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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 PARTENERILOR
PROMOTOR DE PROIECT: Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova
Inspectoratulă Şcolară Jude eană Prahova este un organ descentralizat, subordonat Ministerului
Educa ieiăNa ionaleăşiăCercet riiăŞtiin ifice,ăcare,ăcuăprioritate:ă
 urm reşteămodulădeăorganizareăşiădeăfunc ionareăaăre eleiădeăînv

mântăpreuniversitarădinăjude ,ă

înăconformitateăcuăpoliticaăeduca ional ălaănivelăna ional;ă
 asigur ăaplicareaălegisla ieiăînăorganizarea,ăconducereaăşiădesf şurareaăprocesuluiădeăînv
 asigur ăcalitateaăînv

mânt;ă

mântuluiăşiărespectareaăstandardelorăna ionaleăprinăinspec iaăşcolar ;ăăă

 asigur ,ă împreun ă cuă autorit ileă administra ieiă publiceă locale,ă şcolarizareaă eleviloră peă durataă
înv

mântuluiăobligatoriu;
 coordoneaz ăîncadrareaăunit ilorădeăînv

mântăcuăpersonalădidacticănecesar,;ă

 organizeaz ăşiăîndrum ăactivitateaădeăperfec ionareăaăpersonaluluiădidactic;
 coordoneaz ă utilizarea,ă dezvoltareaă şiă protejareaă bazeiă didactico-materialeă dină unit ileă deă
înv

mânt,ăîmpreun ăcuăautorit ileăpubliceălocale;
 coordoneaz ă organizareaă admiteriiă şiă aă exameneloră deă absolvireă dină unit ileă deă înv

mânt,ă

precumăşiăaăconcursurilorăşcolare;ă
 controleaz ăactivit ileăşiăserviciileădeăînv

mântăpreuniversitarăorganizateădeăagen iăeconomici,ă

funda ii,ăasocia ii,ăculteăşiădeăalteăpersoaneăjuridiceăsauăfiziceădeăpeărazaălorăteritorial .ă
I.Ş.J.ăPrahova are activitatea organizat ăîn trei compartimente administrative principale: curriculum
siă inspectieă scolar ,ă dezvoltare institu ional ă şiă managementulă resurseloră umane, administrareă şi gestiune
resurse financiare si materiale.
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PARTENERI ÎN PROIECT:
1. Asociaţia Centrul de Resurse Apollo
Misiunea Centrului de Resurse Apollo este de a oferi cadrul necesar participării tinerilor romi şi
neromi la activităţi de îmbunătăţire a situaţiei romilor din România şi Europa şi la promovarea dialogului
interetnic din comunităţile multietnice.
PRINCIPIILEăŞIăVALORILEăcareăguverneaz ăactivit ileăCentruluiădeăResurseăApollo:
perseverenta, profesionalism, capacitate, curaj, loialitate, transparen a;
respectarea drepturilor omului; toleran aăşiăcooperareaăinterna ional ;
promovarea tinerilor;
sprijinireaăcomunit ilorădezavantajate;
promovarea actului culturalăşiăaăcrea ieiăştiin ificeăetc.
Pentru realizarea SCOPULUI asocia iei- creşterea participării tinerilor la viaţa societăţii, se desf şoar
ACTIVIT I ca:
programeădeăeduca ie,ăocupareăprofesional ,ăs n tate,ăcultur ,ăeduca ieăcivic ăşiăcet eneasc ,ă
activit iăgeneratoareădeăvenituri,ăprotec iaăminorit ilorăşiărespectareaădrepturilorăomului,ăincluziuneă
social ,ăfacilitareăcomunitar ;
programeădeăinformareăşiăconsiliere, cursuriăşiăseminarii, schimburiădeăexperien ;
conferin eăna ionaleăşiăinterna ionale;
activit iăculturaleădiverse, tabereădeăvacan ;
programe de voluntariat, programe de sprijinire aăini iativelorătinerilor.

2. Romers Rettigheter-Norvegia
Romers Rettigheter, organizație neguvernamental ă dină Norvegia, are ca obiective conștientizarea
diversit ții culturale șiă înt rireaă dialoguluiă intercultural, protejareaă identit ții europene prin înțelegerea
diversit ții culturale

