
Program de sprijinire a tinerilor şi copiilor 

defavorizaţi social  

 

Nevoia:  

Acest proiect răspunde nevoii de pregătire profesională adecvată a tinerilor defavorizaţi 

social care au fost sau sunt în prezent în centre de plasement, sau care provin din familii 

cu venit mic. Tinerii din instituţii nu primesc educaţia adecvată pentru a face faţă 

cerinţelor vieţii de "afară". Din motive financiare, educatorii lor nu îi încurajează să 

urmeze cursurile liceale sau de învăţământ superior. La vârsta de 18 ani trebuie să 
părăsească instituţiile care i-au ocrotit.  

Singuri, fără o pregătire profesională adecvată, pe o piaţă a munci foarte competitivă şi 

fără o politică socială cuprinzătoare care să le uşureze integrarea, aceştia ajung adesea 

să se implice în activităţi antisociale. Nu pot să-şi găsească o locuinţă, nu au bani pentru 

mâncare, nu sunt pregătiţi să-şi formeze o familie şi nici nu pot să-i găsească o slujbă 

decentă. Ca tineri ce provin din orfelinat, poartă cu ei pentru restul vieţii o stigmă care 
reduce în mare măsură şansele de integrare.  

Celălalt grup ţintă îl reprezintă tinerii din familii cu venit mic, familii care nu sunt capabile 
din punct de vedere financiar să le ofere o pregătire profesională adecvată.  

Obiectivul general:  

Îmbunătăţirea şanselor de integrare profesională şi socială a copiilor şi tinerilor 
defavorizaţi.  

Obiective specifice:  

 creşterea valorii profesionale a tinerilor şi copiilor defavorizaţi social;  

 diminuarea efectelor instituţionalizării;  

 dezvoltarea abilităţilor relaţionale şi sociale ale grupului ţintă;  

 sprijinirea educaţională şi terapeutică a copiilor din instituţiile de ocrotire a 

minorului;  
 asistarea profesională a grupului ţintă în vederea găsirii de locuri de muncă.  

Modalităţi principale:  

 cursuri gratuite de utilizarea calculatorului  

 folosirea calculatorului ca mijloc terapeutic  

 consiliere/terapie de grup şi individuală  
 advocacy şi job-seeking  

Impact  

Ideea de bază a acestui proiect este aceea a susţinerii grupului ţintă înspre o 

autonomizare a acestuia. Abilităţile cu care vor fi echipaţi tinerii şi informaţiile oferite le 

vor crea cadrul dezvoltării personale şi asigurării condiţiilor de viaţă necesare prin 

propriile lor eforturi. Un loc de muncă obţinut pe baza calificării, o familie întemeiată pe 

un model funcţional şi relaţii deschise şi funcţionale cu comunitatea înseamnă pentru 



aceşti tineri şi copii normalitatea de la care sunt deseori excluşi datorită trecutului 

instituţional. Sprijinul oferit lor de acest proiect ţinteşte independenţa lor, scoaterea lor 
din categoriile defavorizate şi integrarea în comunitate.  

Persoana de legătură  

Pentru mai multe informaţii despre acest proiect, luaţi legătura cu:  

Emma Goldiş, Office Manager  

Adresa stradală:  Centrul Areopagus,  

  Calea Martirilor 104,  

  Timişoara, Romania  

Adresa poştală:  Centrul Areopagus  

  OP16, CP 1170  

  300774 Timişoara  

  Romania  

Tel/Fax:  0256-494381, 494796  

E-mail:  office@areopagus.ro  
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