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Programul RO10 „Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale
pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale”
Proiectul „O șansă pentru viitor—Servicii integrate pentru tineri aflați în situație de risc într-un
Centru Social Multifuncțional” a oferit oportunitatea deschiderii a 4 centre multifuncționale în cadrul
cărora se vor realiza instruiri formale și atelierele tradiționale pentru beneficiari.
În Centrele Sociale Multifuncționale

se desfășoară

cursuri de formare profesională pentru tineri:


utilizare

PC,

antreprenoriale,

școală

mecanic

de
auto,

șoferi,

Servicii suport pentru tinerii
aflați în situații de risc

competențe

manichiură-pedichiură,

ospătar, lucrător în pensiuni agroturistice, florar-decorator,
cofetar-patiser, muzică, limba engleză



ateliere

tradiționale:

fier

forjat,

pielărie,

cioplire

marmură, artizanat lemn, țesătorie cu ață, împletituri
nuiele, cusut cu mărgele




seminarii tematice pentru tineri și părinți
servicii suport pentru angajare.

Miercuri, 13 ianuarie 2016, în Centrul Multifuncțional Lechința, județul Bistrița Năsăud a avut
loc activitatea de consiliere a tinerilor aflați in situații de risc, beneficiari ai proiectului. Consilierea și
orientarea profesională a tinerilor a fost organizată și desfășurată de consilierul vocațional, psiholog și
asistentul social.
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Programul RO10 „Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale
şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea
incluziunii sociale”
27 ianuarie 2016 - Centrul Multifuncțional de la Liceul Tehnologic Forestier
Bistrița a debutat cursul de calificare profesională MANICHIURĂ-PEDICHIURĂ.

Centre Sociale
Multifuncționale

SERVICII
INOVATIVE

Cursul de formare profesională oferit celor 27 de tinere în situații de risc este oferit
participanților de Camera de Comerț și Industrie Bistrița Năsăud, compartimentul de formare
profesională. Însușirea noțiunilor teoretice care reprezintă fundamentul instruirii practice a fost
completată de activități cu caracter aplicativ, desfășurate în locații specializate, respectiv salon de
manichiură pedichiură și laborator de instruire practică. Cele 5 module ale cursului vizează
dezvoltarea unui set de competențe care să permită cursanților aplicarea, în medii sociale diferite, a
calificării dobândite, respectiv: IGIENA ȘI PROTECȚIA MUNCII, INSTRUMENTE ȘI MATERIALE,
COMUNICARE ȘI PROMOVARE, MANICHIURA, PEDICHIURĂ.
De-a lungul derulării programului, cursanții au manifestat interes pentru temele abordate, s-au
implicat în activități și au exersat tehnicile însușite în diferite contexte noi, de învățare. Cursanții au
fost monitorizați de reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Bistrița năsăud, cu atriibuții
specifice în proiect.
Asistent comunicare, prof. Aurelia DAN, I.Ș.J. Bistrița Năsăud
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„Cursurile de formare din centrul
multifuncțional oferă tinerilor cu
adevărat o șansă pentru viitor.
Entuziasmul lor, modul în care
contribuie la propria dezvoltare
profesională a încântat formatorii și
echipa de implementare a
proiectului.” (Florian Camelia,
consilier vocaţional în Centrul
Multifuncțional Lechința)
Cursul de formare profesională COMPETENȚE
ANTREPRENORIALE se desfăşoară în toate cele patru
centre multifuncţionale şi reprezintă o altă oportunitate
oferită tinerilor în situații de risc, beneficiarii direcți ai
proiectului.
Programul de formare este livrat de Camera de
Comerț și Industrie Bistrița Năsăud, departamentul de
formare profesională. Luna februarie a marcat debutul
cursului de formare în Centrele Multifuncționale din
Bistrița și Lechința. Astfel, pe 3 februarie 2016, a
debutat programul de formare la Bistrița și pe 15
februarie 2016 la Lechința.
Programul de formare profesională oferit tinerilor
în situații de risc cuprinde 11 module de studii, care
asigură însușirea unor competențe specifice acestei
calificări. Dintre disciplinele de studiu amintim:
Managementul organizațional și al dezvoltării afacerilor,
Marketingul afacerii, Etica și Comunicarea în afaceri,
Dezvoltare profesională, Egalitatea de șanse.
Activitățile teoretice au fost completate cu
activități
practice
care
au
stârnit
curiozitatea
participanților, stimulând implicarea lor în realizarea
propriilor planuri de afaceri sau în elaborarea unor
proiecte tematice.
Marketingul unei afaceri și Planul de afaceri au
permis participanților să se implice în inițierea propriilor
idei de succes care ar putea prinde contur într-o
societate de mâine. Tinerii au participat cu interes la
activitățile teoretic, dar mai ales la cele practice al
cursului, realizând proiecte în echipă, dezvoltând
strategii de marketing, de promovare personală și
profesională.

„Deschiderea Centrului
Multifuncțional ne oferă
o șansă pentru viitorul
nostru. Este confortabil,
plăcut și util pentru
oricare tânăr aflat în
căutarea unui loc de
muncă.” (participant în
proiect)
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Programul RO10 „Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale
şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea
incluziunii sociale”

În
Centrul
Social
Multifuncţional Şcheia se vor
desfășura următoarele cursuri:







Cursul de florar-decorator
Cursul de cofetar-patiser
Cursul TIC—utilizare PC
Cursul de limba engleză
Cursul
de
competenţe
antreprenoriale
Ateliere tradiţionale: prelucrarea
marmurei, prelucrarea artizanală a
lemnului.

„În cadrul acestui proiect, în Centrul Social
Multifuncţional Şcheia, voluntariază 12 cadre didactice care
se ocupă de tinerii în situaţie de risc, din luna iulie 2015.
Patru cadre didactice implicate în activitatea centrului au
absolvit cursul de Consiliere vocaţională şi oferă serviciile
menţionate tinerilor în situaţii de risc. Centrul funcţionează
într-un local nou, dotat ultramodern şi oferă facilităţi de
formare pentru aceşti tineri pentru a învăţa o meserie –
atelier lemn artizanal şi atelier cioplire marmură iar pentru a
obţine o calificare – florar-decorator şi cofetar-patiser.
Voluntarii centrului au oferit servicii de informare în
comunitate lucrând door to door. Persoanele interesate ne
pot contacta la centrul Şcheia care se află în incinta Şcolii
Gimnaziale „Dimitrie Păcurariu” Şcheia în timpul programului
centrului de luni până vineri între orele 11-14. (precizează dna Lăcrămioara Clucerescu – voluntar responsabil promovare
proiect Centrul Social Multifuncţional Şcheia-Suceava)

În Centrul Social Multifuncţional Dolhasca activităţile includ cursuri de formare profesională în
meseriile de mecanic auto şi ospătar, cursuri de formare a competenţelor antreprenoriale, TIC, limba
engleză, atelier de artă tradiţională - fier forjat, şcoala de şoferi, activităţi care cuprind peste 100 de
tineri aflaţi în situaţii de risc. (Constantin Tanasă—Centrul Social Multifuncţional Şcheia-Suceava)
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Pe data de 24.02.2016 a fost organizat un workshop
cu voluntarii și experții din cadrul Centrului Multifuncțional
Dolhasca pe tema Alexitimiei. Acest sindrom se manifestă
prin imposibilitatea unei persoane de a pune în cuvinte
propria experiență sau de a înțelege caracterul complex al
emoțiilor altor persoane. Materialele și instrumentele
prezentate vor fi utile în lucrul cu beneficiarii care accesează
serviciile Centrului Multifuncțional Dolhasca.
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În perioada 3-4 februarie 2016 s-au desfășurat întâlnirile
de lucru în Centrele Sociale Multifunţionale din regiunea NE de
către responsabilul activităţii de formare, Petru Vasile Gafiuc şi
coordonatorul atelierelor tradiţionale Alina Bîrsan de la Asociaţia
Consultanţilor în Dezvoltare Comunitară - ACDC Suceava.

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

Proiectul oferă oportunități de învățare folosind platforma
Moodle pentru:

Platformă
Moodle



Instruire e-learning pentru personal, profesioniști și
voluntari (coaching, evaluare de competențe și
mediere pe piața muncii)



Instruire e-learning pentru beneficiari - limba engleză.

www.osansapentruviitor.eu
Inspectoratul Școlar al Judeţului Suceava
Telefon: 0230520638
Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud
Telefon: 0263213529
Email: osansapentruviitorcontact@gmail.com

Proiect finanțat cu sprijinul
financiar al Programului RO10CORAI, program finanțat de
Granturile SEE 2009-2014 și
administrat de Fondul Român de
Dezvoltare Socială

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a FRDS şi a Granturilor SEE
2009 – 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine
iniţiatorilor.
Editor: Inspectoratul Școlar al Județului Suceava
Data publicării: Februarie 2016

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