PROIECTUL PEH020

Rezultate:

de
Proiect implementat de:

35 de localităţi din judeţul
Ialomiţa membre ale reţelei
VIP

în parteneriat
teneriat cu:

INSPECTORATUL SCOLAR
JUDETEAN IALOMITA

CENTRUL DE RESURSE SI INFORMARE
PENTRU PROFESIUNI SOCIALE
CRIPS

50 reprezentanţi ai APL şi 180
profesionişti beneficiari ai
cursurilor
Plan Judeţean de Acţiune
pentru îmbunătăţirea accesului
la educatie al copiilor din
grupuri vulnerabile
Modele de formare pentru
profesionisti şi voluntari
Ghiduri metodologice pentru
educatori, cadre didactice şi
referenţi sociali

Pentru mai multe informaţii despre proiect:
www.dpcialomita.ro
Telefon: 0243231088
Fax: 0243233407
email: office@dpcialomita.ro

Pentru mai multe informaţii despre
programul de finanţare:
www.eeagrants.org
www.granturi-corai.ro

Pagina web dedicată reţelei VIP:
www.reteaua-judeteana-vip.ro

Reţeaua judeţeană VIP - Voluntariat -Iniţiative - Profesionalism - pentru integrarea
şcolară şi socială a copiilor vulnerabili
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Aria de cuprindere a proiectului:
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Scop: Creşterea şanselor de
integrare şcolară şi socială a
copiilor vulnerabili din judeţul
Ialomiţa, promovând un model
de intervenţie în reţea care
antrenează
şi
valorizează
resursele şi iniţiativele locale,
munca în echipă şi solidaritatea
socială
Obiective:
A) Înfiinţarea şi extinderea
reţelei VIP "Voluntariat Iniţiative - Profesionalism" la
nivelul Judeţului Ialomiţa
(iniţial 21 comunităţi, la final de
proiect 35 comunităţi VIP).
B) Îmbunătăţirea solidaritaţii
sociale şi a voluntariatului în
beneficiul copiilor din grupuri
vulnerabile
C) Creşterea profesionalismului
personalului
din
servicii
sociale, a mediatorilor şi a
cadrelor didactice în vederea
eficientizarii
intervenţiei
individuale şi în echipă în
relaţia cu copilul din categorii
vulnerabile

Activităţi:
A1 Managementul proiectului
A2 Pregătirea înfiinţarii, lansarea
şi dezvoltarea permanentă a
reţelei VIP
A3 Dezvoltarea capacităţii APL
din comunităţile membre VIP
pentru susţinerea de strategii
locale şi proiecte în beneficiul
copiilor vulnerabili
A4 Promovarea solidarităţii
sociale şi a voluntariatului
A5 Formare educatori din servicii
sociale şi cadre didactice din şcoli
pentru îmbunătăţirea integrării
şcolare a copiilor din sistemul de
protecţie
A6 Perfecţionarea profesioniştilor
prin cursuri cu tema “Munca în
echipă la nivel comunitar pentru
prevenirea abandonului şcolar”
A7 Promovarea, publicitatea și
vizibilitatea proiectului

