Promotor:
Inspectoratul Școlar al
Județului Suceava

Beneficiază de:

Parteneri:
Servicii suport pentru
angajare.


Cursuri
de
profesională.


formare

Seminarii
tematice
pentru tineri și părinți.


Inspectoratul Școlar Județean
Bistrița Năsăud
Asociația Consultanților în
Dezvoltare Comunitară
Liceul Tehnologic “Oltea
Doamna” Dolhasca
Asociația Consultanților în
Dezvoltare Comunitară
Jazzmontor AS Norvegia

www.osansapentruviitor.eu
Email: osansapentruviitorcontact@gmail.com

Liceul Tehnologic “Oltea Doamna” Dolhasca
0230 540810
Şcoala Gimnazială “D. Păcurariu” Şcheia
0230 526424
Liceul Tehnologic Forestier Bistrița
0263 234304
Liceul Tehnologic Lechința
0263 274020

“O șansă pentru viitor Servicii integrate pentru
tineri aflați în situație de
risc într-un Centru Social
Multifuncțional”
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VIITOR
Împreună clădim viitorul tău!

Tel: 555 555 5555

www.eeagrants.org
www.granturi-corai.ro

Alege viitorul !

Scopul proiectului:

Centrele Sociale
Multifuncţionale:
Regiunea NE - Suceava




Liceul Tehnologic
“Oltea Doamna”
Dolhasca
Şcoala Gimnazială “D.
Păcurariu” Şcheia

Regiunea NV - Bistriţa
Năsăud

Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor aflaţi
în situaţii de risc (dintre care
aproximativ 40% de etnie romă), din
Regiunile de NE și NV ale României,
judeţele Suceava şi Bistriţa Năsăud,
prin
dezvoltarea
unor
centre
multifuncţionale de incluziune socială
care să sprijine implicarea mai activă
în evoluţia lor a părinţilor/tutorilor, a
furnizorilor de servicii, a comunităţii în
general, precum şi iniţierea şi
pilotarea unor măsuri inovative în
domeniul incluziunii sociale.

Grup ţintă:



Liceul Tehnologic
Forestier Bistrița





Liceul Tehnologic
Lechința



Şansă pentru tine!



400 de tineri în situaţii de risc
(16-29 ani) din care 160 de tineri de etnie romă
800 de parinţi şi aparţinători ai
tinerilor vizaţi
45 de profesionişti/voluntari instruiţi în furnizarea de servicii
de incluziune socială.

Servicii inovatoare
 Formare
tineri:

profesională

pentru

 utilizare PC
 curs școală de șoferi
 competențe antreprenoriale
 mecanic auto
 pedichiură - manichiură
 croitorie
 florar-decorator
 cofetar-patiser
 muzică
 limba engleză.
 Ateliere tradiționale: fier forjat,
pielărie, cioplire marmură, artizanat
lemn, țesătorie cu ață, împletituri
nuiele, cusut cu mărgele.

