8 DECEMBRIE 2016
COMUNICAT DE PRESA
privind stadiul de implementare a proiectului ,,Centre Comunitare de Învățare Permanentă - O abordare Integrată
pentru reducerea disparităților Economice, Sociale și Educaționale în zonele rurale din Regiunea de Vest a
României”. – CENTRUL COMUNITAR TELIUCU INFERIOR, Tinutul Padurenilor , judetul Hunedoara

Primaria si Consiliul Local al comunei Teliucu Inferior, reprezentat legal prin doamnul primar
PUPEZA Daniel Gheorghe Sorin, a incheiat un acord de parteneriat cu INSTITUTUL ROMÂN DE EDUCAȚIE A
ADULȚILOR, cu sediul în Timișoara– lider de parteneriat, reprezentat legal prin doamna ȚOIA Domnica
Maria, în calitate de director, cu Centrul de Asistenta Rurala, cu sediul în Timișoara reprezentat legal prin
doamna Alina BERNEKER si cu Asociatia Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL,
reprezentat legal prin doamna MICU Carmen în vederea implementării proiectului ,,Centre Comunitare de
Învățare Permanentă - O abordare Integrată pentru reducerea disparităților Economice, Sociale și
Educaționale în zonele rurale din Regiunea de Vest a României”.
Obiectul acestui parteneriat îl reprezintă stabilirea responsabilităților fiecărui partener în vederea
implementării proiectului ,, Centre Comunitare de Învățare Permanentă - O abordare Integrată pentru
reducerea disparităților Economice, Sociale și Educaționale în zonele rurale din

Regiunea de Vest a

României”, numărul PF22, cofinanțat printr-un Grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției
Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă, si crearea în parteneriat a

unui sistem de facilitare a

accesului la diverse servicii și programe educaționale de învățare permanentă pentru adulții din mediul
rural din Regiunea de Vest, respectiv comuna Teliucul Inferior si comunitatile din Tinutul Padurenilor si Tara
Hategului precum și dezvoltarea unei oferte educaționale în deplin acord cu nevoile specifice identificate
la nivelul fiecărei comunități în parte. Acordul are la baza două principii : unul de accesibilizare, menit să
faciliteze accesul adulților dezavantajați din mediul rural la servicii și programe educaționale de învățare
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permanentă si unul educațional, care constă în livrarea

unei oferte educaționale de învățare pe tot

parcursul vieții relevantă și atrăgătoare pentru aceștia.
Durata acordului 23 iulie 2015- 9 ianuarie 2018. Locaţiile de implementare a proiectului vor fi comunități
rurale din judeţele Timiş, Arad, Hunedoara (comuna Teliucu Inferior) şi Caraş-Severin. Valoarea totală a
proiectului este de 247,524.75 CHF, din care asistența financiară este de 222,772.27 CHF.
REZULTATE ASTEPTATE:
- Înființarea centrului comunitar și dotarea acestuia cu echipamentele și bunurile necesare (mobilier,
computere, software și periferice) si asigurarea consumabilelor necesare centrului, timp de 12 luni, pe
perioada livrării serviciilor și programelor educaționale
-

Realizarea unei analize de nevoi în comunitatea rurală, cu participarea tuturor părților interesate din
comunitate și implicarea directă a unui număr de cel puțin 250 de adulți din comunitate

-

Dezvoltarea a minim patru programe și servicii educaționale

-

Formarea/instruirea unui număr minim de 5 educatori și facilitatori comunitari în vederea livrării
programelor și serviciilor educaționale

-

Elaborarea unei strategii pentru dezvoltarea comunității cu participarea scolilor, ong-urilor si mediului
de afaceri si a principalilor actori din comunitate.

In data de 8 decembrie 2016, doamna Alina BERNEKER, directorul Centrului de Asistenta Rurala cu sediul la
Timisoara, va coordona evenimentele privind dotarea centrului comunitar cu mobilier si echipamente
precum si organizarea unui focus grup cu reprezentanti ai scolilor, ong-urilor si mediului de afaceri din
comunitatea locala. Locatia evenimentelor: sediul Primariei Teliucu Inferior si al Incubatorului de Afaceri
Teliucu Inferior
Primar,
PUPEZĂ Daniel Gheorghe Sorin
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