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Grup țintă:
Tipul Programului: RO10 „Copii şi tineri în situaŃii
de risc şiiniŃiative locale şi regionale pentru
reducerea inegalităŃilor naŃionale şi promovarea
incluziunii sociale”

Conferințe de lansare a proiectului
29 aprilie 2015, Lechința, județul Bistrița Năsăud.
La eveniment au fost prezenți reprezentanți ai autorităților
publice, ai minorităților, profesori, ai partenerilor.

400 de tineri în
situaŃii de risc
(16-29 ani) din care 160
de tineri de etnie romă
800 de parinŃi şi aparŃinători
ai tinerilor vizaŃi
45 de profesionişti/voluntari
instruiŃi în furnizarea de
servicii de incluziune
socială

Scopul
proiectului:
îmbunătăŃirea
situaŃiei
tinerilor aflaŃi în situaŃii de
risc (dintre care aproximativ
40% de etnie romă), din
Regiunile de NE și NV ale
30 aprilie 2015, Șcheia, județul Suceava. Proiectul a fost lansat
României, judeŃele Suceava şi
în prezența potențialilor beneficiari, specialiștilor și reprezentanților
BistriŃa
Năsăud,
prin
partenerilor, autorităților locale, mass-mediei.
dezvoltarea unor
centre
multifuncŃionale de incluziune
socială
care
să
sprijine
implicarea mai activă în
evoluŃia lor a părinŃilor/
tutorilor, a furnizorilor de
servicii, a comunităŃii în
general, precum şi iniŃierea şi
pilotarea
unor
măsuri
inovative
în
domeniul
incluziunii sociale.
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Obiectivele proiectului:
☼ Crearea și desfășurarea unui set de servicii suport care să
Inspectoratul Școlar al
Județului Suceava

Parteneri:
Inspectoratul Școlar Județean
Bistrița Năsăud

faciliteze accesul la educație a 400 de tineri aflați în situații de
risc (dintre care 160 de etnie romă).

☼ Creșterea posibilităților de angajare a 400 de tineri aflați în
situații de risc (dintre care 160 de etnie roma) din regiunile NE
și NV ale României, prin oferirea de programe de instruire
formală și nonformală și servicii de ocupare prin consiliere
profesională și suport pe piața muncii.

☼ Desfășurarea unui set de activități educaționale, sesiuni de
Asociația Consultanților în
Dezvoltare Comunitară
Liceul Tehnologic ”Oltea
Doamna” Dolhasca

instruire, vizite de studiu și campanii de conștientizare care să
sprijine accesul la educație nonformală a 1200 de persoane
din regiunile NE și NV, aflate în situație de risc și a 45 de
profesioniști în incluziunea socială a acestora.
Proiect finanțat cu
sprijinul financiar al
Programului RO10CORAI, program finanțat
de Granturile SEE 20092014 și administrat de
Fondul Român de
Dezvoltare Socială

Asociația Consultanților în
Dezvoltare Comunitară
Jazzmontor AS Norvegia

www.osansapentruviitor.eu
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Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud
Telefon: 0263213529
Email: osansapentruviitorcontact@gmail.com
Lidia Acostoaie. Manager de proiect: „Proiectul implementează măsuri integrate, efective şi
eficiente, adresate grupurilor de tineri vulnerabili, care se confruntă cu riscuri specifice, prin
dezvoltarea a patru centre multifuncționale de incluziune socială şi a unor servicii suport, care să
contribuie la reducerea discriminării şi a excluziunii sociale a tinerilor de etnie romă.”
ConŃinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziŃia oficială a FRDS şi a Granturilor SEE
2009 – 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenŃei informaŃiilor prezentate revine
iniŃiatorilor.
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