
 
COMUNICAT DE PRESĂ                                

Iași, 29 septembrie 2017  

Lansare  proiect: ,,Creșterea incluziunii pe piața muncii a refugiaților, persoanelor care cer azil și 

imigranților, în baza dezvoltării competențelor atreprenoriale – RIECE`` 

  Asociația EVEREST din Iași alături de parteneri din Finlanda, Spania, Cipru și Lituania, în 

calitate de coordonator, anunță lansarea proiectului Erasmus+ „Raising inclusion into the labor market 

of refugees, asylum-seekers and migrants, on the base of entrepreneurial competencies development 

– RIECE", proiect de parteneriat strategic în domeniul educației adulților. 

Proiectul are o perioadă de implementare de 24  luni,  începand cu data de 01 septembrie 2017, 

iar bugetul aprobat are o valoare totală de  125646 euro, acoperită integral de Comisia Europeană.    

Proiectul are ca obiective să dezvolte un curriculum de formare inovativ, metode și materiale de 

antreprenoriat și planificare a carierei pentru a îmbunătăți cunoștințele profesionale ale imigranților, să 

sporească competențele antreprenoriale și de planificare a carierei și să susțină integrarea imigranților  pe 

piața UE a muncii, cât și să dobândească cunoștințe de la o varietate de experți pentru realizarea unui 

portret social al migrantului. 

Obiectivul va fi atins printr-o analiză comparativă, schimburi de experiență, identificarea și 

împărtășirea bunelor practici între cei cinci organizații din România, Lituania, Finlanda, Spania și Cipru. 

Toate aceste activități sunt destinate intregrării masive a imigranților în societate. 

Conform piedicilor identificate în cercetare, partenerii proiectului vor creea un program comun 

numit: ,,Ghid pentru integrarea imigranților pe piața muncii”. Acest program va consta în 5 mari module: 

Învătare Continuă (Life Long Learning), Cerințe și Nevoi ale Pieței Muncii (Requirements and Needs of 

Labour Market), Situații diferite în piața muncii (Different Situations in Labour Market), Mediu 

înconjurător cultural (Cultural surroundings), Cultura muncii (Working culture).  

În cursul realizării proiectului, participanții vor lua în considerare piața muncii a partenerilor în 

ceea ce privește nevoile și diferențele culturale. 

Impactul așteptat al acestui proiect se va reflecta într-un număr crescut al imigranților ce au 

competențe de antreprenoriat și planificare a carierei, în integrarea acestora eficientă în piața muncii din 

Uniunea Europeană, în competitivitate crescută a organizațiilor care formează adulții. La nivel european, 

impactul așteptat este creșterea cooperării între diverșii actori conectați la sectorul educației adulților din 

Europa. Informațiile despre proiect vor fi transmise în diverse instituții care au în vedere imigranții din 

Europa. 

Mai multe detalii despre derularea proiectului puteți gasi pe website-ul organizației 

www.asociatiaeverest.ro , pe pagina de facebook: https://www.facebook.com/AsociatiaEverest/  sau la 

adresa de e-mail :  asociatia.everest@gmail.com  
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