Parteneriat
pentru incluziune
decembrie 2014-aprilie 2016

”Cred că acest proiect va pune în valoare experiența pe care
o aveți în reducerea excluziunii sociale. Vă doresc ﬁecăruia
succes în implementarea acestui proiect”

Dna E.S. Tove Bruvik WESTBERG
- Ambasadorul Norvegiei în România,
prezentă la lansarea proiectului

”Parteneriat pentru incluziune!” este
un proiect unic, ﬁind implementat pe
o perioadă de 16 luni (decembrie
2014-aprilie 2016) de un consorțiu de
nouă instituții: Fundația ”Alături de
Voi” România - promotor, Direcția

județele Iași și Vaslui.
Rezultatul – model de intervenție în
situații de criză – ar putea avea un
i m p a c t m a j o r î n d e z vo l t a re a
asistenței acordate persoanelor din
grup vulnerabil sau aﬂate în stare de
criză.

PARTENERIAT PENTRU INCLUZIUNE

Prin prezenta broșură, dorim să vă oferim posibilitatea de
a reține câteva informații cu privire la resursa pe care o
reprezintă organizațiile implicate în proiect și modul în
care acestea pot să sprijine comunitatea.

Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Iași, Direcția
Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Vaslui, Asociația
Alternative Sociale, Asociația Salvați
Copiii ﬁliala Iași, Fundația COTE,
Fundația Serviciilor Sociale Bethany,
Fundația Star of Hope România și
Fundația World Vision România,
birourile Iași și Vaslui.

SCOPUL PROIECTULUI
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Foto: Angela Achiței președinte ADV România
E.S. Tove Bruvik WESTBERG,
Ambasadorul Norvegiei în România

CUI SE ADRESEAZĂ
PROIECTUL?

Integrarea socială și profesională a
tinerilor cu vârste cuprinse între 16-

Ÿ

425 tineri aﬂați la risc de
excluziune socială, din care 66 de

29 ani, din grupuri vulnerabile, din
județele Iași și Vaslui, Constanța și

etnie romă, din județele Iași,

Mureș, în special din mediul rural.

Vaslui, Constanța și Mureș,

Noutatea proiectului constă în
parteneriatul creat pentru
implementare – șapte ONG-uri
profesioniste pe domenii diferite și
două autorități publice județene.
O altă noutate e faptul că, prin acest
proiect, ducem informație sub formă
de campanii, în toate comunele din

Ÿ

8700 tineri (16-29 ani), 8700
copii ( 3- 1 5 ani ) și 1740 de
părinți/reprezentanți legali din
mediul rural, din 93 de comune din
județul Iași și 81 de comune din
județul Vaslui.

PARTENERIAT PENTRU INCLUZIUNE - www.proincluziune.ro

persoanelor cu dizabilități, egalitate de

Ce oferă ”Parteneriat pentru

șanse, educație parentală, abandon

incluziune”?
Ÿ

școlar, orientare în carieră și integrare
socio-profesională, antreprenoriat și

7 noi servicii dezvoltate prin
proiect de ONG-urile partenere:

voluntariat, asociere pentru rezolvarea
problemelor comunității.

⇨

consiliere, orientare și

formare profesională,
⇨

asistență psiho-socială

pentru prevenirea și combaterea
efectelor abuzului,
⇨

dezvoltarea abilităților

parentale la tineri,
⇨

dezvoltarea abilităților de

viață și de mediere pe piața muncii,
⇨
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sprijin psiho-social pentru

tineri cu tulburări de comportament,
adicții și boli cronice,

Ÿ

Viața responsabilă este deosebit de
importantă, indiferent de vârstă,
pentru că pericolele la care ne putem
expune sunt foarte mari. HIV este un
virus care se transmite prin:
⇨
activitate sexuală neprotejată,
cu o persoană infectată,
⇨

sânge infectat,

⇨

de la mamă la făt în timpul

sarcinii, al nașterii și al alăptării.
Detalii pe www.hivsida.ro

viață independentă în cadrul Clubului

Profesionalizare pentru 100
asistenți / lucrători sociali și 100
cadre didactice, din cele 174 de

Tinerilor, inclusiv pentru cei cu

comune din jud. Iași și Vaslui, în

dizabilități,

domenii care să-i sprijine direct în

⇨

oferirea de servicii de calitate

⇨

Ÿ

dezvoltare de abilități de

consiliere psiho-socială și

pentru tineri aﬂați la risc.

educațională.
Serviciu pilot de prevenire,
informare și diagnoză – Caravana
mobilă pluridisciplinară în mediul
rural.
Ÿ Furnizează servicii de informare și
Ÿ

Ÿ

Înﬁințarea unui model de Comitet de
monitorizare și intervenție rapidă,
pentru o coordonare și referire mai
bună a cazurilor sociale ce necesită
intervenție pentru ieșirea din criză.

educare privind: bolile cu transmitere
sexuală, prevenirea infectării cu HIV și
a consumului de droguri, educație

Facilitarea realizării ”Planului anual
de servicii sociale”, prevăzut ca

sexuală și contracepție, prevenirea

obligație în Legea Asistenței Sociale,

Ÿ

violenței și traﬁc de persoane,

în județele de implementare a

informare cu privire la drepturile

proiectului.

Parteneriatul public-privat creat în

Va l o a r e a p r o i e c t u l u i e s t e d e

cadrul proiectului, va continua și cinci

2.454.933,99 lei, din care 245.493,40

ani după încetarea ﬁnanțării, va întări

lei, asigurați de parteneri, ca și

modalitatea de lucru în rețea, va

contribuție proprie.

pregăti specialiști în diferite domenii

Proiectul este ﬁnanțat în cadrul

d e a c t i v i t ate, va co nt r i b u i l a

apelului „SINERGII PENTRU VIITOR –

dezvoltarea de politici, strategii și

tineri în situații de risc” , din cadrul

măsuri adecvate în zona serviciilor

Programului RO10 „Copii și tineri aﬂați

pentru tineri la risc.

PARTENERIAT PENTRU INCLUZIUNE

FINANȚARE

în situații de risc și inițiative locale și
regionale pentru reducerea
inegalităților naționale si pentru
promovarea incluziunii sociale”,
program derulat în cadrul
Mecanismului Financiar al Spațiului
Economic European (SEE) 2009-2014.
Conferința de lansare la Iași. Masa partenerilor
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P U N E M L A D I S P OZ I Ț I A
DUMNEAVOASTRĂ
EXPERIENȚA NOASTRĂ!
Fundația „Alături de Voi” România

scopul de a facilita integrarea
profesională pe piața liberă a muncii.
În cadrul caravanelor mobile de
informare în jud. Iași și Vaslui, experții
ADV România oferă informații pe tema

Organizația are peste 13 ani de

educației sexuale și a prevenirii

activitate în incluziunea persoanelor

infecțiilor cu transmitere sexuală,

cu dizabilități, inclusiv cele infectate cu

inclusiv HIV/SIDA.

HIV, desfășurând mai multe tipuri de
servicii – de la asistență psiho-socială,

În calitate de lider de proiect, ADV

consiliere, orientare vocațională și

România, împreună cu ceilalți parteneri, va

educație, până la economie socială.

pune bazele Comitetului de monitorizare
și intervenție rapidă între specialiști, pentru
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Experiența inițială a organizației este în

o coordonare și o referire mai bună a

domeniul informării și prevenirii

cazurilor sociale și va facilita realizarea

transmiterii infecției cu HIV, a altor boli

Planului anual de servicii sociale.

cu transmitere sexuală și asistenței celor
infectați cu HIV. Din 2008, ADV România
a abordat și domeniul angăjarii

Contact:
str. Bazinelor, nr. 5, sat. Uricani,

persoanelor cu dizabilități, a respectării

com. Miroslava, jud. Iași,

drepturilor acestora și a înﬁințat trei

Tel/fax: 0232 – 275568,

întreprinderi sociale de inserție în care

email: ofﬁce@alaturidevoi.ro,

sunt create 36 de locuri de muncă

web: www.alaturidevoi.ro.

pentru persoane cu dizabilități.

Persoane resursă:
Anca Pris acaru, asistent social

În cadrul proiectului ”Parteneriat pentru

(serviciile de consiliere și evaluare a

incluziune”, ADV România oferă servicii

capacității de muncă)

de consiliere, orientare și formare

Tel. 0232 275568 sau 0757 110233,

profesională și cursuri IT pentru un număr

e-mail: anca.prisacaru@alaturidevoi.ro

de 150 de tineri la risc din județele Iași,

Diana Vasiliu, expert coordonare

Constanța și Mureș. De asemenea, în

tehnică parteneriat (campanii de

cadrul Centrului de zi din Iași, organizația

informare)

poate realiza evaluarea capacității de

tel. 0232 275568 sau 0757 110244,

muncă a persoanelor cu dizabilități, cu

e-mail: diana.vasiliu@alaturidevoi.ro

caravane mobile în mediul rural, în
vederea oferirii următoarelor tipuri de
servicii cu accent pe prevenire și
conectare la servicii sociale
specializate atât pentru tineri, cât și

Ambele instituții au ca misiune

pentru copiii și familiile acestora:

asigurarea furnizării serviciilor sociale

campanii de informare și educare

cu titlu permanent sau temporar, cu

privind bolile cu transmitere sexuală,

sau fără găzduire, dezvoltarea

prevenirea infectării cu HIV și a

parteneriatelor cu instituțiile publice

consumului de droguri, educație

sau private în vederea diversiﬁcării

sexuală și contracepție, prevenirea

serviciilor sociale furnizate în scopul

violenței și a traﬁcului de persoane,

re a l i z ă r i i p ro te c ț i e i co p i l u l u i ,

informare cu privire la drepturile

persoanelor singure, vârstnice, a

persoanelor cu dizabilități, egalitate de

persoanelor cu handicap, precum și a

șanse, educație parentală, abandon

altor persoane în nevoie, ﬁecare în

școlar, orientare în carieră și integrare

județul în care lucrează.

socio-profesională, antreprenoriat și
voluntariat, asociere pentru rezolvarea

Direcțiile Generale de Asistență Socială

problemelor comunității ș.a.

și Protecția Copilului Iași și Vaslui sunt

Contact DGASPC Iași: Municipiul Iași,

principalii furnizori de servicii sociale

Str Vasile Lupu, Nr. 57 A,

publice la nivelul celor două județe.

Tel.: 0232/477 731; 474 800; 214 972;
Fax: 0232/279 654,

DGASPC-urile asigură aplicarea

e-mail: dasiasi@iasi.rdsmail.ro,

politicilor și strategiilor de asistență

web: www.dasiasi.ro

socială în domeniul: protecției copilului,

Reprezentant legal: Florin Ion -

familiei, persoanelor cu dizabilități,

Director general

vârstnicilor, precum și a altor categorii

Contact DGASPC Vaslui: Șoseaua

de populație aﬂate în situații de risc.

Națională Vaslui-Iași nr. 1, cod poștal

În cadrul proiectului ”Parteneriat

Tel.: 0235/315 138

pentru incluziune”, atât DGASPC Iași

e-mail: ofﬁce@dgaspc-vs.ro,

cât și DGASPC Vaslui participă la

web: www.dgaspc-vs.ro

formarea echipelor mobile

Reprezentant legal: Ionel Armeanu-

pluridisciplinare și derularea de

Ștefănică - Director general

730003, Vaslui, jud. Vaslui,

PARTENERIAT PENTRU INCLUZIUNE

DIRECȚIILE GENERALE
DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
ȘI PROTECȚIA COPILULUI
IAȘI ȘI VASLUI
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ASOCIAȚIA ALTERNATIVE
SOCIALE

medicale și educaționale, suport
emoțional, facilitarea relațiilor
tânărului/tinerei cu familia, școala,

Este o organizație neguvernamentală,

conectarea la serviciile sociale,

înﬁințată în anul 1997 în Iași, a cărei

informare pe diverse teme cu scopul

misiune este apărarea şi promovarea

prevenirii riscurilor (orientare în

drepturilor omului prin activităţi de

carieră, prevenire violență, prevenire

p re ve n i re, a s i s te n ţ ă , fo r m a re,

traﬁc de persoane, etc), evaluare și

cercetare şi advocacy.

consiliere psihologică centrată pe
obiective.

În cadrul proiectului ”Parteneriat
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pentru incluziune!”, Alternative

To t î n f u n c ț i e d e n e ce s i t ă ț i l e

Sociale oferă servicii psiho-sociale de

identiﬁcate, asistentul social lucrează

prevenire și/sau diminuare a efectelor

cu: cadre didactice, asistenți sociali

negative ale separării (ca urmare a

comunitari, psihologi acreditați,

migrației/detenției unuia sau ambilor

consilieri școlari, medici de familie,

părinți sau a divorțului), pentru 50 de

medici specialiști, poliția locală,

tineri separați de unul sau ambii

directori de școli, alte ONG-uri, membri

părinți din județul Iași (25 fete, 8 romi,

ai familiei apropiate sau extinse etc.

8 membri ai familiei/părinți/tutori)
precum și a membrilor familiilor

Contact: Șoseaua Nicolina nr. 24, bl.

acestora.

949, parter,
Tel.: 0232/405.476; 0755/096.920,

Intervenția în cazul acestor tineri (cu

Fax: 0232/405.477,

vârsta cuprinsă între 16 și 29 ani)

Persoana de contact: Burlui Mădălina,

vizează următoarele activități:

asistent social,

evaluarea nevoilor și a situației socio-

e-mail: mburlui@alternativesociale.ro

Dacă ești în pericol sau știi pe cineva care ar putea ﬁ în pericol de a ﬁ traﬁcat(ă):
sună la 112 (număr apelabil gratuit în orice zi și la orice oră, din orice reţea de telefonie

Ÿ

și din orice ţară a Uniunii Europene);
Ÿ

discută cu o persoană de încredere, dar totuși ﬁi precaut(ă);

Ÿ

mergi la cel mai apropiat post de poliţie sau altă instituţie și spune ce ai păţit;

Ÿ

sună la 0 800 800 678 - număr special dedicat problematicii traﬁcului de persoane;

Ÿ

în străinătate, adresează-te ambasadei și consulatelor României, din ţara respectivă.

Salvați Copiii România este o
organizație neguvernamentală, de
utilitate publică, non-proﬁt, care din
1990, militeaza activ pentru drepturile
și protecția copilului în România.
Asociația Salvați Copiii Iași acționează
pentru respectarea drepturilor copilului
și pentru modiﬁcarea politicilor și a
legislației, în beneﬁciul copiilor, prin
organizarea campaniilor de sensibilizare
a opiniei publice și sprijină copiii aﬂați în
diﬁcultate. Viziunea organizației este o
lume în care toate drepturile copilului
sunt respectate.
În cadrul Asociației Salvați Copiii Iași
funcționează Centrul de Consiliere pentru
părinți, ce oferă servicii de suport și
asistență, evaluare și consiliere, părinților
care doresc să-și sprijine copilul în
dezvoltarea lui cognitivă, socială și
emoțională sănătoasă, părinților ai căror
copii au diﬁcultăți comportamentale,
sociale și emoționale (tristețe,
agresivitate, crize de furie, opoziționism),
părinților care întâmpină ei diﬁcultăți
emoționale (stres, anxietate, depresie),
familiilor (părinți și copii) aﬂate în situație
de criză (divorț, deces, boli cronice),
copiilor/adolescenților aﬂați în situație de
risc, profesioniștilor (medici pediatri,
psihiatri, medici de familie, cadre
didactice, etc).

Activitatea de dezvoltare a abilităților
parentale în rândul tinerilor (părinți sau
viitori părinți) în vederea prevenirii
abuzului asupra copiilor și a abandonului
familial, desfășurată de echipa de
proiect, vizează acordarea unor servicii
de suport şi asistenţă, evaluare și
consiliere psihologică și socială părinților
care doresc să-și sprijine copilul, precum
și viitorilor părinți. Consilierea părinților
sau a viitorilor părinți, având la bază
disciplinarea pozitivă, este realizată și de
către expertul echipei mobile în cadrul
caravanei mobile. Scopul acestor două
activități este de a le oferi părinților
sprijin, strategii pentru a identiﬁca cele
mai bune modalităţi de comunicare cu
copiii, a îmbunătăți competenţele
individuale pentru a face faţă rolului de
părinte într-o manieră adecvată şi
sănătoasă.
De asemenea, Salvați Copiii Iași s-a
implicat activ în organizarea vizitelor de
studiu pentru asistenți sociali/lucrători
sociali la DGASPC și cadre didactice din
mediul rural, județele Iași și Vaslui, în
vederea prezentării serviciilor oferite. În
plus, în cadrul cursurilor vor ﬁ formate
competențe din domeniul disciplinei
pozitive, cadrelor didactice participante.
Contact: Centrul de Consiliere pentru
Părinți Iași, bd. Chimiei, nr. 35, Bl F2-1,
sc. A și B
Tel: 0232. 211 726, Fax: 0232. 222 726,
e-mail: ccp.iasi@salvaticopiii.ro

PARTENERIAT PENTRU INCLUZIUNE

ASOCIAȚIA SALVAȚI COPIII
FILIALA IAȘI
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ÎNVĂȚĂM SĂ FACEM ALEGERI!

FUNDAȚIA COTE
Organizația s-a înﬁințat în 1996 și a

Cui se adresează?
Ÿ

Tinerilor fără experiență în muncă;

Ÿ

Elevilor peste 16 ani dornici să-și

Ÿ

Specialiștilor din instituțiile de

planiﬁce cariera;

sprijinit peste 1000 de copii și tineri
vulnerabili să-și dezvolte abilitățile, să
8

se integreze în școală, pe piața muncii

învățământ sau din sistemul de

și în societate.

protecție socială interesați de
colaborare.

Organizația oferă:

Prin proiectul ”Parteneriat pentru
incluziune”, Fundația Cote și-a extins

Ÿ

Consiliere și educație nonformală,

serviciile de dezvoltare a abilităților de

individuală/de grup:

viață și mediere pe piața muncii prin

branding personal

creare componentei de branding

(autocunoaștere, autoprezentare,

personal și planiﬁcarea carierei,

comunicare, obiective și planuri

servicii pe care le poate oferi și în

personale)

co nt i n u a re l a s o l i c i t a rea ce l o r

⇨

interesați.

⇨

p l a n i ﬁ c a re a c a r i e re i

(luarea deciziei privind cariera /
și modalități de căutare loc de

Contact:
Str. Clopotari nr.38, bl.673, sc. A, parter,

muncă)

ap. 3, CP 700724, Iași, România,

profesia / locul de muncă, strategii

Tel./fax: +4/0232215450,
Ÿ

Mediere pe piața muncii:

email: ofﬁce@fundatiacote.ro,

îndrumare pentru angajare și

w e b : w w w. f u n d a t i a c o t e . r o ,

integrare profesională.

www.abilitatideviata.ro, ma-implic.ro

Biroul zonal Iași s-a implicat în
proiecte dedicate tinerilor vulnerabili,
proveniți din centrele de plasament
sau din medii dezavantajate.
Alte servicii furnizate sunt:
Ÿ

Ÿ

Asistența psiho-socială pentru
copii și familii aﬂate în diﬁcultate în
cadrul Centrului de recuperare
pentru copii și tineri cu dizabilități
(asistență socială, consiliere
psihologică și socială, logopedie,
kinetoterapie, stimulare cognitivă
și senzorială, terapie ocupațională,
ludoterapie, acțiuni de socializare).
Centrul de voluntariat pentru copii
cu dizabilități în care se realizează
formarea voluntarilor în domeniul
dizabilității, plasarea voluntarilor
la instituții și organizații care
lucrează cu copii cu dizabilități.

În cadrul acestui proiect, Fundația
Bethany furnizează servicii de sprijin
psiho-social pentru 50 de tineri din jud.
Iași cu tulburări de comportament,

adicții și boli cronice, în cadrul Centrului
pentru consiliere psiho-socială pentru
tinerii în diﬁcultate. Activitățile
speciﬁce serviciului de consiliere
psiho-socială pentru tineri sunt:
consiliere individuală și de grup,
grupuri de dezvoltare personală,
grupuri de suport, sesiuni de informare
pentru prevenirea consumului de
alcool și droguri, sesiuni de informare
privind prevenirea comportamentelor
delicvente, suport material, sprijin și
suport în situații de criză.
În cadrul caravanelor mobile în
mediul rural, organizația susține
sesiunile de informare pentru
prevenirea consumului de alcool și
prevenirea delicvenței juvenile.

Contact:
Birou Iași: str. Varianta Uzinei, nr 1,
cod 700013,
Tel.: 0232/279 856,
Tel./fax: 0232/278 535,
Persoana de contact: Diana Păiuș
e-mail: diana.paius@bethany.ro

Abandon școlar
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Rata abandonului școlar în România este de 16%.
20% din numărul total al copiilor de 3-6 ani nu merg la grădiniță.
Peste 65.000 de copii nu merg la școala primară.
222.000 de copii cu vârsta între 10 şi 17 ani nu se aﬂă în sistemul de educaţie.
245.387 de persoane peste vârsta de 10 ani sunt analfabete.

PARTENERIAT PENTRU INCLUZIUNE

F U N D AȚ I A S E R V I C I I LO R
SOCIALE BETHANY
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stimă de sine, comunicare

FUNDAȚIA WORLD VISION
ROMÂNIA
Fundația este o organizaţie creștină,

interpersonală, luarea deciziilor;
Ÿ

Consiliere psihologică;

Ÿ

Consiliere și orientare vocațională,
educație antreprenorială, pregătire

prezentă în România din 1990.

pentru integrare pe piața muncii;
Începând cu anul 2009, în județul

Ÿ

Educație sexuală;

Vaslui, organizația derulează programe

Ÿ

Educație parentală.

de dezvoltare comunitară, advocacy și
intervenţie umanitară de urgenţă, în 14

În cadrul proiectului, în caravana

comune. Programele vizează educația

mobilă, specialiștii organizației oferă

și reducerea abandonului școlar,

informare, consiliere și orientare

sănătatea și protecția copilului,

profesională.

agricultura și dezvoltarea economică.
Prin proiectul “Parteneriat pentru
10

Incluziune”, Fundația World Vision
România se adresează unui număr de
50 tineri aﬂați în situații de risc, în

Contact:
Iași - str. Sărărie, nr. 222, CP 700452,
Tel.: 0232/233 906, fax: 0232/233 906,
RDS.tel.: 0332/806 737; 0332/806 736,
Mobil: 0372/744 694;

funcție de nevoile exprimate și

Vaslui - str. Mihail Sadoveanu, nr. 4,
Oraș Negrești, Județul Vaslui,

identiﬁcate, cu următoarele servicii:

mobil: 0731/444 624.

Ÿ

Grupuri de dezvoltare personală:

Persoană de contact:

autocunoaștere, imagine de sine și

Magda Cămănaru- manager zonal.

REALITĂȚI DESPRE ALCOOL
Consumul abuziv de alcool se asociază cu:
- 60% din cazurile de viol,
- 70 % din cazurile de violență în familie,
- 40 % din crime și 1 din 6 cazuri de suicid,
- 30 % din accidentele fatale prin cădere,
- 25 % din decesele înregistrate la bărbații tineri (15-29 ani),
- 3 % din accidentele de muncă.

dezvoltare a abilităților de viață
independentă în cadrul Clubului
”Tinerilor”)

De-a lungul celor 20 de ani, Fundaţia
Star of Hope România a reuşit să
ajute peste 10.000 de copii aﬂaţi în

Ÿ

Integrarea în învăţământ a
copiilor cu dizabilităţi

diﬁcultate, în special copii cu
dizabilităţi.
Ÿ

Împuternicirea părinţilor

Fundaţia a înﬁinţat şi susţine

(consiliere individuală, sesiuni de

ﬁnanciar șase centre de zi în Iaşi,

instruire cu privire la etapele de

Huşi, Bârlad, Botoşani, Dorohoi şi

dezvoltare a copilului și metode

Vaslui, pentru copii aﬂaţi în diﬁcultate

de intervenție speciﬁce ﬁecărei

(peste 1000). Fundaţia deține un

categorii de dizabilități, grupuri de

model unic de bune practici privind

suport, dezvoltare organizaţională

”Reabilitarea bazată pe Comunitate”

a asociaţiilor de părinţi înﬁinţate

şi un Centru Regional de Reabilitare

cu sprijinul Fundaţiei „Star of

pentru copii şi tineri cu dizabilităţi în

Hope” România).

Iaşi. În cadrul centrului, echipa de
specialişti oferă consultanţă, sprijin şi
asistenţă pentru aproximativ 300

În cadrul proiectului, Star of Hope

copii anual și familiile acestora, din

România oferă suport prin informare

toate judeţele din regiunea de Nord

privind drepturile persoanelor cu

Est a României.

dizabilități, în vederea schimbării

Serviciile oferite de organizație sunt:

persoana cu dizabilităţi.

at i t u d i n i i co m u n i t ăţ i i faţ ă d e

Ÿ

Reabilitarea/recuperarea copiilor
şi tinerilor cu dizabilităţi
(evaluarea nivelului de

PARTENERIAT PENTRU INCLUZIUNE

a c t i v i t ă ț i d e s o c i a l i z a re ș i

FUNDAȚIA STAR OF HOPE
ROMÂNIA

Contact:
Str. Bariera Veche, nr. 3, Iași (în

dezvoltare, elaborarea şi

spatele clădirii Granit),

implementarea programelor

Tel.: 0232/216 253, fax: 0232/215 161,

individuale și de grup de

evaluare: 0232/246 991,

reabilitare, intervenţie timpurie,

e-mail: ofﬁce@starofhope.ro
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PARTENERIAT PENTRU INCLUZIUNE - www.proincluziune.ro

PARTENERIAT PENTRU INCLUZIUNE - ÎN IMAGINI
Caravanele mobile – În toate
comunele din Iași și Vaslui am derulat
sesiuni de informare și consiliere pe
nouă teme. Este cel mai mare efort de
informare realizat în cadrul unui
proiect.

Vizite de studiu – au vizitat proiectele
partenerilor cadre didactice si
asistenți sociali din județele Iași și
Vaslui. Așa ne-am cunoscut mai bine
12

și știm cum putem colabora.

Școli de vară – destinate aprofundării
formării tinerilor, care apoi să rămână
o resursă în comunitate.

Cursuri – pentru ca atât cadrele
didactice cât și asistenții sociali să-și
îmbunătățească competențele și
abilitățile, ﬁind astfel un sprijin
important pentru cei care au nevoie de
asistență din mediul rural.

Vă mulțumim tuturor celor care ați facilitat realizarea
acestor activități.
Echipa proiectului ”Parteneriat pentru incluziune”
poate ﬁ contactată și după ﬁnalizarea proiectului,
în vederea oferirii de servicii psiho-sociale și sesiuni
de informare în rândul tinerilor din comunitate,
pe adresa de contact de pe site-ul proiectului:
www.proincluziune.ro

Date de contact:
Str. Bazinelor, nr. 5, sat Uricani, Comuna Miroslava, Iași
Telefon: 0232,275,568
E-mail: ofﬁce@alaturidevoi.ro
Web: www.alaturidevoi.ro

“Parteneriat pentru incluziune” este un proiect
ﬁnanţat cu sprijinul ﬁnanciar al Programului RO10 - CORAI,
ﬁnanţat de Granturile SEE 2009-2014
şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.”
Implementator:
Fundația ”Alături de Voi” România ● editat: Decembrie 2015

www.granturi-corai.ro
www.eeagrants.ro
www.eeagrants.org
www.proincluziune.ro
Parteneri:

CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
ȘI PROTECȚIA COPILULUI IAȘI

Inovaţie în domeniul social

