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Proiectele

in care Centrul
Romilor pentru Politici de
Sanatate - SASTIPEN s-a implicat in ultima vreme au atras
atentia presei centrale, care a
alocat spatii editoriale generoase pentru prezentarea
lor. Astfel, TVR1, TVR 2, Radio Realitatea FM si Speranta
TV sunt cateva dintre institutiile media care au dedicat
emisiuni intregi sau spatii
importante subiectelor care au
avut in centru activitatea
SASTIPEN.
In luna ianuarie, o echipa de la

TVR 2 a filmat pentru emisiunea “Primul pas” (care se
difuzeaza saptamanal incepand cu ora 14.30) un material
in care prezinta proiectele
SASTIPEN si echipa de implementare a acestora. In cadrul
reportajului de o jumatate de
ora, echipa TVR a prezentat
activitatea organizatiei in general si fiecare proiect in parte.
Intalnirea a fost o experienta
frumoasa de ambele parti.
“Din prima clipa in care am
pasit in sediul SASTIPEN pentru filmare, ne-a marturisit

Anamaria Bobe, reporter TVR,
m-a impresionat cata munca si
forfota am gasit acolo. Era ca
intr-un stup in care fiecare stia
exact ce are de facut si nimic
nu-i distragea atentia de la
activitatea sa. Cand am inceput sa vorbesc despre
proiecte cu membrii echipelor
implicate in implementare,
mi-am dat seama cata pasiune
punea fiecare in ceea ce avea
de facut, incat daca ai fi vrut
sa faci o ierarhizare a importantei muncii fiecaruia, ti-ar fi
fost imposibil.

→
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Cu cata pasiune mi-a vorbit George
Radulescu despre Centrul de Asistenta
si Consiliere din Ferentari! Sau cu cata
responsabilitate mi-a descris Daniel
Radulescu proiectul Centre Comunitare
de Resurse (CCR)! Mi-am dat seama ca
nimeni in SASTIPEN nu se joaca cu
vorbele, toti sunt foarte bine pregatiti
profesional. Proiectul CCR pare ceva
extrem de complex si foarte util. Este
probabil o mare provocare pentru fiecare membru al echipei. In opinia mea,
realizarea lui va fi posibila doar daca se
pun in aplicare metode viabile pentru
viitorii beneficiari din comunitatile defavorizate. Am observat insa ca oamenii
din proiect sunt bine pregatiti si cred ca
nu vor exista probleme in punerea lui in
practica”.
In emisiunea “Bariere” de la Speranta
TV, SASTIPEN a aparut in doua luni
consecutiv. Dupa ce in decembrie a fost
dedicata o intreaga emisiune prezentarii proiectului CCR, intr-o editie difuzata in luna ianuarie, liderul SASTIPEN, Daniel Radulescu, a avut prilejul
sa vorbeasca in direct, timp de o ora,
despre strategia pe termen lung a organizatiei si, de asemenea, despre
proiectele in care sunt angrenati
reprezentantii sai. O emisiune cu si despre romi, care incearca sa doboare bariere si sa-i ajute pe oameni sa invinga
prejudecati, prezentand exemple de
urmat din randul romilor care au reusit
in viata, gasindu-si propriul drum prin
multa munca si determinare.
Emisiunea “Contrapunctul de vedere”
de la Radio Realitatea FM a deschis intr-o editie din luna februarie subiectul
spinos al statutului romilor din Romania si modul in care diversele proiecte
europene dedicate comunitatii rome au
contribuit la integrarea lor sociala.
Gratie activitatii sale in cei cinci ani de
existenta ca organizatie, in care si-a
adus propria contributie la formarea si
orientarea pe piata muncii a numerosi
romi, la cresterea accesului lor la serviciile publice de sanatate si la constienPAGINA 2

tizarea grupurilor tinta privind imbunatatirea situatiei lor cu ajutorul programelor derulate, SASTIPEN, prin liderul
sau prezent in direct in emisiune, a fost
in masura sa dea exemple concrete
privind procesul de integrare sociala a
romilor cu ajutorul programelor sale.

Iasi, Radio Iasi, Radio Constanta, massmedia din Tg. Mures si Piatra Neamt au
preluat informatii din comunicatele de
presa, au solicitat informatii pentru
realizarea de materiale jurnalistice individuale sau chiar au publicat integral
subiectele din numerele anterioare ale
newsletter-ului dedicat proiectului
In cadrul editiei din 13 martie 2011 a CCR.
emisiunii “Europa mea”,de la TVR 1,
emisiune dedicata celor mai importante “Este probabil o mare
proiecte finantate din bani europeni, un provocare pentru fiecare
reportaj de 22 de minute a prezentat pe
al
echipei
larg proiectul Centre Comunitare de membru
Resurse. Avand ca tema multiculturalis- proiectului
CCR.
In
mul intre ideologie si realitate, editia
opinia mea, realizarea
dedicata SASTIPEN, cu subiectul
“Romii – o minoritate defavorizata. lui va fi posibila doar
Prezentare proiect european”, a fost daca se pun in aplicare
inscrisa pentru "Premiul pentru Jurnaviabile pentru
lism" acordat anual de Parlamentul metode
European.
viitorii beneficiari din
“CCR este unul dintre cele mai comcomunitatile defavoriplexe proiecte finantate din fonduri
europene pe care le-am intalnit de cand zate. Am observat insa
ma ocup de acest domeniu, adica de ca oamenii din proiect
aproape patru ani, spune Ana Maria
Sandu, realizator al emisiunii. Va urez sunt bine pregatiti si cred
succes, pentru ca aveti mare nevoie. Si ca nu vor exista proimi permit o recomandare: din experibleme in punerea lui in
enta mea, pentru o mai mare vizibilitate
si in conditiile manualului de identitate practica”.
vizuala, n-ar fi rau sa se faca niste semi- Anamaria Bobe, redactor emisiune
narii/intalniri de informare atat pentru “Primul pas”, TVR 2
beneficiari, cat si pentru mass-media.
Din pacate, cam toate proiectele se re“CCR este unul dintre
zuma, din punctul de vedere al informarii, doar la conferinta de lansare, cele
mai
complexe
tiparirea de materiale promotionale si…
cam atat. Personal, mi se pare ca dia- proiecte finantate din
logul e mai important”, a argumentat fonduri europene pe care
Ana-Maria.
Pe langa activitatile de informare si le-am intalnit de cand
publicitate amintite de jurnalista de la ma
ocup de acest
TVR1, proiectul CCR beneficiaza de o
adica
de
buna vizibilitate in mass-media gratie domeniu,
faptului ca atat presa centrala, cat si cea aproape patru ani”
din regiunile de implementare a proiectului (Nord-Est, Sud-Est si Centru) au Ana-Maria Sandu, realizator emisiune
gasit proiectul de interes real pentru “Europa mea”, TVR 1
opinia publica si, prin urmare, s-a implicat in prezentarea lui. Agenda de
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S-au selectat localitatile pentru
amplasarea Centrelor Comunitare de Resurse
Proiectul

„Centre Comunitare de
Resurse: Instrumente strategice in
procesul de imbunatatire a situatiei
grupurilor vulnerabile din mediul rural”
a mai facut un pas important in procesul
de implementare.
In urma studiului comprehensiv, au fost
identificate 15 localitati din mediul rural
in care vor fi infiintate 15 centre
comunitare de resurse care vor oferi
servicii integrate al caror scop este
sprijinirea grupurilor dezavantajate din
aceste localitati pentru imbunatatirea
standardului lor de viata.
Cele 15 localitati selectate sunt:
Frumusita si Barcea (judetul Galati),
Puscasi si Ivanesti (judetul Vaslui),
Cosula (judetul Botosani), Boghicea,
Valeni, Pipirig si Raucesti (judetul
Neamt), Manastirea Casin (judetul
Bacau), Sanpaul, Danes, Mica si Bagaciu
(județul Mures) si Ighiu (judetul Alba).
Dupa procesul de selectare, membri ai
echipei de proiect s-au deplasat in
fiecare localitate in vederea intalnirii cu
reprezentantii autoritatilor locale pentru
semnarea acordurilor de parteneriat.
Activitatea este prevazuta in calendarul
de activitati al proiectului si in planul de
actiune al Strategiei de lobby si
advocacy din cadrul proiectului. Echipa
care s-a deplasat pe teren pentru
semnarea protocolului de colaborare cu
autoritatile locale a fost alcatuita din
managerul
de
proiect
(Daniel
Radulescu),
asistentii
de
proiect
(Eugenia Bratu, George Radulescu si
Madalin Morteanu), expertul in lobby si
advocacy (Dan Jurcan) si expertul in
monitorizare si evaluare Gelu Duminica.
Intalnirile au decurs conform strategiei
elaborate de expertul in lobby si
advocacy Dan Jurcan. Astfel, in cadrul
acestor intalniri, s-a semnat protocolul

Foto: Comuna Mica, judetul Mures

de colaborare, s-a stabilit calendarul de de amplasare a modulelor CCR, conform
activitati pentru perioada aprilie – iunie normelor legale in vigoare.
2011, s-a identificat locul in care va fi
amplasat fiecare Centru Comunitar de
Lista localitatilor selectate
Resurse
si
s-a
discutat
despre
pentru dezvoltarea CCR
documentatia necesara obtinerii avizelor
de
amplasare
conform
planului
urbanistic al zonei.
Regiunea Sud-Est
Totodata, echipa de proiect a discutat cu
Judetul Galati: Frumusita, Barcea
reprezentantii autoritatilor publice locale
Judetul Botosani: Cosula
despre cerintele minimale pentru reJudetul Neamt: Boghicea, Valeni,
sursele umane care vor fi selectate si
Pipirig, Raucesti
angajate in cadrul Centrului Comunitar
de Resurse. In cadrul discutiilor a fost
Regiunea Nord-Est
mentionata importata selectarii expertiJudetul
Vaslui:
Puscasi, Ivanesti
lor cheie cu experienta in domeniile
Judetul Bacau: Manastirea Casin
proiectului in baza unui concurs deschis
in care vor fi cunoscute atat criteriile ce
trebuie indeplinite de catre aplicanti, cat
Regiunea Centru
si cerintele specifice ale fiecarui post de
Judetul Mures: Sanpaul, Danes,
lucru. Reprezentantii autoritatilor puMica, Bagaciu
blice locale si-au manifestat deschiderea
Județul
Alba: Ighiu
fata de noutatea si rezultatele asteptate
ale proiectului, exprimandu-si deschis
dorinta de a sprijini in masura posibilitatilor procesul de implementare al activitatilor prevazute in proiect. Asfel, venind in sprijinul echipei de implementare, autoritatile locale vor emite avizele
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―Procesul de selectie a localitatilor a fost
dificil‖
Procesul de selectie a localitatilor
in care se vor dezvolta Centrele
Comunitare de Resurse in cadrul
proiectului CCR s-a incheiat,
fiind
urmat
de
semnarea
protocoalelor de colaborare cu
autoritatile
locale
privind
implementarea proiectului.
Foto (de la stanga la dreapta): Cezar Barbu, lider rom, Nicolae Ignat, primar
comuna Puscasi, Daniel Radulescu, presedinte SASTIPEN

Domnule Daniel Radulescu, in calitate de manager al proiectului, va rog
sa ne relatati cum a decurs procesul de
selectie a localitatilor tinta in proiect?
Procesul de selectie a localitatilor a fost
destul de dificil deoarece toate localitatile analizate in proiect au prezentat
date suficiente care le califica in procesul de selectie. Comisia de selectie a
realizat un punctaj care a departajat
localitatile astfel incat implementatorii
sa poata continua activitatea de selectie. In prima faza din cele 50 localitati
analizate au fost selectate 30 care ulterior au fost vizitate de colegii mei. Din
cele 30 localitati au fost selectate 15 de
baza si 15 de rezerva deoarece am luat
in calcul si posibilitatea ca in cadrul
sedintelor consilierilor locali sa nu fie
aprobare solicitarile Sastipen de parteneriat cu autoritatea locala. Trebuie
sa mentionez faptul ca o conditie obligatorie in procesul de selectie a fost
reprezentata de deschiderea autoritatii
locale si implicit a alesilor locali de a
semna un acord de parteneriat cu recunoasterea consiliului local. Sastipen a
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realizat documentatia necesara si a
solicitat parteneriatul autoritatii locale
prin hotarare a consiliului local. Am
transmis celor 15 localitati principale
solicitarea de analiza a parteneriatului
in cadrul sedintelor consilierilor locali
si ne-am manifestat disponibilitatea de
a prezenta proiectul in cadrul sedintelor consilierilor locali. In unele localitati
nu a fost nevoie de prezenta echipei de
implementare, insa au fost si cazuri in
care ne-am deplasat si am sustinut
proiectul in cadrul sedintelor.
Ne puteti oferi mai multe informatii
despre cum a decurs procesul de aprobare a parteneriatelor de catre consilierii locali?

“Am avut intalniri in
prealabil cu primarii si secretarii primariilor”
colaborare in sedintele organizate ale
Consiliului local.
In judetul Mures, am primit sprijinul
Consiliului Judetean care a initiat o
intalnire cu primarii ai caror localitati
au fost selectate in proiect, intalnire in
care echipa de implementate a prezentat proiectul, metodologia de lucru si
rezultatele asteptate ale proiectului.
Pentru echipa de implementare, implicarea Consiliului Judetean in procesul
de asigurare a comunicarii cu autoritatile locale constituie valoarea adaugata
deoarece pe termen lung putem dezvolta viziune cu privire la sustenabilitatea proiectului in cele 4 localitati din
judetul Mures.

In marea majoritate a localitatilor nu a
fost nevoie de prezenta echipei de implementare la sedintele consilierilor
locali. Am avut intalniri in prealabil cu
primarii si secretarii primariilor, intalniri in care am prezentat proiectul cu Insa au fost si cazuri in care consilierii
toate detaliile necesare. Primarul si locali au solicitat informatii suplimensecretarul primariei au fost persoanele
tare.
resursa care au sustinut propunerea de

→

De exemplu, in localitatea Albesti, judetul Mures, consilierii locali nu au aprobat propunerea de colaborare, cerand o
intalnire cu echipa de proiect. Din
pacate, procesul de comunicare in vederea stabilirii intalnirii de lucru a fost
defectuos, autoritatea locala nu a mai
raspuns propunerii Sastipen si in acest
caz am renuntat la localitate si am selectat prima localitate cu punctajul cel mai
mare din cele 15 localitati de rezerva. In
cazul regiunii Centru, localitatea selectata a fost localitatea Ighiu, judetul
Alba. Aici am primit solicitarea de a
sustine propunerea de colaborare direct
in sedinta consiliului local. Echipa Sastipen s-a deplasat in localitate si a
sustinut proiectul in fata alesilor locali
care au aprobat in unanimitate propunerea de colaborare, asigurandu-ne
de tot sprijinul lor.
Cum veti implica in continuare Consiliile Locale in procesul de implementare a proiectului?

Imagini din localitatile selectate

In momentul in care vom demara activitatea la nivel local, periodic, echipa de
implementare a proiectului va transmite
spre informare consilierilor locali
rapoarte de analiza a activitatii desfasurate in cadrul CCR. Trebuie sa asiguram
comunicarea la nivelul autoritatilor locale deoarece ne propunem ca activitatea CCR sa sprijine la nivel local atat
comunitatea, cat si autoritatea locala.
Noi am mentionat la toate intalnirie cu
autoritatile locale ca avem nevoie de
feed-back de la reprezentatii locali in
ceea ce priveste activitatile proiectului
ce se desfasoara la nivel comunitar. Ne
propunem ca activitatile desfasurate in
CCR sa raspunda nevoilor membrilor
comunitatii si sa nu creeze confuzie de
roluri intre activitatea CCR si activitatea
autoritatilor locale. Nu ne propunem sa
devenim surogatul autoritatii locale.
Trebuie sa ne completam activitatile cu
autoritatile locale si cu alti actori locali,
astfel incat sa nu cream confuzie in randul membrilor comunitatii. Alesii locali

au apreciat pozitiv aceasta solicitare a
noastra si au mentionat ca va exista un
astfel de dialog cu privire la activitatea
CCR. Pentru echipa de proiect este important sa dezvoltam relatii de comunicare cu toti actorii cheie de la nivel
local. Proiectul va dezvolta un
instrument viabil si inovativ care sa
asigure o abordare integrata a serviciilor
oferite populatiei din mediul rural ca
modalitate a cresterii oportunitatilor de
ocupare in activitati non-agricole si din
acest motiv avem nevoie de o buna
comunicare cu alesii locali.
Care sunt pasii urmatori in proiect?
Dupa ce am selectat cele 15 localitati
tinta, in continuare, conform graficului
activitatilor, vom demara procedura de
achizitie a containerelor modulare ce
vor fi amplasare la nivel local, vom
obtine avize de amplasare si vom demara procesul de selectie a personalului
CCR, Deja colegii mei lucreaza la fisele
de post si la anunturile de selectie. Pentru ca suntem constienti ca procesul de
amplasare si dotare a containerelor
modula se va prelungi, deja am solicitat
AMPOSDRU o prelungire a activitatii
de amplasare si dotare a CCR. Aceasta
solicitare s-a aprobat si speram ca pana
in luna iunie 2011 sa putem amplasa
centrele si demara activitatea de lansare
la nivel local a proiectului.

“Echipa Sastipen s-a
deplasat in fiecare localitate si a sustinut
proiectul in fata alesilor locali care au aprobat in unanimitate propunerea de colaborare,
asigurandu-ne de tot
sprijinul lor”.
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Asociatia PROVOCATIE, partener 2 in
proiectul CCR
Centrul

de Resurse si Formare in Profesiuni

Sociale „PROVOCATIE” este Partener 2 in
proiectul “Centre Comunitare de Resurse:
Instrumente strategice in procesul de
imbunatatire a situatiei grupurilor vulnerabile
din mediul rural”.
Doamna Georgeta Jurcan, care este
profilul organizatiei dumneavoastra?
Suntem
o
organizatie
neguvernamentala infiintata in anul
2002 si autorizata de Consiliul National
de Formare Profesionala a Adultilor ca
Centru de Evaluare si Certificare a
Competentelor Profesionale si ca
Furnizor de Formare Profesionala.
Activitatile noastre principale constau
in formarea, evaluarea şi certificarea
competentelor
profesionale
prin
validarea
rezultatelor
invatarii
anterioare, elaborarea instrumentelor
de evaluare pe baza standardelor
ocupationale, realizarea cursurilor de
calificare, formare initiala si de
perfectionare a adultilor, elaborarea
standardelor
ocupationale,
implementarea proiectelor europene,
consiliere si orientare profesionala a
persoanelor vulnerabile.
Prin urmare, aveti o experienta in
domeniu de aproape un deceniu.
Presupun ca si rezultatele sunt pe
masura.
Pot sa va dau cateva cifre ca sa va faceti
o imagine: pana in prezent am efectuat
3360 de procese de evaluare a
competentelor profesionale pentru
ocupatii precum asistent personal al
persoanei cu handicap grav, asistent
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maternal, infirmiera, ingrijitor batrani
la domiciliu, expert local in problemele
romilor, formator, lucrator social,
manager proiect. In urma derularii
cursurilor de perfectionare sau de
calificare, au fost acordate 1790 de
diplome
de
absolvire,
pentru
competente comune mai
multor ocupatii, expert local in
problemele
romilor,
instructor
educator, infirmiera.
Ca Partener 2 in proiectul CCR, care
sunt
atributiunile
organizatiei
ProVocatie?
Partenerul 2 este responsabil de
activitatile de formare din cadrul
proiectului si este implicat in
activitatile de derulare a cursurilor de
formare profesionala in domeniile
mediere sanitara, asistenta comunitara,
mediere
scolara
si
facilitare
comunitara. Se ocupa, de asemenea, cu
organizarea de cursuri regionale de
formare
pentru
dezvoltarea
competentelor
antreprenoriale,
de
dezvoltarea unei campanii de lobby si
advocacy pentru CCR, de implicarea
autoritatilor locale in procesul de
elaborare a unor strategii pentru
dezvoltarea
propriilor
comunitati
rurale. Raspunde, totodata, de activitati
de monitorizare si evaluare a

Georgeta Jurcan, presedinte PROVOCATIE

proiectului.
Care au fost activitatile de pana acum
in acest proiect si cum s-au desfasurat
ele?
ProVocatie s-a implicat de la bun
inceput in activitatile din proiect,
inclusiv in faza de culegere a datelor,
pentru ca era foarte important sa
cuantificam
si
sa
masuram
disponibilitatea autoritatilor locale de a
participa la acest proiect. Poate am dat
dovada de un soi de pesimism, caci
marturisesc ca nu ne-am asteptat sa
existe o receptivitate atat de mare din
partea primarilor cu privire la
oportunitatea acestui proiect. Au fost si
cazuri de reticenta si evident ca in acele
situatii nici nu s-a pus problema
selectarii localitatilor in grupul-tinta.
Ca sa rezumam, ceea ce am facut noi in
aceasta prima perioada a fost evaluarea
situatiei actuale si formularea de
recomandari
privind
selectarea
localitatii si in functie de criteriul
disponibilitatii autoritatilor de a
accepta infiintarea si functionarea
centrelor comunitare de resurse in
comunitate. Practic, am luat parte la
procesul de selectie a localitatilor-tinta.

→

In acord cu calendarul proiectului, am
formulat o strategie pentru lobby care
sa asigure indeplinirea obiectivelor din
proiect si obtinerea rezultatelor
prevazute. Ea a fost dezbatuta cu
ceilalti
parterneri
si
aprobata,
iar acum este un instrument de
management
integrat
in
managementul general al proiectului.
Pe scurt, au fost finalizate proiectele de
hotarari ale consiliilor locale si
proiectul de parteneriat cu autoritatile
locale, au fost organizate actiuni de
prezentare a proiectului in fata
autoritatilor locale, apoi s-a demarat
procesul de semnare a parteneriatelor
cu autoritatile locale si adoptarea
proiectului de hotarare de catre
consiliile locale. In acest moment pot
spune ca avem certificarea formala a
disponibilitatii autoritatilor locale din
locatiile tinta privind acceptarea
infiintarii
proiectului
centrului
comunitar de resurse.

Secvente din proiectele implementate de PROVOCATIE

Cum au decurs aceste activitati?
Cum spuneam mai devreme, am
subestimat disponibilitatea si interesul
primarilor pentru succesul acestui
proiect in comunitati. Am avut insa
parte de o surpriza foarte placuta.
Sigur ca nu a fost usor. Oamenii au
cerut informatii, clarificari si explicatii.
Vroiau sa vada exact care este
beneficiul pentru comunitate si mai
ales care este avantajaul acestui proiect
in comparatie cu alte proiecte. Va spun
asta pentru ca au mai fost astfel de
proiecte de formare profesionala, iar
foarte multi primari sunt dezamagiti
pentru ca doar o diploma nu este
suficienta pentru a asigura rezolvarea
problemelor de la nivel local. Noi am
facut diferenta oferindu-le servicii
integrate si multi au fost incantati sa
vada ca exista, pe langa formare, si
componentele
de
ocupare
si
antreprenoriat. Speram sa fie un
succes si suntem constienti ca succesul
depinde in mare masura de modul in
care sunt intelese rolul si locul

centrului comunitar de resurse in
relatia cu autoritatea locala. Noi am
spus-o si o spunem si acum ca prin
acest proiect completam autoritatile
locale, nu le preluam din atributii.
Din experienta Pro Vocatie, care sunt
dificultatile cu care se poate
confrunta acest proiect in procesul de
implementare?
E posibil sa existe o receptivitate
scazuta a persoanelor din grupul-tinta
pentru participarea la cursurile de
formare. Certificatele de calificare sau
absolvire privind o ocupatie nu mai
sunt atractive daca nu se leaga de o
oferta de munca sau de o recompensa
financiara privind participarea la curs.
Am anticipat acest risc, am analizat si
alte oferte de cursuri de pe piata si am
ajuns la concluzia ca va fi nevoie de o
bursa de participare la cursul nostru
care
sa
motiveze
suplimentar
potentialii participanti.

“In acest moment
avem certificarea
formala
a
disponib ilitat ii
autoritatilor
locale
din
localitatile tinta
privind acceptarea
infiintarii
proiectului
c e n t r u l u i
comunitar
de
resurse”
→
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Ce activitati urmeaza in viitorul
apropiat?
In etapele viitoare vom continua
activitatile aflate deja in derulare:
campanii de lobby si advocacy atat
pentru CCR, cat si pentru implicarea
autoritatilor locale in procesul de
elaborare a unor strategii pentru
dezvoltarea propriilor comunitati rurale,
precum si activitati de monitorizare si
evaluare a proiectului. Incepem cursurile
de formare profesionala in domeniile
mediere sanitara, asistenta comunitara,
mediere scolara si facilitare comunitara si
demaram in acelasi timp cursurile pentru
dezvoltarea
competentelor
antreprenoriale. Ne vom implica si in
procesul de obtinere a avizelor pentru
amplasarea centrelor impreuna cu colegii
de la SASTIPEN si vom participa la
procesul de selectie a persoanelor care
vor lucra in centre. Ulterior vom
participa si la selectarea primilor
beneficiari ai cursurilor de formare. Vom
pregati minutios tot ceea ce inseamna
cursuri de formare prevazute in proiect,
astfel incat clientii nostri sa dobandeasca
acele cunostinte si competente necesare
pentru a face fata pe piata muncii. In
paralel, se va derula si activitatea de
lobby si advocacy, prioritara fiind in
urmatoarele
luni
definitivarea
proiectului de parteneriat cu agentiile
judetene de ocupare a fortei de munca si
prezentarea proiectului si a propunerii
de colaborare in fata decidentilor de la
nivel local si central.

“Incepem cursurile de
formare profesionala in
domeniile
mediere
sanitara,
asistenta
comunitara,
mediere
scolara si facilitare
comunitara si demaram
in acelasi timp cursurile
pentru
dezvoltarea
co mp et ent elo r
antreprenoriale.“
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