Proiect Grundtvig ID naţional GRU-12-P-LP-89-B-ES
Titlu proiect: Managementul Integrării pe Piaţa Muncii (Manage Labor Integration)

Intâlnirea Grupului Naţional de Lucru (GNdL)
- raport întâlnire Data: 20 septembrie 2013, orele 11.30 – 15.30
Locaţia: sediul Centrului pentru Jurnalism Independent,
B-dul. Regina Elisabeta nr. 32, et. 1, Bucureşti
Context: Proiectul Grundtvig “MANAGEMENTUL INTEGRĂRII PE PIAŢA MUNCII”, realizat de
parteneri din Spania, Germania, România şi Italia, urmăreşte îmbunătăţirea competenţelor
de management pentru cei care oferă educaţie adulţilor din grupuri dezavantajate, facilitând
integrarea lor pe piaţa muncii. El se concentrează asupra identificării şi încorporării de bune
practici ca instrument de lucru în procesul de educaţie, îmbunătăţirea performanţelor celor
care oferă educaţie adulţilor din grupurile dezavantajate în vederea integrării acestora pe
piaţa muncii şi asupra schimbului de informaţii la nivel european între organizaţii active în
domeniu.
Activităţi: în fiecare ţară participantă, partenerii vor dezvolta câte un Grup de Lucru Naţional
care va prezenta şi analiza bune practici de management de incluziune pe piaţa muncii a
grupurilor dezavantajate aparţinând organizaţiilor din domeniul educaţiei adulţilor. Bunele
practici selectate în cele 4 ţări vor fi prezentate la întâlnirea (mobilitatea) din Spania (sept.
2013). Acestea vor alcătui Manualul de Educaţie pentru Integrarea pe Piaţa Muncii a
Grupurilor Dezavantajate (Manualul), al cărui conţinut va fi discutat la întâlnirea (mobilitatea)
din România (febr. 2014). Manualul va fi elaborat şi prezentat la conferinţa finală
(mobilitatea) din Germania (iunie 2014).
Obiectivele întâlnirii
1. Organizarea mobilitatii din Spania, 26-29 sept. 2013
2. Definitivarea bunelor practici de educaţie a adulţilor din grupurile vulnerabile care au
favorizat incluziunea acestora în piaţa muncii identificate în cadrul proiectelor prezentate de
membri GNdL: CEDU 2000+, AFI PROFAMILIA, CJI.
Participanţi
Reprezentanţi ai următoarelor organizaţii neguvernamentale: AMURT, Maia, CJI, Centrul
Educaţia 2000+ (CEDU), A.F.I. PROFAMILIA şi ai Centrului pentru Dezvoltare Democratică
(CDD): Simona Ilie (voluntar), Mariana Nitelea (presedinte).
Desfăşurarea întâlnirii:
Obiectiv 1 – dna. Mariana Niţelea (CDD) a prezentat urmatoarele probleme pentru buna
desfasurare a mobilitatii din Spania care are o durata de 4 zile:
- La mobilitate vor participa cele 10 persoane active in cadrul Grupului National de Lucru din
care 7 persoane in calitate de learners:
1. ICHIM Florentina-Dana/MAIA
2. HĂLĂNGESCU Iulia-Dumitriţa/AMURTEL
3. COMAN Petre-Sorin/Educaţia 2000+
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4. SAMOILĂ Răzvan-Horaţiu/ARCA-FRRM
5. ONCIA Elena-Magdalena/AMURT
6. DUMITRESCU Marcela/AFI PROFAMILIA
7. DANGA Mihaela/CJI
si 3 persoane in calitate de staff:
8. ILIE Simona-Florentina/CDD
9. LAZĂR Valentina/CDD
10. NIŢELEA Mariana/CDD
-

Intalnirea tututror participantilor va avea loc joi, 26 sept in aeroportul Otopeni la orele 7.00
dimineata la ghiseul companiei TAROM cu zborul de Madrid;

-

Subzistenta: fiecare dintre participanti va primi cash joi, 26 sept ac. la aeroport o subzistenta
necesara deplasării. Primirea se va face prin semnarea de fiecare a documentului
(prezentat in intalnire). Din subzistenta se vor plati cheltuielile de cazare, masa si transport
intern in Spania si asigurarea de calatorie;

-

Cazarea (2 nopti), masa si pauzele de cafea din Valladolid (26-28.09.2013) impreuna cu
hotelul din Madrid (1 noapte, 28-29.09.2013) vor fi platite partenerului spaniol in data de 26
sept. orele 20.00 la hotel in Valladolid. Partenerul spaniol va elibera cate o factura fiecarui
participant in parte. Transportul intern (tren, metrou, taxi) va fi platit de fiecare in parte;

-

Traseul din Spania: vom ajunge la aeroportul Barajas (Madrid). Cu metroul (2,40eur/pers)
vom ajunge la Gara Chamartin din Madrid de unde vom lua trenul la Valladolid. Trenul este
de cca 1h si max 15 min si costa aprox. 22,40 euro (depinde de tipul de tren) numai dus. De
la gara din Valladolid vom lua taxiuri pt a ajunge la Hotel Nogal;

-

Marcela s-a oferit sa caute mersul trenurilor Madrid – Valladolid – Madrid pentru a gasi cea
mai buna varianta de transport;

In cadrul intalnirilor cu toti participantii transnationali vom solicita acceptul acestora pentru a
inregistra toate prezentarile PPT, pentru pastrarea tuturor detaliilor oferite verbal;
- Mihaela va face poze in timpul intalnirilor iar colegii care au aparate de inregistrat sunt rugati
sa le aduca cu ei;
- Cele 5 persoane care vor face prezentari: Mihaela, Marcela, Iulia, Sorin si Razvan vor
prezenta PPT-urile si vor avea pt prezentare 10 min. fiecare. Documentele in format Excel
vor fi oferite partenerilor transnationali pe stick;
La sfarsitul intalnirilor, pe baza prezentei, partenerii spanioli vor elibera cate un Certificat de
Participare fiecarei persoane. Acesta este documentul care certifica participarea fiecaruia la
mobilitatea din Spania.
Obiectiv 2:
2.1 a fost facuta prezentarea in format PPT a proiectului proiectului CEDU „Parteneriat pentru
educaţie. Granturi pentru şcoli în dificultate” (grup ţintă: tineri elevi cu cerinţe educaţionale
speciale/elevi aflaţi în situaţie de risc de abandon şcolar din sistemul de educaţie
preuniversitar) de catre Sorin Coman. A fost verificat timpul de prezentare (10 min) si au fost
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definitivate bunele practici din proiect. Forma finala a prezentarii, in limba engleza, va fi
pregatita de Sorin pentru prezentarea din Valladolid;
2.2 a fost facuta prezentarea in format PPT a proiectului AFI PROFAMILIA „O intervenţie
integrată de consolidare a antreprenoriatului social pentru femeile vulnerabile” (grup ţintă:
femei victime ale violenţei) de catre Marcela Dumitrescu. A fost verificat timpul de
prezentare, discutandu-se reducerea cantitatii de informatie, si au fost definitivate bunele
practici din proiect. Forma finala a prezentarii, in limba engleza, va fi pregatita de Marcela
pentru prezentarea din Valladolid;
2.3 a fost facuta prezentarea in format PPT a proiectului CJI „Programul de Pregatire
Jurnalistica pentru Tinerii Romi” (grup tinta: tineri romi) de catre Mihaela Danga. A fost
verificat timpul de prezentare, discutandu-se extinderea cantitatii de informatie si au fost
definitivate bunele practici din proiect. Forma finala a prezentarii, in limba engleza, va fi
pregatita de Mihaela pentru prezentarea din Valladolid.
Deoarece in cazul proiectului ARCA si AMURTEL bunele practici au fost agreeate de toti ca
fiind definitive, prezentarea finala in format PPT in limba engleza va fi prezentata de Iulia
Halangescu, respectiv Razvan Samoila direct in Valladolid, Spania.
Documentul in format EXCEL va fi coroborat de fiecare prezentator al proiectului cu documentul
in format PPT definitivat in cadrul acestei intalniri.
Raport realizat de Mariana Niţelea.
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