COMUNICAT DE PRESĂ
INCHEIEREA PROIECTULUI
“Youth Essentials”
Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany, în calitate de Partener lider,
implementează în perioada 13 octombrie 2012 – 12 aprilie 2014 proiectul “Youth
Essentials” în cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Republica
Serbia.
Proiectul se derulează în parteneriat cu Asociația de Cetățeni ”Duga” Ada, Serbia,
Inspectoratul Județean de Poliție Timiș și Comitetul de Reducere al Sărăciei din cadrul
municipalității Ada, Serbia.
Valoarea totală a proiectului a fost de 256.520 Euro din care valoarea finanţării
nerambursabile din partea Uniunii Europene prin Programul IPA de Cooperare
Transfrontalieră România - Republica Serbia este de 218.042 Euro, cofinanţarea statului
roman este de 23.080 Euro, 3.550,80 Euro contribuţia Fundației Serviciilor Sociale Bethany
şi 11,847 Euro contribuţia Asociației de Cetățeni ”Duga” Ada, Serbia.
Proiectul a avut drept obiectiv general îmbunătățirea calității vieții locuitorilor
județului Timiș și din districtul Severno - Banatski, prin creșterea capacității instituțiilor
publice și private locale în identificarea nevoilor specifice ale locuitorilor și găsirea de
soluții adaptate acestora (în special a tinerilor).
Beneficiarii proiectului au fost: tineri aflați în situație de risc de victimizare din
10 unitati de invatamant din Romania si 4 din Serbia, 122 reprezentanti ai instituțiile
publice și private in Serbia și Romania.
În cadrul proiectului s-au organizat mai multe tipuri de activităţi:
2 Module de schimb de experiență între departamentele de poliție și alte servicii
publice relevante cu privire la prevenirea fenomenului de delicvență juvenilă
(elaborarea unui ghid de bune practici);
4 Ateliere de lucru comune de promovare a oportunităților pentru tineri;
1 tabăra organizata în România și 1 tabără organizată în Serbia;
4 Info-centre create în școlile din Serbia;
10 info - centre dezvoltate în școlile din județul Timiș
elaborarea unei broșuri pentru promovarea activitatii infocentrelor pentru
prevenirea fenomenului de delicventa juvenila si reducerea riscului de victimizare
a tinerilor
elaborarea unei strategii comune cu privire la coeziunea și incluziunea socială de
catre grupurile locale consultative create pentru a promova servicii integrate în
politicile de ocupare a forței de muncă, educație și servicii in randul tinerilor aflati
in situatie de risc
Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany este o organizaţie non-guvernamentală şi non-profit care
urmăreşte îmbunătăţirea vieţii persoanelor dezavantajate, în special a copiilor şi a familiilor, oferind servicii
sociale şi promovând practici profesioniste în asistenţa socială.
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Investim în viitorul tău!
Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia este finanţat de Uniunea Europeană
prin Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA) şi cofinanţat de statele partenere în program.
Pentru mai multe informaţii accesaţi www.romania-serbia.net

