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Centre de incluziune socio-profesională a tinerilor aflaţi în situaţie de risc
Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat
de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială

PREZENTAREA PROIECTULUI
PROMOTOR DE PROIECT: Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova
PARTENERI ÎN PROIECT: Asociaţia Centrul de Resurse Apollo
Romers Rettigheter-Norvegia
Grup ţintă principal: tineri în situaţii de risc
Grupuri ţintă secundare :



Părinţi şi tutori sau alţi membri ai familiilor tinerilor care fac parte din grupul ţintă principal;
Personal/profesionişti/voluntari care lucrează cu/furnizează servicii pentru tinerii care fac parte din
grupul ţintă principal (profesori, îngrijitori, lucrători sociali, asistenţi sociali, psihologi etc.)

Scopul proiectului: îmbunătăţirea integrării socio-profesionale a
situaţie de risc din învăţământul preuniversitar din judeţul Prahova.

tinerilor în

Obiectivele proiectului:
A) Implementarea de măsuri integrate, efective şi eficiente, pentru 250 de tineri în situaţie de
risc din învăţământul preuniversitar din jud. Prahova, în vederea promovării incluziunii sociale a acestora,
pe o perioada de 15 luni;
B) Creşterea accesului la serviciile publice, furnizate în sistemul educatie, a 250 tineri în situatie
de risc din învăţământul preuniversitar din Judeţul Prahova, pe o perioada de 15 luni;
C) Facilitarea schimbului şi transferului de cunoştinte, experienţă şi bune practici între Romănia şi
Norvegia, în sprijinirea tinerilor in situaţie de risc din învăţământul preuniversitar din Judeţul Prahova, pe
o perioada de 3 luni.
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În implementarea proiectului vor fi implicate următoarele unităţi de învăţământ preuniversitar:
Colegiul Tehnic Elie Radu Ploieşti, Colegiul Agricol Gheorghe Ionescu Siseşti, Valea Călugărească,
Colegiul Tehnic Toma N. Socolescu Ploieşti, Liceul Tehnologic Măneciu, Liceul Tehnologic Tase
Dumitrescu Mizil.
Pentru tineri, partenerii din proiect vor stabili criterii de selecţie care privesc atât situaţia personală
si familială a tinerilor, cât şi gradul de interes al acestora de a participa la activităţi. Se va urmări ca, prin
aplicarea criteriilor de selecţie, să se asigure participarea la proiect a tinerilor romi în situaţie de risc, în
procent de minim 16% din numărul total al celor selectaţi, precum şi asigurarea egalităţii de gen. Pentru
selecţia părinţilor, partenerii din proiect vor stabili criterii de selecţie care privesc atât situaţia personală şi
familială a tinerilor, cât şi gradul de interes al acestora de a participa la activităţi.

Activităţile proiectului:
1. Activitate de educaţie remedială ,,Şcoala după şcoală"
2. Crearea unei reţele de Centre de incluziune socio-profesională pentru tineri in situaţie de
risc
3. Campanie de constientizare pentru tinerii in situatie de risc
4. ,,Şcoala părinţilor"
5. Schimb de experienţă România-Norvegia
Rezultatele implementării proiectului:
 o mai bună dezvoltare a abilităţilor de viaţă pentru tinerii aflaţi în situaţii de risc;
 îmbunătăţirea şanselor pentru a avea acces la educaţie şi piaţa muncii pentru tinerii
aflaţi în situaţii de risc (inclusiv pentru mamele adolescente);
 prevenirea şi reducerea delincvenţei şi alienării sociale determinate de expunerea la
modelele sociale deviante;
 creșterea gradului de conștientizare cu privire la nevoia de educaţie în rândul
membrilor de familie și a tinerilor din comunităţile locale, în general;
 o mai bună pregătire a profesioniştilor implicaţi în activităţi adresate tinerilor şi
incluziunii sociale;
 creşterea nivelului de acces la servicii adaptate/integrate adresate tinerilor în situaţii de
risc.
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STRUCTURA ECHIPEI DE PROIECT:
Echipa de management:
Coordonator proiect: Petre Năchilă
Asistent Coordonator proiect: Petre Cristina
Contabil proiect: Soare Alexandru-George
Specialist achiziţii publice: Constantin Ştefania-Alice
Echipa de implementare:
Responsabil PR: Marian-Ionescu Maria-Cristina
Coordonator educaţie remedială: Ciulac Elisabeta-Bianca
Expert educaţie remedială limba română: Morar Mihai-Gheorghe
Expert educaţie remedială matematică: Bucur Sorin
Coordonator şcoala părinţilor: Georgescu Felicia
Coordonator campanie conştientizare: Iancu Tudor
Coordonatori activităţi unităţi şcolare : Vlad Ileana, Barbu Mihaela, Avramescu Rodica, Iacob Dan, Pisău
Constantin
Consilier carieră: Jilăveanu Cristina
Coordonator centre incluziune: Găman Lucian
Coordonator dezvoltare abilităţi de viaţă: Luncă Marilena-Cristina
Coordonator mentori - recrutat ulterior datei de începere a proiectului
Mentori: Ilie Maria; Gheorghe Ramona, Şerpescu Carmen, Olteanu Ştefan, Sorescu Gabriela
Formator abilităţi de viaţă - recrutat ulterior datei de începere a proiectului
Formator consiliere profesională - recrutat ulterior datei de începere a proiectului
Expert partener norvegian: Anita Garod

