jako otwarte cyfrowe środowisko 
edukacyjne do prowadzenia szkoleń, testów i certyfikacji. Dzięki tej cyfrowej platformie szkolenia 
mogą być prowadzone efektywniej, pokonując ograniczenia fizyczne i czasowe. 

Aktualności i aktualizacje wyników działań konsorcjum są stopniowo udostępniane online na 

oficjalnej stronie projektu:https://trainingclub.eu/enmind/.Dzięki takiemu podejściu partnerstwo 

tworzy motywujący kontekst dla pracowników projektu, pracowników młodzieżowych i 

wolontariuszy, którzy połączyli siły w celu pomyślnej realizacji projektu. 
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