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COMUNICAT DE PRESA

Asociația Ecumenică a Bisericilor din România - AIDRom, în parteneriat cu Asociația Română
pentru Promovarea Sănătății (ARPS), cu sprijinul Agenției Naționale Împotriva Traficului de
Persoane – ANITP, a organizat in data de 24 August 2017, seminarul Noi provocări în
consilierea și orientarea educațională în Europa.
Evenimentul a avut loc la sediul ANITP din str. Ion Câmpineanu nr. 20, et. 5, sectorul 1,
București.
Întâlnirea si-a propus să ofere autorităților publice informații, resurse și exemple în scopul
îmbunătățirii răspunsului acestora la problemele specifice cu care se confruntă grupurile
dezavantajate precum: somerii, migranții cu ședere legală în România, victimele traficului de
persoane în scopul muncii forțate, persoanele fără acte etc. O astfel de resursă este
manualul de training „Facilitarea accesului la educatie si la piatia muncii a grupurilor
dezavantajate”, care a fost prezentat în cadrul seminarului. În partea a doua a seminarului
au fost discutate exemple de practici din state europene care au pornit de la problemele
migranților, dar sunt aplicabile în egală măsură și altor grupuri dezavantajate, dar și modele
de rețele de lucru între profesioniști.
Abordarea a fost interactivă, cu elemente vizuale (imagini, filme), urmate de discuții.
La seminar au participat reprezentanti ai: Ministerului Muncii și Protecției Sociale, ANOFM,
Ministerului de Interne, ANITP, sindicate (CNS- Cartel Alfa, CNSRL- Frăția), precum si
cercetători si reprezentanți ai ONG-urilor cu specializare in domeniul consilierii.
Seminarul a fost organizat în cadrul proiectului „FAIR GUIDANCE”, proiect finanţat prin
programul ERASMUS+ din cadrul Parteneriatului Strategic al UE. În cadrul proiectului de
parteneriat strategic european FairGuidance au fost sintetizate exemple de bune practici din
Germania, Bulgaria și România, fiind prezentate strategii de succes în consilierea și
orientarea educațională și profesională pentru persoanele dezavantajate.
Manulalul va stă la dispoziția doritorilor de noutați in domeniul consilierii pe pagina de web
a asociației AIDRom: www.aidrom.ro

