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O delegaţie norvegiană a fost prezentă astăzi, 11 aprilie, la
Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova (ISJ), pentru un schimb de
experienţă cu partenerii români din cadrul proiectului intitulat „Centre
de incluziune socio-profesională a tinerilor aflaţi în situaţie de risc”.
Alături de oaspeţi, la activitate au participat prof. Petre Nachilă –
manager proiect, prof. Horia Victor Toma – inspector şcolar general
adjunct al I.S.J. Prahova, prof. Cristina Petre – asistent coordonator al
proiectului din partea ISJ Prahova, Gabriela Petre – coordonator
dezvoltare abilităţi de viaţă din cadrul Asociaţiei Centrul de Resurse Apollo, Lucian Găman – preşedintele
Asociaţiei Centrul de Resurse Apollo, partener în proiect, Maria Pantaia – coordonatorul Centrului
Regional Împotriva Traficului de Persoane Prahova, Marian Popescu – inspector de poliţie în cadrul
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova, compartimentul de Analiză şi Prevenirea Criminalităţii,
Cosmin Neagu – coordonator al Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Prahova,
Camelia Baciu şi Claudia Săvulescu – Organizaţia Comunitară Concordia, Stângă Elena – Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova, Alexandru-George Soare – contabil proiect,
Ştefania-Alice Constantin - specialist achiziţii publice, prof. Cristina Marian- Ionescu, prof. ElisabetaBianca Ciulac – coordonator educaţie remedială, prof. Mihai-Gheorghe Morar - expert educaţie remedială
limba română. Din echipa de management mai fac parte: prof. Sorin Bucur - expert educaţie remedială
matematică; prof. Felicia Georgescu - coordonator şcoala părinţilor; prof. Tudor Iancu - coordonator
campanie conştientizare; coordonatori activităţi unităţi şcolare : Vlad Ileana, Barbu Mihaela, Avramescu
Rodica, Iacob Dan, Pisău Constantin.
Promotor al proiectului este Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova, parteneri fiind Asociaţia Centrul de
Resurse Apollo şi Romers Rettigheter, din Norvegia.

Proiectul se adresează, după cum se poate deduce, tinerilor aflaţi în situaţii de risc, dar are ca 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 îl reprezintă îmbunătăţirea integrării socio-profesionale a tinerilor în situaţie de risc din
învăţământul preuniversitar din judeţul Prahova. Valoarea totală a proiectului este de 2,034,332.80 lei
După întâlnirea de la Inspectoratul Şcolar, oaspeţii au fost invitaţi să viziteze Centrul de formare
profesională ,,Concordia” şi Casa EVA, apoi au avut în program întâlnire la Centrul de incluziune socioprofesională a tinerilor în situaţie de risc de la Colegiul Tehnic ,,Elie Radu” Ploieşti şi la Centrul de
incluziune socio-profesională a tinerilor în situaţie de risc de la Colegiul Tehnic ,,Toma N. Socolescu”
Ploieşti. Marţi, 12 aprilie, echipa de proiect are în program: întâlnire la Centrul de incluziune socioprofesională a tinerilor în situaţie de risc de la Liceul Tehnologic Măneciu, cu vizitarea atelierelor din
şcoală, urmat de un program artistic românesc; vizitarea Muzeului de antropologie umană şi a Muzeului
,,Flori de mină” Cheia. Activităţişe continuă şi miercuri, cu: întâlnire la Centrul de incluziune socioprofesională a tinerilor în situaţie de risc de la Colegiul Agricol ,,Ghe. Ionescu Siseşti” Valea
Călugarească; vizită la Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie şi la Muzeul
,,Crama 1777” din Valea Călugarească; întâlnire la Centrul de incluziune socio-profesională a tinerilor în
situaţie de risc de la Liceul Tehnologic „Tase Dumitrescu” din Mizil.

