
Competențe pentru viitor: Întreprinderile 
sociale de inserție ISI sunt pregătite!   

Proiectul B-WISE își propune să dezvolte 
o strategie europeană pentru a răspunde 
nevoilor de competențe, în special digitale,  
în sectorul întreprinderilor sociale de inserție. 

 

Grant Agreement:  
621509-EPP-1-2020-1-BE-EPPKA2-SSA-B



             

Întreprinderile sociale de inserție (în engleză WISE – work 
integration social enterprise) sunt întreprinderile al căror  
obiectiv principal este integrarea socială și profesională 
a persoanelor defavorizate – lucrători greu și foarte greu 
ocupabili. Acestea se află în centrul activității economice a 
întreprinderii, având o dimensiune pedagogică puternică. 
Persoanele cu nevoi de sprijin pot fi șomeri de lungă  
durată, persoane cu dizabilități, persoane în vârstă,  
migranți, tineri NEETs și alte grupuri care sunt  
mai expuse riscului de a fi excluse de pe  
piața muncii.

ISI?

Proiectul B-WISE   
vizează nevoile de competențe ale lucrătorilor greu ocupabili, 

ale consilierilor de inserție (job coaches) și ale managerilor. 
Proiectul va promova, de asemenea, atractivitatea sectorului 

ISI/WISE ca opțiune de carieră și va crește gradul de 
conștientizare cu privire la importanța utilizării tehnologiilor 

digitale pentru a sprijini persoanele aflate în risc de a fi excluse 
de pe piața muncii prin inserția socio-profesională. 



Elaborarea unui raport pentru a oferi o 
imagine de ansamblu asupra sectorului 
ISI la nivelul  întregii Europe și pentru 
a identifica nevoile de competențe din 
acest sector. 

Testarea programelor de formare în 
13 țări și validarea acestora de către 
autoritățile de certificare. 

Sensibilizarea cu privire la promovarea 
sectorului ISI ca opțiune de carieră și la 
importanța utilizării tehnologiilor digitale 
pentru a sprijini persoanele expuse riscului 
de a fi excluse de pe piața muncii în 
inserția socio-profesională ca și pregătire 
pentru  piața muncii.

Dezvoltarea a trei programe de formare 
pentru a acoperi lacunele în materie de 
competențe ale lucrătorilor în inserție, ale 
consilierilor de inserție  și ale managerilor 
acestora. 

Elaborarea unei strategii europene 
pentru a continua abordarea nevoilor 
de competențe din sectorul ISI  și după 
încheierea proiectului. 

1

3

5

2

4

Pentru a atinge acest obiectiv și a pregăti ISI să facă 
față provocărilor viitoare, proiectul va pune în aplicare 
următoarele acțiuni: 



Proiectul este coordonat de EASPD  
și ENSIE și reunește:

16 reprezentanți din 
sectorul ISI 

• EASPD (coordonator)
• ENSIE
• arbeit plus
• Lichtwerk
• Fundación ONCE
• RES - Réseau d’entreprises 

sociales
• NASOR – National 

Association of the Socially 
Responsible Employers

• ACT Group
• La fédération des 

entreprises d’insertion
• RISE Romania
• Ev Zin
• ŠENT
• Idee in Rete
• Social Entrepreneurship 

Association of Latvia
• De Omslag
• Stowarzyszenie Współpracy 

Regionalnej 

13 furnizori de formare 
profesională

• JKU-Johannes Kepler 
Universität Linz

• Fundación Coremsa
• Excellia
• Faculty of Law in Zagreb 

University
• AFPA
• Fundația Alături de Voi 

România (ADV)
• Margarita
• Cene Štupar 
• AIAS Bologna onlus
• Samaritan Association of 

Latvia
• ROC van Amsterdam
• CERTES
• SCF - Scuola Centrale 

Formazione  

1 institut european de 
cercetare EURICSE 

• EURICSE – European 
Research Institute on 
Cooperatives and Social 
Enterprises 

https://www.easpd.eu
http://www.ensie.org
http://www.arbeitplus.at
http://www.lichtwerk.io
https://www.fundaciononce.es
http://www.resasbl.be
http://www.resasbl.be
https://www.nasor.bg/home
https://www.nasor.bg/home
https://www.nasor.bg/home
https://act-grupa.hr
http://www.lesentreprisesdinsertion.org
http://www.lesentreprisesdinsertion.org
https://www.koispe-euzin.gr
http://www.sent.si
https://www.ideeinrete.org
http://www.sua.lv
http://www.sua.lv
https://www.deomslag.nl
http://www.swr.pl
http://www.swr.pl
https://www.jku.at
https://www.jku.at
http://www.fundacioncoremsa.org/es
http://www.excellia.bg
https://www.pravo.unizg.hr/en/about
https://www.pravo.unizg.hr/en/about
https://www.afpa.fr
http://www.eeamargarita.gr
https://www.cene-stupar.si/sl/domov
http://www.aiasbo.it
http://samariesi.lv
http://samariesi.lv
http://www.rocva.nl
http://www.scformazione.org
http://www.scformazione.org
https://www.euricse.eu
https://www.euricse.eu
https://www.euricse.eu
https://www.euricse.eu


€

Comitetul Consultativ al proiectului  
e format din: 

7 organizații umbrelă la 
nivelul UE

• AAATE
• CECOP
• EDF
• EFVET
• EPR
• FESE/EFSE
• RREUSE

1 organizație internațională

• Organizația Internațională a 
Muncii (ILO)

8 reprezentanți ai unor 
autorități publice naționale 
sau regionale

• TUV Hellas
• Oficiul Regional de Muncă din 

Katowice
• POM West-Vlaanderen
• Groep Maatwerk
• City of Zagreb
• CIE
• ANOFM România
• Agency of employment 

Bulgaria

Budget:  
€ 3.885.996,00 

Proiect B-WISE:   
2021-2024

https://aaate.net
https://www.cecop.coop
https://www.edf-feph.org
https://www.efvet.org
https://www.epr.eu
https://www.efse.lu
https://www.rreuse.org
https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
https://www.tuv-nord.com/gr/en/home
http://pomwvl.be
https://www.groepmaatwerk.be
https://www.zagreb.hr
http://www.bwiseproject.eu/project/advisory-board
https://www.anofm.ro
https://www.az.government.bg/en/pages/za-nas
https://www.az.government.bg/en/pages/za-nas
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