CONTACT-Cahul – promotor al Culturii Învăţării pe Tot Parcursul Vieţii
A.O. CONTACT - Cahul
or. Cahul
Coordonator – Elena Ghidu

Scopul

Facilitarea accesului adulţilor din regiunea de sud a Republicii Moldova la
servicii educaţionale bazate pe nevoi reale de invăţare

Obiectivele

1. Dezvoltarea sistemului regional de servicii educaţionale pentru adulţi
prin sporirea accesului pentru categoriile social-vulnerabile la aceste servicii;
2. Consolidarea capacităţilor Centrelor Locale de Educaţie a Adulţilor
intru promovarea continuă a culturii învăţării pe parcursul vieţii.
 Persoane active în domeniul agriculturii – femei din localităţile rurale ale
raionului Cahul ocupate în domeniul agriculturii;
 Tineri dezavantajaţi – băieţi şi fete cu vîrsta cuprinsă între 17-25 ani,
şomeri şi fără o calificare profesională. Tineri care vor fi orientaţi şi spre alte
cursuri de instruire profesională;
 ONG-uri regionale – furnizori de servicii educaţionale şi potenţiali
parteneri în domeniul EA;
 Centre Comunitare din regiune – va fi implicat Centrul comunitar
„Parteneriat Social” din or. Leova care va organiza activităţi de EA pentru
persoanele de vîrsta a treia;
 Centrele existente de educaţie a adulţilor – trei parteneri ai proiectului cu
care s-a lucrat în prima fază de implemetare. Centre care au beneficiat de
susţinerea dvv- internaţional Moldova prin intermediul CONTACT-Cahul;
 Persoane de vîrsta a treia – beneficiari ai Centrului comunitarLeova.
 Sistemul regional de servicii educaţionale pentru adulţi, bazat pe nevoi
reale de formare si amplasat in proximitatea locului de trai al beneficiarilor,
este iniţiat;
 Exigentele instituţiilor de resort privind calitatea instruirii adultilor sînt
stabilite şi respectate;
 Oportunităţi de acces la programe de dezvoltare personală si vocaţionala
pentru categoriile vulnerabile de populatie sînt create;
 Premise pentru activiatea unui Centru comunitar p/u varstnici sant
dezvoltate;
 Angajarea in cimpul muncii a persoanelor adulte vulnerabile creşte
datorită aportului proiectului in procesul de facilitare a obtinerii unui loc de
muncă;
 Atelierul de perfectionare manageriala a echipei de lideri din CEALoc în
cadrul CREAS este deschis şi funcţional;
 Mijloace financiare şi de alt ordin din partea diverselor structuri
locale/internaţionale sunt identificate şi se efectuiază actiuni de atragere;
 Consolidarea materiala si institutionala se efectuiaza;
 Resursele umane ale CREAS sunt dezvoltate ca rezultat al constituirii si
perfectionării echipei de formatori ai centrului;
 Cultura invatarii pe tot parcursul vietii este promovata la nivel
local,regional si republican.

Grupul ţintă

Impactul

Sprijin financiar
dvv international
Moldova
Bugetul total

12 100 EURO
15 000 EURO

