COMUNICAT DE PRESĂ
Urmare a parteneriatului între Blocul Naţional Sindical şi Instituţia Prefectului –
Judeţul Călăraşi, miercuri, 27.03.2013, la Palatul Administrativ a avut loc prima etapă a
proiectului „Caravana Carierei”.

Proiectul a fost lansat de către B.N.S. şi are ca obiectiv asigurarea tranziţiei de la
şcoală la viaţa activă în vederea creşterii gradului de ocupare pentru elevii viitori absolvenţi
din învăţământul preuniversitar. Parteneriatul propus se bazează pe un model de reţea
colaborativă, gândit ca un set de faze înlănţuite, orientate să creeze la nivelul întregii reţele:
1. Iniţierea colaborării prin aderarea la reţea, discutarea modelului instituţional,
optimizarea rolului, funcţiunilor şi proceselor partenerilor din reţea; deschiderea
discuţiilor privind elaborarea unui plan regional de acţiune;
2. Facilitarea accesului în reţea pentru interacţiunea cu tinerii, prin folosirea resurselor
existente ale reţelei (centre teritoriale, resurse umane, infrastructură şi sisteme IT);
3. Integrarea în reţea şi standardizarea fluxului informaţional la nivel
judeţean/regional/naţional.
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4. Asumarea unui plan regional de acţiune care să includă măsuri concrete, indicatori,
surse de finanţare cât şi mecanisme de evaluare periodică de către partenerii din
reţea a modului în care s-au atins obiectivele programului.
La reuniune au participat preşedintele
B.N.S., Dumitru COSTIN, prefectul George IACOB
şi subprefectul Cornel COMAN, reprezentanţi ai
Consiliului Judeţean, AJPIS, AJOFM, CJRAE,
CCI, DJTS, ISJ, Centrul Cultural, CSM, Colegiul
Economic, Colegiul Barbu Ştirbei, Colegiul Ştefan
Bănulescu, Grupul Şcolar Danubius şi numeroşi
elevi.

Succesul acţiunii a fost subliniat şi de invitaţia adresată liderului B.N.S. Dumitru
COSTIN de elevii Grupului Şcolar Danubius, care au primit vizita iniţiatorului proiectului
„Caravana Carierei” în cadrul Centrul Şcolar şi Cultural de Jurnalism, grup care a optat deja
pentru o viitoare carieră în jurnalism şi a primit cu entuziasm iniţiativa B.N.S..
PREFECT,
George IACOB

SUBPREFECT,
Cornel COMAN
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