	
  

Invitație
Centre Comunitare de Învăţare Permanentă – O abordare integrată pentru reducerea
disparităţilor economice, sociale şi educaţionale în zonele rurale din Regiunea de Vest a României

Institutul Român de Educaţie a Adulţilor – IREA și Consiliul Local al comunei Obreja, anunță
deschiderea Centrului Comunitar de Învăţare Permanentă, înființat în localitatea Obreja, județul
Caraș-Severin. Ceremonia de deschidere va avea loc în data de 22 decembrie 2016, la ora 15:00, la
Căminul Cultural, Obreja.
Evenimentul face parte din proiectul “Centre Comunitare de Învățare Permanentă- O abordare
integrată pentru reducerea disparităților economice, sociale și educaționale în zonele rurale din Regiunea
de Vest a României”, demarat de Institutul Româna de Educație a Adulților- IREA, în data de 09.01.2015,
prin parteneriat cu Federația Elvețiană petru Educarea Adulților- SVEB, Fundația Româno-Germană și
Fundația Centrul de Asistență Rurală-CAR, co-finanțat printr-un grant din partea Elveției, prin intermediul
Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Scopul proiectului este de a îmbunătăți
accesul la educație pentru adulții dezavantajați din mediul rural, care fac parte din următoarele categorii:
persoane cu nivel scăzut al abilităților de bază, nivel scăzut de calificare, șomeri, persoane aflate în risc
de sărăcie sau asistate social, minoritățile etnice cu risc de excludere.
Deschiderea primului Centrul Comunitar de Învățare Permanentă din județul Caraș-Severin, este
marcată de susținerea unui concert de colinde, susținut de copiii și tinerii Bisericii Baptiste din localitate.
Proiectul îşi propune ca obiectiv general înființarea a 4 Centre Comunitare de Învăţare Permanentă, în
judeţele din Regiunea de Vest a ţării, în vederea dezvoltării serviciilor şi programelor educaţionale care
vor contribui la dezvoltarea economică şi socială a comunităţilor. De asemenea, se urmăreşte elaborarea
unei strategii de dezvoltare a comunităţii pentru sustenabilitatea centrului şi replicarea acestuia în alte
zone rurale din România. Perioada de desfășurare este de 36 de luni, respectiv 9/01/2015 – 9/01/2018.
Locaţiile de implemenetare a proiectului sunt comunități rurale din judeţele Timiş, Arad, Hunedoara şi
Caraş-Severin. Valoarea totală a proiectului este de 247,524.75 CHF, din care asistența financiară este
de 222,772.27 CHF.
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Institutul Român de Educație a Adulților

SVEB Oerlikonerstrasse 38, CH-8057, Zürich

Cal. Bogdăneștilor nr.32A, Timișoara

FSEA Ch. des Plantaz 11a, CH-1260, Nyon

Telefon: 0256 592 960

FSEA Via Besso 84, CH-6900, Lugano-Massagno

Email: office@irea.ro

T: 0848 333 433 (CHF 0.11/Min.) sveb@alice.ch

Coord.: Mihai Vilcea
0763 661 036

Acest material nu reflectă neapărat poziţia Guvernului Elvețian, nici nu implică o responsabilitate din
partea acestuia.
Autorii deţin în totalitate responsabilitatea pentru conţinutul acestei publicaţii.
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