Proiectul îşi propune să faciliteze

PARTENERI

adulţilor dezavantajaţi social şi economic,

oportunităţi de învăţare pentru

SWAPWest: Scottish Wider Access Programme
(Marea Britanie)

cu scopul de a-i ajuta să progreseze în

adulţii

educaţia lor, utilizand mentori.

excluşi social din diverse motive,

SWAPWest este un consorţiu de instituţii care
lucrează cu Comunitatea Educaţională. Gama largă
de iniţiative dezvoltate de SWAPWest porneşte de
la nevoile adulţilor cu care lucrează.

Proiectul

Proiectul

FORMULA

îşi propune

se

adresează

două rezultate

strategice clare:
 Formarea

unei

societăţi

mai

incluzive social în condiții economice
dificile, prin antrenarea adulților din
zonele cele mai defavorizate.
 Susţinerea adulţilor să progreseze
către calificările de care ei şi societatea au
nevoie, prin oferirea unei structuri de
ghidare robuste

dezavantajaţi

utilizând

care

mentori

sunt

(persoane

model).

FORMARE STUDIA (România)
Formare Studia este un centru de formare
profesională pentru adulţi. Din 2007, data înfiinţării
Formare Studia a oferit cursuri de specializare unui
număr de peste 2000 de adulţi.

Activităţile principale ale proiectului:
1) Fiecare partener va identifica şi va
stabili o reţea de mentorat pentru adulţi
dezavantajaţi şi comunităţile lor.
2) Se vor produce material şi resurse
suport pentru mentorii implicaţi.
3) Se vor produce materiale şi resurse
pentru organizaţii care lucrează cu adulţi,
pentru a susţine mentoratul ca activitate de

POE EDUCO, spol. s r.o. (Republica Cehă)
POE EDUCO, situată în Nordul Moraviei, este o
organizaţie privată care oferă servicii educaţionale
adulţilor: cursuri de formare profesională şi de
recalificare pentru şomeri. Compania are experienţă
în colaborarea cu Oficiul Forţelor de Muncă şi cu
alte organizaţii la nivel local şi regional.

Universitatea din Malmö (Suedia)
Universitatea Malmö, fondată în 1998, are
aproximativ 20,000 studenţi anual şi este pe locul 9
ca mărime în Suedia. Schema de mentorat
Privighetoarea a început în Malmö în 1997 şi
cuprinde un număr de şcoli cu elevi cu mare
diversitate etnică.

voluntariat.
Fundaţia pentru Dezvoltarea Socială (Spania)

4) Dezvoltarea unei reţele europene de
mentorat prin activităţile derulate în proiect,
care să susţină reţelele partenerilor/ţărilor
acestora.

Fundaţia pentru Dezvoltare Socială este o
organizaţie non profit înfiinţată pentru a promova
dezvoltarea populaţiei care trăieşte şi lucrează în
mediul rural.

