Învăţarea permanentă – opţiune pentru un
viitor prosper
Uniunea Meşterilor Populari
mun. Chişinău
Coordonator – Ion Bălteanu

REZUMATUL PROIECTULUI
Scopul

Obiectivele

Grupul ţintă

Sporirea potenţialului profesional al meşteriilor populari in
organizarea seviciilor non-formalede instruire a adultilor, in
promovarea culturii învăţării pe tot parcursul vieţii
1. Dezvoltarea competentelor profesionale ale meşterilor
populari in instruirea adulţilor;
2. Acordarea serviciilor de instruire vocaţională in domeniul
mestesugurilor p/u grupuri de persoane dezavantajate;
3. Promovarea culturii invatarii la adulti prin intermediul
activităţilor publice de formare vocaţională.






Impactul






Grupul ţintă în proiect sunt meşteri populari din toate
regiunile republicii (min. 30 persoane) care vor participa în
traininguri de formare a abilităţilor vocaţionale şi clase de
măiestrie profesională, tabere de creaţie, care prin activităţile
lor vor promova conceptul EA si cultura LLL, se vor implica
in acordarea serviciilor de formare vocaţională a personelor
din categorii social vulnerabile (şomeri);
Un alt grup de beneficiari – 30 de femei (90% sunt şomere),
cu vărstă medie 30-45 ani din s.Trebujeni, Orhei şi ss. din rl
Criuleni, care vor fi instruiţi la specialitatea „Împletitul din
pănuşi de porumb” şi „Dantelărie” cu specializare în tehnica
„Frivolitte”, în scopul angajării în muncă la domiciliu;
O categoria mai largă din grupul ţintă sunt participanţi direcţi
şi indirecţi la diverse activităţi de formare (clase de măiestrie,
Tabere de creaţie, tîrguri şi expoziţii), consumatori ai
produselor inelectuale realizate în cadrul proiectului.
Dezvoltarea resurselor umane ale UMPM prin perfectionarea
unei echipe de formatori/instructori ai Asociatiei MP in
prestarea de servicii EA;
Crearea oportunitătilor de acces la programe vocaţionale
pentru categoriile vulnerabile de populatie;
Contribuirea la facilitarea angajarii in cimpul muncii a
persoanelor adulte vulnerabile;





Consolidarea bazei didactice a Uniunii MPM prin elaborarea
şi acreditarea la Ministerul Educaţiei a curriculelor necesare
procesului de instruire;
Promovarea culturii invatarii pe tot parcursul vietii la nivel
local, regional si republican.

Sprijin financiar dvv 5 000 EURO
international Moldova
Bugetul total
9 220 EURO

