Comunicat de presă
Educația de azi pentru viitorul de mâine
În luna septembrie 2013 a debutat proiectul ,,Educația de azi pentru viitorul de mâine”, inițiat de Asociația de
Asistență și programe pentru dezvoltare durabilă – Agenda 21, care se va desfășura în perioada septembrie 2013 –
septembrie 2014 în colaborare cu Direcția generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.
Proiectul urmărește să le dezvolte tinerilor instituționalizați din județul Ilfov competențele necesare pentru a-și găsi un
loc de muncă odată ce părăsesc instituția facilitând astfel inserția acestora pe piața muncii.
Vor exista două categorii de beneficiari țintă ai proiectului: un grup de 12 multiplicatori, format din educatori,
formatori, pedagogi, consilieri, asistenți sociali, voluntari sau lucrători de tineret, cu vârste cuprinse între 18-30 de ani,
care lucrează în mod direct cu tinerii instituționalizați din zonele rurale din județul Ilfov și un grup de 30 de tineri
instituționalizați care beneficiază de serviciile de asistență socială și protecția copilului și care provin din centrele din
mediul rural, din județul Ilfov.
Proiectul propune o formare de tip cascadă, care va avea scopul de a forma multiplicatori, capabili de a transmite mai
departe informațiile primite, de a folosi metodele învățate în activitățile pe care le desfășoară și de a le dezvolta tinerilor
instituționalizați cu care lucrează competențe menite să îi ajută să se integreze mai bine pe piața muncii. Cei 12 tineri
multiplicatori vor fi selectați din rândul consilierilor, educatorilor, psihologilor, pedagogilor, asistenților sociali și al
voluntarilor care lucrează în instituțiile de asistență socială și protecția copilului aflate în zonele rurale din județul Ilfov.
Echipa de multiplicatori va beneficia de un curs de formare intensivă, cu o durată de 5 zile. Cursul de formare îi va ajuta
pe aceștia să dobândească cunoștințe și să își dezvolte abilități de multiplicare a acestora prin metode non-formale.
Conținutul cursului va fi centrat pe 5 module principale: ,,Learning to learn” ,,Dezvoltare personală și auto-cunoaștere”,
,,Cetățenia locală și globală”, ,,Voluntar, angajat și angajator” și ,,Antreprenoriat”. La finalul cursului, cei 12
multiplicatori se vor constitui în trei echipe de lucru, iar fiecare echipă va lucra într-un centru de plasament din mediul
rural din județul Ilfov, cu un grup de minimum 10 tineri, beneficiari ai serviciior de protecție și asistență socială.
Fiecare echipă de multiplicatori va susține 4 ateliere de lucru, cu o durată de o zi, iar multiplicatorii vor folosi metode de
educație non-formală având astfel șansa de a pune în aplicare competențele dobândite în timpul cursului. Totodată,
atelierele vor contribui la o mai bună informare a tinerilor cu privire la mediul de lucru, la o mai bună cunoaștere a
talentelor, calităților și pasiunilor pe care aceștia le au, la explorarea opțiunilor de voluntar, angajat sau antreprenor, la
dezvoltarea abilităților de angajare și înțelegerea modului în care funcționează relația dintre angajat și angajator. Tinerii
instituționalizați care vor participa la această activitate vor primi un certificat Youthpass care să ateste competențele pe

care le-au dobândit în cadrul proiectului. La finalul fiecărui atelier, echipa de multiplicatori va completa un formular de
feedback, prin care se va realiza analiza și evaluare activității și se vor oferi sugestii pentru îmbunătățirea activității,
oferite atât de multiplicatori, cât și de beneficiari.
De asemenea, în etapa de evaluare și follow-up vor fi realizate activități menite să contribuie la multiplicarea rezultatelor
proiectului și la atingerea unui număr cât mai mare de beneficiari indirecți ai proiectului. În acest sens se va elabora un
Toolkit care va avea la bază sugestiile menționate în formularele de feedback, atât ale multiplicatorilor, cât și ale
tinerilor instituționalizați. Scopul lui va fi să servească drept instrument de lucru pentru toți cei care doresc să afle mai
multe informații despre educația pentru angajabilitate a tinerilor cu oportunități reduse, dar și pentru toți cei care
doresc să realizeze activități cu tinerii pe aceste teme. Toolkit-ul va fi disponibil on-line pe site-ul asociației, dar și în
cadrul DGASPC-urilor, pe grupuri on-line, rețele sociale, pe website-uri și bloguri dedicate temei educației pentru
angajabilitate. Mai mult, rezultatele obținute în cadrul proiectului vor fi prezentate în cadrul unei emisiuni radio, care va
fi realizată împreună cu Societatea Română de Radio și difuzată la ,,Dosarele integrării europene”, emisiune realizată
de postul Radio România Cultural. Estimăm că pe termen lung proiectul va contribui la creșterea gradului de
angajabilitate a tinerilor instituționalizați, la facilitarea integrării acestora în viața socială și profesională de adult și la
crearea premizelor pentru realizarea unor acțiuni similare de către toți cei interesați. Impactul proiectului va putea fi
văzut în capacitatea sporită a participanților de a-și găsi un loc de muncă, în îmbunătățirea procesului de tranziție a
acestora de la persoane asistate social la persoane independente și în creșterea motivației tinerilor care lucrează în
sistemul de asistență social și protecția copilului de a se forma și de a realiza activități educative cu tinerii.
Pentru detalii suplimentare despre aceste proiect vă rugăm să o contactați pe:
Andreea Tătaru - Coordonator proiect
E-mail: andreea.tataru17@yahoo.com

