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Pro Juvenes - Parteneriat 
transnaţional pentru o piaţă 

incluzivă a muncii pentru tineri”
POSDRU /171/6.4/S/146751

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investește în oameni”, 

Axa  prioritara 6 “Promovarea incluziunii sociale”, 
Domeniul major de interventie 6.4. “Initiative transnationale pentru o piata

incluziva a muncii”
POSDRU/171/6.4/S/146751

Masa Rotunda

“Inovare prin dialog. Cooperare cros-
sectorială și transnațională pentru o 

piață inclusivă a muncii pentru tineri”

9 iunie 2016



Parteneriat: 

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor
Vârstnice – Departamentul pentru Dialog Social 

împreună cu :

“AUR” - Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane (A.N.S.R.U)

Asociația Novapolis – Centrul de analize și Inițiative pentru Cercetare
Confederația Sindicală Națională MERIDIAN 
Uniunea Generală a Industriașilor din România (U.G.I.R)

“AUR” - Asociaţia Naţională a 
Specialiştilor în Resurse Umane

(A.N.S.R.U)

Partener 1 in cadrul proiectului

Proiecte initiate in urma parteneriatelor
incheiate in cadrul proiectului Pro 

Juvenes

Perspective:

Dezvoltarea parteneriatelor transnationale incheiate

Munca decenta pentru viata
decenta – 3

EuropeAid/151103/DH/ACT/Multi

http://old.muncadecenta.ro/
http://old.muncadecenta.ro/
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Proiectul este relvant prin faptul ca se 
adreseaza Obiectivelor de Dezvoltare 
Sustenabila, in special: egalitatea de gen 
(SDG 5), munca decenta (SDG 8), reducerea 
inegalitatilor (SDG 10), consumul si 
productia responsabila (SDG 12).

In acest sens:

promoveaza educatia pentru dezvoltare si cresterea 
gradului de sensibilizare cu privire la politicile de 
dezvoltare si cooperare prin activitatile sale de 
sensibilizare educationale si de constientizare la in 
grupurile tinta (membrii de sindicat, membrii ai 
consiliilor lucratorilor, multiplicatori de educatie 
pentru adulti);

promoveaza o educatie pentru dezvoltare de calitate 
si sensibilizarea in randul grupurilor tinta europene 
prin seminarii, cursuri de formare si campanii de 
solidaritate cu accent pe intelegerea rolului, 
responsabilitatii si stilul de viata in raport cu o lume 
interdependenta prin abordarea grupurilor tinta din 
perspectiva lor de angajati, muncitori, membrii de 
sindicat

Parteneri:

Spania – AID Association

O organizatie dedicata medierii pe piata muncii ca cea mai
eficienta forma de interventie sociala, cu experienta relevanta in 
implementarea de proiecte educationale si servicii de 
indrumare in cariera, consiliere si promovare a initativelor
anteprenoriale. 
Activitatea organizatiei vizeaza intergrarea tinerilor in arii
inovative (dezvoltare de software, marketing, comunicare, 
networking).

Bulgaria - BILSP

Balkan Institute for Labour and Social Policy activeaza in domenii 
prioritare, precum: gestionarea fondurilor UE si a altor donatori 
internationali, responsabilitatea sociala a intreprinderilor, 
invatare pe tot parcursul vietii, piata muncii, resurse umane, 
relatii industriale, securitatea si sanatatea la locul de munca, 
legislatia muncii, politici sociale, antreprenoriat social si formare 
profesionala.

Polonia – KARAT Coalition

Organizatia aduce impreuna mai mult de 60 de organizatii din 25
de tari si este focalizata pe problematica drepturilor femeii si pe
promovarea egalitatii de gen in zona Europei Centrale si de Est si
a Asiei Centrale.

Membrii coalitiei activeaza la nivel national si international in
scopul schimbarii politicilor precum si pentru monitorizarea
implementarii acrodurilor si politicilor internationale.

http://old.muncadecenta.ro/
http://old.muncadecenta.ro/
http://old.muncadecenta.ro/
http://old.muncadecenta.ro/
http://old.muncadecenta.ro/
http://old.muncadecenta.ro/
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Sharing Educational tools for 
Enhancing community 

Development
Schimbul de instrumente educationale
pentru imbunatatirea comunitatii de 

dezvoltare

propunere in cadrul 
Erasmus+ - KA2 - Sector Skills 
Alliance / Knowledge Alliance 

Proiect initiat de H.R.Y.O. Human Rights 
Youth Organization (Palermo, IT), prin 

CEIPES

CEIPES - Centro Internazionale per la 
Promozione dell’Educazione e lo Sviluppo
este o rețea de organizații care lucrează 
împreună cu misiunea de a promova și 

sprijini dezvoltarea durabilă a comunităților 
locale și a persoanelor fizice "împuternicire 

prin educație și formare profesională, 
drepturile omului și cooperarea 

internațională.

Scop: dezvoltarea si schimbul de bune practici in domeniul
incluziunii sociale implicand diferite organizații active in aceasta
zona si care lucreaza cu persoanele defavorizate.

Fiecare organizatie implicata in proiect va impartasi
instrumentele sale de lucru specifice elaborate pentru raspunde
obiectivelor cheie din activitatea lor.

Proiectul urmareste crearea unei cooperări intre diferite
organizatii pentru a creste impactul interventiilor acestora lor
prin utilizarea unor instrumente si metode experimentate cu 
succes de catre ceilalti parteneri.

Cele mai relevante subiecte abordate in cadrul proiectului sunt:

drepturile omului (cu accent pe educatia non-formala ca instrument de 
incluziune sociala);

constientizarea sociala asociata cu arta dramatica ca metodologie pentru
integrarea socio-culturala si responsabilizare;

educatie, asistenta medicala si abilitati de dezvoltare cumulate;

consolidarea pacii si educatie pentru pace ca instru instrument pentru
dezvoltarea politicilor de tineret;

integrarea europeana si punerea in aplicare a standardelor europene in 
viata sociala in cadrul unui centru de tineret;.

Pe parcursul proiectului, partenerii vor experimenta cele mai bune practici
folosite in procesul de crestere a incluziunea sociale si le vor pune în aplicare
in propriile lor contexte prin activitati specifice. 

Fiecare din aceste metodologii si instrumente experimentate vor fi incluse intr-
un Ghid de Lucru al proiectului.

„Cresterea gradului de informare si
implicare activa in randul tinerilor, cu 

privire la problemele de dezvoltare ale 
lumii actuale: GlobalCool!”

Parteneriat 
„AUR” –A.N.S.R.U. si Asociatia Novapolis

fianatare UNDP

http://ceipes.org/?p=4886
http://ceipes.org/?p=4886
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Obiectiv: Proiectul urmareste realizarea unei campanii de informare, 
constientizare si sensibilizare in randul tinerilor intre 14 si 19 ani din licee
selectate din Bucuresti si judetele Bacau, Buzau, Vrancea, cu privire la 
problemele de dezvoltare globala si Agenda de Dezvoltare Post-2015.

Accent: Eradicarea saraciei extreme, egalitatea de gen, educatie inclusiva si
echitabila, munca decenta.

Cum: Prin sesiuni de informare, constientizare si sensibilizare, seminarii
tematice si ateliere creative, implicarea cadrelor didactice si mediatizare.

Grupul tinta principal al proiectul il constituie tinerii, cu 
varste cuprinse intre 14 si 19 ani din institutiile de 
invatamant liceal selectate din Bucuresti si judetele
Bacau, Buzau, Vrancea. 

Alte grupuri tinta sunt cadrele didactice din scolile 
implicate in proiect, parintii si membrii ai comuntatiilor;

Problemele carora li se adreseaza proiectul sunt 
problemele specifice tinerilor si comunitatilor din 
localitatile vizate:

• lipsa informarii tinerilor cu privire la problemele de 
dezvoltare;

• lipsa educatiei in domeniul egalitatii de gen; 
• implicarea scazuta a tinerilor in societate; 
• lipsa de interes fata de problemele globale sau de 

intelegere a acestora;

Relevanta proiectului fata de problemele identificate:

• aducerea problemelor de dezvoltare internationala
mai aproape de tinerii romani;

• informarea acestora prin desfasurarea de seminarii
de informare, constientizare si sensibilizare;

• deschiderea unor cai profesionale noi pentru tineri, 
prin orientarea celor cu adevarat interesati de acest
domeniu complex, spre programe de invatamant
superior adecvate sau spre alte actiuni si activitati
care sa le ofere posibilitatea de implicare in domeniul
dezvoltarii globale.

„Career ROCKET, Gender Education, 
Research and Technologies foundation”

Parteneriat 
„AUR” –A.N.S.R.U. si GERT - Gender 

Education, Research and Technologies 
Foundation (Sofia, BG)

Apel pentru Propuneri de proiecte 
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/CfP pe 

problematica de GEN.

Gender Education, Research and Technologies 
Foundation (GERT) – Fundatia pentru Educatie de Gen, 
Cercetare si Tehnologii este o organizatie non-profit, 
non-guvernamentala, care actioneaza in interesul public 
si in conformitate cu cu legile internationale la care 
Bulgaria este parte semnatara.

http://www.gert.ngo-bg.org/en

http://www.gert.ngo-bg.org/en
http://www.gert.ngo-bg.org/en
http://www.gert.ngo-bg.org/en
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Career ROCKET
Respect

Opportunity
Choice

Knowledge
Equality
Training

Accent: 
Educatia de Gen in scoli ca premisa pentru realizarea
egalitatii economice de gen si pentru imbunatatirea 
gradului de ocupare al femeilor tinere, cu atat mai mult 
cu cat, in prezent, in Europa gradul de neocupare al 
tinerilor este foarte ridicat si aceasta tendinta este 
puternic feminizata.

Grup tinta:
- Elevi
- Cadre didactice si directori de scoli

Obiective

• Consolidarea capacității profesorilor și educatorilor pentru
integrarea dimensiunii de gen în programa scolară si pentru
includerea sa in cadrul educatiei pentru cetatenie;

• Capacitarea scolilor de a dezvolta si de a pune in aplicare politici
școlare privind egalitatea de gen sustinute de activitati in 
planurile scolare anuale;

• Eliminarea stereotipurilor de gen in ceea ce priveste alegerile
profesionale ale fetelelor si ale baietilor prezentate in scoli in 
asociere cu obligatia de a avea o politica scrisa impotriva
stereotipurilor in orientarea in cariera.

Rezultate asteptate

• Capacitate crescuta a cadrelor didactice de a include 
problematica de gen in curricula scolara si, in special in 
contextul educatiei pentru cetatenie;

• Grad crescut de constientizare al elevilor in ceea ce priveste
stereotipurile de gen si rolurile traditionale de gen precum si
impactul negativ al acestora asupra dezvoltarii personale si
profesionale;

• Capacitate crescuta a scolilor de a dezvolta si pune in aplicare
politici scolare privind egalitatea de gen sustinute cu mecanisme
si activitati in planurile scolare anuale;

• Capacitate crescuta a scolilor de a prezenta elevilor optiuni
pentru cariera lor fara stereotipuri de gen.

„ARTURO - Socio-ecological production: 
goodworks and practical cooperation for 

sustainable procurement” ”

Parteneriat 
„AUR” –A.N.S.R.U. si BILSP (Sofia, BG)

finatat de Uniunea Europeana si 
Municipalitatea Viena

Obiectivul principal al proiectului il 
reprezinta dezvoltarea premiselor 
pentru cresterea sustenabilitatii 
achizitiilor publice.
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Directiile de actiune:

la nivel teoretic, prin elaborarea unor concepte 
utilizabile;

abordare practica, pentru a consolidarea capacitatii 
intreprinderilor sociale de a prezenta produse si servicii 
intr-un mod adecvat achizitiilor publice sustenabile (de 
exemplu, prin etichetare a calitatii);

stabilirea de structuri pe termen lung pentru a facilita 
fluxul de informatii mai bune si de schimb la nivel local / 
regional / national, cat si la nivel international (in special 
intre autoritatile publice si intreprinderile sociale).

Directiile de actiune:

la nivel teoretic, prin elaborarea unor concepte 
utilizabile;

abordare practica, pentru a consolidarea capacitatii 
intreprinderilor sociale de a prezenta produse si servicii 
intr-un mod adecvat achizitiilor publice sustenabile (de 
exemplu, prin etichetare a calitatii);

stabilirea de structuri pe termen lung pentru a facilita 
fluxul de informatii mai bune si de schimb la nivel local / 
regional / national, cat si la nivel international (in special 
intre autoritatile publice si intreprinderile sociale).


