DESPRE NOI

Obiectivul proiectului Brave este de a contribui la viața adulților prin actiuni de
încurajare și consolidare a capacității personale si profesionale. Proiectul isi propune,
pe de o parte, demersuri specifice pentru intarirea sigurantei se sine, un mod pozitiv
de a privi viata, aprecierea calitatilor si buna lor folosire in atingerea scopruilor
participantilor și, pe de alta parte, transmiterea de competențe si abilitati
participantilor pentru dezvoltarea profesionala a acestora.
Proiectul BRAVE este finantat în cadrul programului Erasmus +
(Parteneriate strategice - Educație pentru adulți) și va dura 24 de luni, respectiv
1 noiembrie 2017 - 31 octombrie 2019.

CURS DE FORMARE PENTRU PENTRU DEZVOLTAREA
CAPACITATII PERSONALE

In perioada 11-15 iunie 2018, 30 de participanți

Instruirea a avut la baza un suport didactic, un

din 6 țări diferite (Lituania, Spania, Cipru, Italia,

manual structurat, ușor de înțeles, fiind

Grecia și România) au participat la prima

prezentate si explicate informatiile esentiale

sesiune de formare inovativa prevazuta in cadrul

care au alcatuit continutul fiecarei zi de

proiectului, care a avut loc la Valencia. Pe

formare. Totodata, manualul a fost conceput si

parcursul acestui eveniment, participanții au

realizat in asa fel incat sa contituie pentru

fost implicați în diferite activități și au avut o

participanti un model de formare si

mare oportunitate de a se cunoaște mai bine pe

autoformare.

ei insisi, de a-și explora ambițiile profesionale
și viziunile, precum și stabilirea de noi obiective.

BRAVE INNOVATIVE TRAINING PROGRAMME
IO1 - Programul de formare inovativ BRAVE– Dezvoltarea personala a
somerilor adulti este structurat in 5 zile de formare si contine 4 module
principale:
Modul 1: Cunoasteti-va pe voi insusi;
Module 2: Descoperiti-va potentialul personal pentru un nou model de
afacere;
Module 3: Primul portofoliu de idei de afaceri;
Module 4: Contributia mea la binele social.
Manual este bine structurat, ușor de înțeles, fiind prezentate si explicate
informatiile esentiale care alcatuiesc continutul programului de formare
inovativ. Fiecare modul contine o introducere, in cadrul caruia sunt
prezentate obiectivele si informatiile esentiale intr-o maniera clara si usor
de inteles. Textele prezente in manual sunt imbinate cu scheme si fotografii
motivationale, care fac atractiva parcurgerea informatiilor prezentate.
Doriti sa stiti mai multe despre proiectul Brave? Viziteaza site-ul proiectului
si pagina facebook, vezi ce se intampla in fiecare moment si actiunile
viitoare!

DESCARACA ACUM VERSIUNEA FINALA A
PROGRAMULUI DE FORMARE INOVATIVA - ETAPA 1 –
DEZVOLTAREA CAPACITATII PERSONALE A
ADULTILOR SOMERI DE PE PAGINA WEB A
PROIECTULUI :
HTTP://WWW.ILIKETOBEBRAVE.EU/DOWNLOAD/

PARTENERII PROIECTULUI:
Fundatia Dezvoltare in Europa (FDE, Romania)
Social Innovation Fund (SIF, Lithuania)
InEuropa srl (Italy)
KMOP (Greece)
Stichting PRIME (Netherlands)
CARDET (Cyprus)
FYG Consultores (Spain)
Zenit Formazione (Italy)

UNDE NE POTI GASI?
http://www.iliketobebrave.eu/home/
https://www.facebook.com/Iliketobebrave/

Aceasta publicație nu constituie neaparat pozitia Comisiei Europene, nici o aprobare a conținutului,
reflectă doar părerile autorilor. Comisia nu este responsabilă pentru nicio utilizare a informațiilor conținute
de aceasta.

