
 

 

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin  
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Investeste în oameni! 

 
Axa prioritară 1: „Educatia si formarea profesională în sprijinul cresterii economice si dezvoltării societătii bazate pe cunoastere” 
Domeniul major de intervenţie 1.4: Calitate în formarea profesională continuă” 
Titlul proiectului: Constructia institutiei ”Lucrătorul de tineret” pentru integrarea tinerilor în societate 
Cod contract: POSDRU/4/1.4/S/5, ID: 2222 
Beneficiar: Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret 

 

 

Anunţ de presă 

În data de 17-19 iunie 2011, ora 11.00, la Fundația Județeană pentru Tineret 

Botoșani, Strada Mihai Eminescu nr. 48, va avea loc întâlnirea consultativă în cadrul 

proiectului „Construcţia instituţiei „Lucrătorul de tineret” pentru integrarea tinerilor în 

societate”. Evenimentul se va derula în perioada 17-19 iunie 2011, presa fiind invitată în 

intervalul orar 16:00-17:00 la deschiderea întâlnirii, din prima zi a evenimentului.  

Obiectivul principal al întâlnirii consultative este de a culege informațiile 

necesare atât pentru validarea aplicabilității standardului ocupațional propus pentru 

lucrătorul de tineret, cât și pentru revizuirea acestuia. 

  La aceasta consultare sunt așteptați pentru a participa reprezentanții tuturor actorilor 

direct interesați de domeniul de tineret: reprezentanți ai autorităților publice, reprezentanți ai 

organizațiilor neguvernamentale de și pentru tineret, parteneri sociali, persoane care 

lucrează direct cu tinerii precum și potențiali beneficiari ai rezultatelor proiectului. 

Rezultatul direct al acestei consultări este stabilirea principalelor competențe, 

abilități și aptitudini necesare în profesionalizare persoanelor din cadrul structurilor 

neguvernamentale de/pentru tineret și a autorităților publice locale, ce lucrează cu tinerii și 

pentru tineri, reieșite din nevoile reale existente la nivel local, în vederea mai bunei 

implementări a politicilor publice pentru tineret la nivel local prin utilizarea unor astfel de 

specialiști, fiind astfel unul din elementele care asigură sustenabilitatea proiectului.  

Pentru mai multe informatii, persoana de contact este dl. Dan LUCAN, telefon mobil: 

0744709966 

Proiectul „Construcţia instituţiei „Lucrătorul de tineret” pentru integrarea tinerilor în societate” 

este cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European si implementat de Autoritatea 

Naţională pentru Sport şi Tineret (A.N.S.T), în parteneriat cu Convenţia Naţională a Fundaţiilor pentru 

Tineret (CNFT) şi Schultz Consulting pe o perioadă de 29 luni, în 8 regiuni din România.  

Obiectivul principal al proiectului este creșterea competitivității sistemului de resurse umane 

din domeniul tineretului. 


