






Partener 

Asociaçia de Promovare Sociala Petit 

Pas Otalia) este o realitate asociativa 

structuratà, cu un  numar mare de 

asociaçi �i voluntari care au 

imbràçi?at misiunea recunoscand 

importança de a avea societaçi 

incluzive, pa?nice ?i juste. Petit Pas i?i 

propune sà ofere comunitàçii locale 

?i din jur cuno?tinçele ?i abilitaçile 

potrivite care le vor permite sà

acceseze piaça muncii ?i sa-?i 

sporeascà ?ansele de progres. 

Asociaiia des Graphistes de 
l'Ombre a fost creata in 2006 la 
Marsilia, Frania. 
Este o re\ea participativà deschisà, 

formatà din profesioni?ti in formare, 

comunicare ?i design, care fun(\ioneazà 

intr-o democra\ie participativa prin 

consens, conform principiilor descrise in 

statutul, statutele ,i regulamentele sale. 

Ac'9unile noastre pentru atingerea acestor 
obiective constau in programe educaponale la 
scarà localà sau internaçionala, cu copii, tineri, 
pàrinçii �i profesorii acestora, formatori, 
animatori care sunt responsabili pentru ace?t1a, 
adulçi. vàrstnici, persoane cu dizabilitilçi. 
persoane departe d.e muncà .. 

ACO LA HOYA. s -a ndscut in 1982 in fiche, 
Spania, in timpul celui de-al treilea an al 
primului municipiu democratic. 
legislaturà. Activitatea asociativa a 

crescut ?i ea in tandem cu situa!ia 

sociala ?i politica a momentului. Aceasta 

asocia\ie a Juat na?tere din nevoia 

popula\iei de a avea un spa\iu social de 

intalnire ?i timp liber pentru tineri. De-a 

lungul timpului, insa, afacerea s-a extins 

la toate grupele de varsta. 

Centrul Europe.an ACTA (Romania) i�i propune sà dezvolte 
abilitàçile profesionale � sociale aie oamenilor pentru a se 
adapta �i integra eficient intr-o societate dinamicà 

Suntem un ONG cu experien\.l din Ungaria care se ocupà de 

managememul educaµei �i educa\ia adul!ilor. Avem mai multe 

proiecte care se ocupà de educaiie J;a distania, e-learning ?i 

dezvoltarea competenielor. Unul dintre obieaivele noastre principale 

esìe de a oferi oportunita\i tinerilor adulçi de a-?i implementa ideile 

de locuri de muncà ?i alte noiiuni. Principala funqie a Asocia\iei 

KreaTeam es,e de a se concentra pe-oporrunità\ile pemru tineri �i 

adul\i (NEET) de a oferi servicii care sa promoveze extinderea 

cuno?tinielor acestora in domeniile <onstruirii comunità\ii, dezvoltarii 

competençelor, abordand impactul integrariiin UE. 

Centrul ACTA este o punte intre formare ?i piaia muncii, 

iar personalul nostru are experien\a in activita\i 

educa\ionale �i este motivat de inovaçii. 

perspective �i abordari interdisciplinare 7n 
educaiie. 
Colaboràm activ cu alte organizaçii la nivei 
european, naiional �i locai, cu diver�i actori �i 
gru puri iintà, instituiii de invaiàmant, centre de 
cercetare, università\i, organizaiii private, 
asociatii, companii, autoritati publice. 

• 
Co-lunde<! by 1ne 
Erasmus+ Programme 
of the European Un,on 

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru 

elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare 

a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar 

Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice 

utilizare a informațiilor conținute în aceasta.
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FABIOLA PO RCELLI. LUCA PASQUADIB I SCEGLIE. AI NHOA GAN DARIASBEITIAARENAZA. 

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei 

publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar 

opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru 

orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta. 

• 
Co-funded by the 
Erasmus+ Programme 
oflhe European Unlon 




