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Despre ce e NGEnvironment? 
NGEnvironment apare ca o contribuție relevantă la prioritățile 
orizontale ale UE de îmbunătățire a competențelor relevante de bază 
și transversale ale cetățenilor UE, în domeniul educației adulților și din 
perspectiva învățării pe tot parcursul vieții, urmărind să capaciteze noi 
lideri pentru implicarea în schimbare, îmbunătățirea spiritului 
antreprenorial, a limbilor străine și a abilităților digitale și promovarea 
capacității de angajare, a dezvoltării socio-educaționale și 
profesionale, prin acțiuni ale ONG-urilor. 
 
Prin capacitarea liderilor ONG-urilor NGEnvironment va contribui la 
îmbunătățirea/extinderea ofertei de oportunități de învățare de înaltă 
calitate adaptate nevoilor adulților cu nivel scăzut de calificare, astfel 
încât aceștia să dobândească competențe de alfabetizare și 
antreprenoriat, cu recunoașterea acestor abilități. 
 
NGEnvironment va fi adaptat în special pentru adulți, încurajând 
coeziunea socială, sporind talentele și luând în considerare 
nevoile/preocupările lor specifice și oferind noi abordări de învățare 
printr-un proces pedagogic holistic, participativ și motivant, care va 
duce în final la dezvoltarea multor competențe cheie cu efect pe 
termen lung asupra cetățeniei active europene pentru sustenabilitate. 
 
Incluziunea socială va fi realizată deoarece NGEnvironment urmărește 
formarea de noi lideri de ONG, furnizând șanse egale de învățare 
pentru toți, indiferent de gen, religie, cultură, vârstă etc. Proiectul va 
promova integrarea socială prin crearea de locuri de muncă pentru 
persoane segregate social sau cu un nivel scăzut de calificare. 
 
Principalele obiective generale vizate de NGEnvironment sunt: 
● Să sprijine dezvoltarea unei noi generații de lideri ONG; 
● Să ofere sprijin relevant liderilor ONG existenți și viitori; 
● A fi în fruntea strategiilor și a programelor de dezvoltare a 
leadershipului care încorporează cele mai bune practici și experiența / 
expertiza curentă dintr-o multitudine de țări și culturi din Europa (din 
sud, nord și centru). 
 

 
Ce va realiza NGEnvironment? 

 
● Un Raport de Cercetare inițial pentru a stabili 
stadiul actual în domeniu. 
● Două ’pachete’ de instruire, pentru mentori de 
ONG-urilor și pentru noi lideri de ONG-uri. 
● O Platformă și un Observator online (un depozit 
de rezultate, bune practici, modele de rol). 
● Un Set de Instrumente pentru Implicare, ce 
asigură o largă conștientizare asupra proiectului și 
motivează participarea. 
● Videoclipuri instructive cu cele mai bune practici 
ale ONG-urilor. 
● Un "Ghid de supraviețuire pentru înființarea și 
finanțarea ONG-urilor". 
● Un raport pe înțelesul tuturor, care explică 
rațiunea proiectului, obiectivele, principalele 
concluzii și studiile de caz rezultate. 
● Un Document de Politică care să statueze de ce ar 
putea fi relevantă o schimbare a abordării politice 
față de sprijinirea ONG-urilor. 
. 
 



 

 

Foster European Active Citizenship and Sustainability Through Ecological Thinking by NGOs [NGEnvironment] 
Erasmus+ Project for Cooperation for Innovation and Exchange of Good Practices 

Strategic Partnerships for Adult Education 
2018-1-DE02-KA204-005014 

 

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru producerea acestei publicații nu constituie 

o aprobare a conținutului care reflectă numai opinia autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă 

la răspundere pentru nici o utilizare care rezultă din aceasta. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ce s-a întâmplat deja? 

 
Proiectul a început oficial la 1 septembrie 2018. 
Curând după aceea, consorțiul proiectului s-a întâlnit pentru întâlnirea 
de demaraj. Întâlnirea a avut loc între 5 și 7 noiembrie 2018, la Lousada 
(Portugalia), fiind găzduită de instituția coordonatoare, Right 
Challenge. Întâlnirea a avut ca scop să permită partenerilor să se 
cunoască reciproc, să discute despre obiectivele și activitățile 
proiectului și să înceapă să planifice primele sarcini de lucru pentru toți 
partenerii. 
Toate rezultate preconizate ale proiectului au fost abordate și 
discutate în detaliu, precum și aspecte administrativ-financiare, 
diseminare și exploatare, proceduri de evaluare și raportare. 
  
 

 
 

Ce urmează… 
 

• Găsirea unei abordări comune privind ONG-
urile și nevoile acestora, pornind de la 
realitățile fiecărei țări partenere. 

• Efectuarea unui exercițiu de cercetare 
pentru informarea cadrului de formare și a 
matricii rezultatelor învățării, creând astfel 
baza pentru introducerea în pedagogie a 
personalului din ONG-uri. 

• Începerea lucrului în echipa de bază pentru 
elaborarea curriculumului pentru pachetul 
de formare destinat leadershipului în ONG-
uri ecologice și sociale. 

• Efectuarea acțiunilor de diseminare. 
 

 

 
Cum să vă conectați cu NGEnvironment: 
 

Vizitați website-ul nostru: 
http://eduproject.eu/NGEnvironment 

 
sau contactați partenerul din țara 

dumneavoastră! 


