FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 4 *INCLUZIUNEA SOCIALA SI COMBATEREA SARACIEI
Prioritatea de investiții: 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii
Beneficiar: Comuna Cosula, Județul Botosani
Titlul proiectului: „Combaterea saraciei prin masuri inovative”
Contract de finanțare nr. POCU/138/4/1/114085

Activitati desfasurate in cadrul SA7.4 Workshop-uri si campanii de
promovare "Protectia si promovarea drepturilor copilului", in perioada
01.10.2019 - 31.12.2019, proiect: Combaterea saraciei prin masuri
inovative, POCU/138/4/1/114085
In perioada de raportare au avut loc 2
workshop-uri cu tema “ Protectia si promovarea
drepturilor
copilului”,
in
perioadele
15.11.2019-18.11.2019
si
18.11.201921.11.2019, in cadrul carora au participat un
numar de 50 de membrii GT/workshop.
Workshopul pe aceasta tema a vizat
sensibilizarea grupului țintă în ceea ce priveşte
recunoasterea si protectia drepturilor copilului.
Cunoaşterea Drepturilor Copilului este una din
metodele de prevenire a oricăror forme de abuz
sau de violenţă (bataia, pedepsele crunte,
maltratarea
fizica,
abuzul
psihologic,
agresiunea verbala, exploatarea prin munca, neglijarea educationala sau abuzul sexual) a căror
victime sunt copiii.
Persoanele din grupul tinta prezente la workshop s-au implicat activ in desfasurarea cursului. Cele
100 de persoane au fost impartite pe grupe de lucru. Acestea au colaborat excelent atat pe orizontala
cat si pe verticala. Atmosfera in care s-a desfasurat worksopul a fost foarte buna. S-a remarcat dorinta
de implicare si de recunoastere, dar si cea de insusire a noilor cunostinte.
Participantii au demonstrat o atitudine proactiva si constructiva. S-a observat interesul si dorinta de
invatare, prin participarea activa la jocurile de rol si la activitatile practice propuse pe parcursul
programului de workshop. Interactivitatea si faciliatea cu care au comunicat, au demonstrat o buna
relationare si cunoastere reciproca, dar si respectul fata de celalalt. De asemenea, participantii si-au
aratat disponibilitatea de a participa la sesiuni viitoare de lucru, in care sa fie analizate rezultatele
obtinute dupa implementarea cunostintelor si tehnicilor acumulate in cadrul primei teme.
Workshopul a contribuit la cresterea nivelului de trai si incluziune sociala a grupurilor vulnerabile
din comunitatile marginalizate care includ cetateni de etnie roma prin masuri integrate de educatie
pentru copii, calificare pentru adulti, integrare pe piata muncii, locuire, antreprenoriat si asistenta
sociala si medicala.

