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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

Inspectoratul Școlar al
Județului Suceava

Parteneri:
Inspectoratul Școlar Județean
Bistrița Năsăud
Asociația Consultanților în
Dezvoltare Comunitară

“O șansă pentru viitor Servicii integrate pentru
tineri aflați în situație de
risc într-un Centru Social
Multifuncțional”

Liceul Tehnologic “Oltea
Doamna” Dolhasca
Asociația Consultanților în
Dezvoltare Comunitară
Jazzmontor AS Norvegia

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

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

Alege să fii răsplătit cu
zâmbetul tinerilor aflaţi în
dificultate!
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Tel: 555 555 5555

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

Implică-te !
Centrele Sociale
Multifuncţionale
Regiunea NE - Suceava




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

Regiunea NV - Bistriţa
Năsăud

Scopul proiectului:
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



Te aşteaptă!



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.

Rezultatele proiectului:















creşterea nivelului de acces la
servicii
adaptate/
integrate
adresate tinerilor aflaţi în situaţie
de risc din Suceava şi Bistriţa
Năsăud prin înfiinţarea a 4 centre
multifuncţionale
300 de tineri formaţi în ICT
100 tineri formaţi în comunicare
în limba engleză
50 de tineri - şcoli de şoferi
30 de tineri - cursuri de muzică
100 de tineri - artă tradiţională;
servicii de consiliere profesională
pentru 400 de tineri aflaţi în
situaţii de risc
consiliere familială pentru 800 de
părinţi/rude ale acestora
3 cursuri de formare profesională
pentru 45 de profesionişti dintre
care 8 de etnie romă
platformă on-line de instruire
campanie de informare la nivelul
celor două judeţe Suceava şi
Bistriţa Năsăud.

