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PEGASO jest spółdzielnią socjalną powstałą w 1998 r.
Celem jej działania jest rozwój wspólnot działających na
rzecz użyteczności publicznej, w szczególności na rzecz
integracji osób bezrobotnych i innych osób zagrożonych
marginalizacją czy wykluczeniem z rynku pracy (kobiety,
młodzież, osoby starsze, emigranci.)
W ramach tej działalności wdrażane są rozmaite programy
i inicjatywy zwalczające izolację społeczną czy też
wspierające integrację społeczną grup dyskryminowanych:
- inicjatywy edukacyjne (m.in. zawodowe kursy
szkoleniowe)
- doradztwo
- organizacja i prowadzenie praktyk/staży nakierowany na
integrację na rynku pracy oraz propagowania aktywnej
polityki rynku pracy
- tworzenie i zarządzanie projektami realizowanymi we
współpracy z administracją publiczną lub sektorem
prywatnym

OAKE Associates jest organizacją powstałą w 2009 r. Jej
głównym celem jest ułatwianie interakcji grup w celu
innowacyjnego podejścia do badań i rozwoju, do ubiegania
się o odpowiednie fundusze europejskie, a także
zarządzania projektami.
OAKE dostarcza zrozumiałe, zwięzłe informacje na temat
finansowania oraz wspiera wszystkie podmioty, by ułatwić
ich rozwój, zarządzanie i ocenę europejskich i brytyjskich
inicjatyw projektowych

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja
Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość
merytoryczną.

IFAID
Institut de Formation et
d'Appui aux Initiatives de
Developpement
Bordeaux, Francja
www.ifaid.org

EEDE
Hellenic Management
Association – HMA
Ateny, Grecja
www.eede.gr

CARITAS Archidiecezji
Gdańskiej
Sopot, Polska
www.gdansk.caritas.pl

IFAID jest francuską organizacją non profit, powstałą
w 1986
roku.
Specjalizuje
się
w
lokalnym
i międzynarodowym rozwoju.
Główne działania organizacji:
- pilotowanie i wdrożenie 2-letniego profesjonalnego
programu szkoleniowego (studia magisterskie I stopnia)
w zakresie zarządzania projektami
- wsparcie i poradnictwo dla lokalnych organizacji
działających na rzecz wspólnot lokalnych i ekonomii
społecznej
- koordynacja i udział w kilku europejskich projektach
w ramach programów "Uczenie się przez całe życie:
Leonardo da Vinci, Grundtvig

HMA, organizacja non-profit założona w 1962 roku, która
ma na celu badania, promowanie i upowszechnianie
nowoczesnych zasad zarządzania i praktyk w greckich
przedsiębiorstwach i organizacjach. Obecnie HMA jest
wiodącą instytucją naukową. Organizuje szkolenia dla
greckich
przedsiębiorstw,
organizacji
publicznych
i prywatnych
w
zakresie
dostosowywania
do
międzynarodowego
otoczenia
(konkurencyjność)
zjednoczonej Europy.
HMA ma ponad 45-letnie doświadczenie w dziedzinie
zarządzania; uczestniczył w wielu finansowanych przez UE
programach (m.in. Horizon, Leonardo da Vinci, Art-6, elearning, EQUAL).
HMA zrzesza 4500 członków, z których 400 stanowią
przedsiębiorstwa i organizacje, pozostałe to administracja.

CARITAS Archidiecezji Gdańskiej jest kościelną organizacją
charytatywną, działa od 1990 roku w obszarze pomocy
społecznej. Głównymi odbiorcami tej pomocy są ludzie
ubodzy, dzieci, młodzież, osoby niepełnosprawne, starsze
i chore osoby. Korzystając ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego Caritas pomaga ludziom, którzy są
narażeni na wykluczenie społeczne - niepełnosprawni,
długotrwale bezrobotni – pomagając im wejść lub powrócic
na rynek pracy.
Caritas prowadzi kilka wyspecjalizowanych placówek, m.in.
dom seniora, hospicjum, zakłady opiekuńczo-lecznicze
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placówki pobytu dziennego
dla dzieci i młodzieży,
warsztaty dla osób niepełnosprawnych, stołówkę dla
ubogich, ośrodki rehabilitacyjne.
Caritas posiada bogate doświadczenie w obszarze
współpracy międzynarodowej (projekty: EQUAL, Leonardo,
EFS, Fundusze Norweskie ,Wolontariat europejski). Caritas
zatrudnia ok. 300 pracowników i zrzesza ponad 4000
wolontariuszy.
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