COLEGIUL TEHNIC ”ALEXANDRU IOAN CUZA” SUCEAVA

,,Alege să fii liber!”
Coordonatori ,
Dir. ing. Arganisciuc Ovidiu-Ștefan
Dir.adj. prof.ing.Filipiuc Beatrice Liliana
Ing.Teodorovici Cristina
REZUMATUL PROIECTULUI
Proiectul de faţă îşi propune să aducă în discuţie o problematică acută a vremurilor noastre, şi
anume, cea a traficului de persoane, precum şi elucidarea aspectelor ce ţin de încadrarea în piaţa
muncii şi legislaţia în vigoare, atât naţională, cât, mai ales, cea europeană.
Numărul mediu de elevi implicaţi, conform planului de acţiune este de aproximativ 300 în
condiţiile în care numărul de elevi ai colegiului este de 980 de elevi. În acest context ponderea
populaţiei şcolare participante la proiect, din Colegiul Tehnic “ Alexandru Ioan Cuza” este de
aproximativ 30%.
Proiectul presupune implicarea tuturor profesorilor diriginţi – 36 din totalul celor 71 de cadre
didactice care profesează în unitatea noastră şcolară, dar, în special cei 10 profesori diriginţi de la
clasele cu învăţământ profesional.
Beneficiarii direcţi ai acţiunilor sunt elevii claselor anul I, II şi III profesională, iar indirecţi ceilalţi
elevi ai colegiului.
Elevii vor fi invitaţi să completeze un chestionar în cadrul activităţii intitulate ,,Promovat sau
corigent la ... vocabular?” pentru a avea un punct de plecare în înţelegerea fenomenului traficului de
persoane. Apoi vor fi invitaţi în cadrul activităţii ,,De ce victime?” să discute din punct de vedere
rezolutiv situaţiile prezentate în material. Iar, pentru că nici o etapă a vieţii nu se compară cu
adolescenţa şi acum primele iubiri sunt cele mai frumoase, dar, mai ales, cele mai periculoase, elevii
vor discuta cu doamna Lili Orza, coordonatoarea ANITP, despre flagelul loverboy în cadrul activităţii
,,Prima dragoste n-a fost niciodată mai periculoasă”. Tot plin de capcane este şi navigatul pe net, pe
diferite site-uri de socializare, unde persoanele virtuale au ,,feţe ascunse”. În cadrul activităţii ,,Un
LIKE pentru … naivitate” se vor dezbate strategii sănătoase de navigare şi comunicare pe net, pe
facebook şi alte site-uri sociale. Elevii vor veni cu idei contra şi pro, punându-se accent pe conduita
corect impusă.
Părinţii sunt şi ei aşteptaţi în cadrul activităţii ,,Copilul tău – elevul nostru, dar cetăţeanul nostru, al
tuturor”, unde vor participa la o şedinţă de autocunoaştere şi dezvoltare personală şi vor învăţa strategii
de educaţie pozitivă pentru adolescenţi.
Deoarece majoritatea elevilor lucrează, doamna Anca Capverde, inspector la AJOFM, va discuta
cu elevii despre opţiunile reale şi legale pe care le au, la această vârstă, în integrarea cu succes pe piaţa
muncii. Ideile din cadrul acestei activităţi vor fi preluate şi dezbătute din punct de vedere legistativ,
împreună cu doamna Iulia Buta, coordonator al biroului teritorial Suceava, Avocatul poporului în
activitatea cu tema ,,Sunt cetăţean european - am drepturi şi îndatoriri”.
Un impact deosebit va avea participarea elevilor la concursul naţional organizat de către ANITP,
,,Exploatarea ucide suflete – Alege să cunoşti! Alege să previi! Alege să nu judeci!” Adolescenţii
întotdeauna au idei minunate şi scriu eseuri deosebite, cu un puternic impact moral şi emoţional.
Activităţile unui proiect, oricât de bine ar fi gândite, nu au puterea de a schimba brusc
mentalitatea, percepţia tinerilor despre lume şi viaţă, de aceea se doreşte continuarea acestora şi în
cadrul proiectelor viitoare, într-o formă îmbunătăţită. Doar în acest mod, vom putea contribui la
formarea unei atitudini pozitive şi a unei conduite morale, implicând participarea activă a tinerilor în
viaţa proprie şi a societăţii.

PREZENTAREA PROIECTULUI
D.1. Argument justificare, context (analiză de nevoi);
Statisticile ne dezvăluie una din cele mai frecvente probleme ale perioadei pe care o traversăm şi
anume traficul de persoane. Studiile arată că 80% dintre copii victime ale abuzului, devin tineri adulţi
care întrunesc criteriile de diagnostic pentru cel puţin o tulburare de sănătate mentală, înainte de a
împlini 21 de ani: depresie, anxietate, tulburări de alimentaţie, atac de panică, ADHD, sindrom de
stress posttraumatic, probleme de ataşament.
În prezent, atât instituţiile guvernamentale, cât şi societatea civilă, depun eforturi considerabile
pentru a preveni şi combate fenomenul traficul de fiinţe umane. Sunt adoptate legi, sunt create instituţii
abilitate să combată traficul de fiinţe umane, sunt realizate planuri naţionale de acţiune şi strategii de
combatere a traficului.
Conform sondajelor realizate, adolescenţii descriu cum marginalizarea şi excluderea socială,
şomajul, sărăcia şi violenţa le limitează opţiunile şi afectează deciziile lor, fapt ce determină creşterea
vulnerabilităţii lor la exploatare şi trafic. Lipsa suportului familial sau a adulţilor este indicat ca fiind
un factor semnificativ ce determină creşterea vulnerabilităţii lor la trafic.
Adolescenţii fără suport din partea familiei sau a reţelei sociale, deseori se bazează pe ajutorul
străinilor pentru asistenţă, sfaturi, prietenie, afecţiune şi acest lucru este cunoscut şi exploatat de
traficanţi, determinând creşterea riscurilor de a fi ,,păcăliţi şi înşelaţi”.
D.2. Scopul proiectului;
Implementarea şi defăşurarea unor activităţi de prevenire a fenomenului traficului de persoane ce
poate surveni prin lipsa resurselor financiare şi materiale în familie, lipsa de afecţiune, comunicare
deficientă părinte-adolescent, familie conflictuală, familie dezorganizată, părinţi hiperautoritari sau
hiperpermisivi, accesul necondiţionat la internet, factori de personalitate specifici, dorinţa de
independenţă, ş.a. precum şi dorinţa de implicare a adolescenţilor în toate activităţile referitoare la
viaţa lor.
D.3. Obiectivele specifice ale proiectului;
Sensibilizarea şi educarea tinerilor asupra pericolelor care converg spre traficul de persoane
Conştientizarea şi implicarea grupului ţintă în desfăşurarea unor activităţi specifice de informare şi
prevenire a traficului de persoane
Informarea adolescenţilor asupra legislaţiei în vigoare, a drepturilor, dar, mai ales, a
responsabilităţilor ce le revin ca şi cetăţeni europeni
Informarea adolescenţilor asupra pieţei muncii, precum şi a drepturilor şi a responsabilităţilor
adiacente statului de ,,angajat”
Implicarea activă a 15 părinţi sau tutore în activităţile proiectului şi în educaţia adolescenţilor
Transmiterea unui mesaj ferm către tineri de la tineri, în ceea ce priveşte traficul de persoane
D.4. Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul;
Proiectul de faţă se adresează tinerilor aflaţi în plin proces de formare a unei imagini sociale, celor
care provin din familii cu probleme (divorţul părinţilor, consumul de alcool, părinţi plecaţi în
străinătate), celor aflaţi într-un anturaj nepotrivit (aflaţi sub presiunea unui grup) sau celor care
relaţionează şi comunică mai greu (alegând de multe ori izolarea).
Se au în vedere elevii din clasele profesionale, cât şi filiera tehnologică.
D.5. Beneficiarii direcţi şi indirecţi;
Beneficiarii direcţi ai proiectului îl constituie tinerii din instituţiile de învăţământ participante.
Beneficiarii indirecţi sunt şcoala, cadrele didactice, consilierii şcolari şi cei educativi, comunitatea,
familiile acestora.
D.6. Durata proiectului;
noiembrie 2015 - iunie 2016
1 activitate/lună
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D.13. Parteneri implicaţi în proiect descrierea parteneriatului
 CJRAE - str. Calea Unirii 7-9, cod poștal 720018, Suceava,
Telefon : 0230 516 098
Fax
: 0230 516 099
E-mail
: cjrae_suceava@yahoo.com
CJRAE – prin consilierul şcolar Laura Cazacu, care ne va acorda sprijin în demersurile de cercetare
(elaborarea chestionarului, analiza şi interpretarea rezultatelor), dar şi consilierea elevilor pe diferite
situaţii problematice.
 Asociaţia de Părinţi Edustart
Str. Calea Unirii, nr. 49, cod poştal 720156, Suceava
Telefon : 0746024412
E-mail: asociatiadeparintiedustart@gmail.com
Asociaţia de Părinţi Edustart- se va implica activ în derularea proiectului de faţă prin acordarea
sprijinului financiar necesar, şi prin diseminarea rezultatelor dezbaterilor şi întâlnirilor cu specialiştii,
în rândul părinţilor.
 ANITP CENTRUL REGIONAL SUCEAVA şi BOTOŞANI
Strada Petru Rareş, nr. I5, în incinta Camerei de Conturi Suceava, cam. 10
tel/fax: 0230-522424
E-mail: anitp.suceava@mai.gov.ro
ANITP - instituţia ne va oferi consultanţă de specialitate în consilierea pe problematica traficului de
persoane şi materiale de informare – pliante, afişe, filme. Colaboratoarea noastră pe proiect este
Liliana Orza, coord. instituţieiAnca Capverde, inspector de specialitate
 Avocatul Poporului – Biroul teritorial Suceava
Strada Petru Rareş, nr. I5, în incinta Camerei de Conturi Suceava, cam. 11
Avocatul Poporului - instituţia ne va oferi consultanţă juridică în consilierea pe problematica
traficului de persoane şi ocuparea unui loc de muncă prin persoana doamnei Iulia Buta, coord. Birou
teritorial
 AJOFM – strada Tudor Vladimirescu, f.n.
tel : 0230/523279, 0230/530128 , 0230/523282 ; fax : 0230/523279
E-mail: ajofm@anofm.ro
AJOFM - instituţia ne va oferi consultanţă de specialitate în consilierea pe problematica pieţei muncii,
prin persoana doamnei

