NGENVIRONMENT

Promovarea cetățeniei active și sustenabilității europene prin intermediul
gândirii ecologice a ONG-urilor
Numărul proiectului: 2018-1-DE02-KA204-005014

Proiectul NGEnvironment
NGEnvironment apare ca o contribuție relevantă la prioritățile
orizontale ale UE de îmbunătățire a competențelor de bază și
transversale relevante ale cetățenilor UE, în domeniul educației
adulților și în perspectiva învățării pe tot parcursul vieții, urmărind
să capaciteze noii lideri pentru angajarea în schimbare,
îmbunătățirea spiritului antreprenorial, a limbilor străine și a
abilităților digitale și pentru promovarea angajabilității, a
dezvoltării socio-educaționale și profesionale, prin acțiuni ale
ONG-urilor.
Cei opt parteneri ai proiectului provin din Germania, Portugalia,
Grecia, Malta, Irlanda, Spania, Italia și România. Coordonatorul
proiectului este Universitatea din Paderborn (Germania), Catedra
de Business și Educație pt Resursele Umane II.
Proiectul a început la 1 septembrie 2018 și se va încheia după trei
ani, la 31 august 2021.

Grupul țintă al proiectului NGEnvironment
(1) cetățeni adulți care doresc să devină lideri /
antreprenori de ONG-uri,
(2) personalul al ONG-urilor deja existente care
urmează să primească o pregătire actualizată într-un
context legat de învățarea pe tot parcursul vieții,
(3) personalul al ONG-urilor deja existente care dorește să-și
împărtășească experiența și să îi sprijine pe noii lideri de ONG
prin participarea la procesul de imersiune.

Scopul proiectului NGEnvironment
Este nevoie să pregătim lideri capabili să-și exprime dorința de a se implica în problemele și provocările pe care le văd în jurul lor.
NGEnvironment va instrui astfel de lideri, ajutând la dezvoltarea abilităților necesare găsirii unor soluții creative la problemele locale
/ regionale, totodată cu asociativismul, recunoașterea potențialului leadership-ului și valorificarea unor astfel de calități în beneficiul
mediului și al altora, prin crearea de locuri de muncă, cetățenie activă, împărtășirea beneficiilor cu toți - ca obiectiv adevărat și
construcție a participării democratice și deschise a ONG-urilor și a durabilității. Proiectul va demonstra, așa cum intenționează
Comisia Europeană, că antreprenoriatul verde reprezintă un mijloc eficace de stimulare a ocupării forței de muncă și de utilizare
eficientă a capitalului natural și social.
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