Despre SCUT
Unul dintre programele asociației noastre
este: AFTERCARE START - Servicii
sociale în comunitate destinat tinerilor care

Asociatia de
Servicii Sociale
SCUT

au părăsit centrele de plasament și
familiilor în risc social cărora le oferim
următoarele servicii: consiliere, sprijin
material și financiar, acces la educație și
servicii medicale, mediere cu diverse
instituții, dezvoltare de deprinderi de viață
independentă, dezvoltare personală, etc.

Brașov
Str. Țebea nr.16

CONTACT
0751093622
0268/429623
www.scutbv.ro
E-mail: contact@scutbv.ro

Proiect cofinanțat de
Consiliul Județean Brașov

SCHIMBARE ÎN
BINE PENTRU
TINEri
15 AUGUST - 15 NOIEMBRIE
2018

SCHIMBARE ÎN
BINE PENTRU
TINEri
Scopul proiectului:
creșterea calității vieții
în rândul tinerilor
defavorizați din
județul Brașov, prin
dezvoltarea unui
program de socializare
și dezvoltare
personală, în vederea
promovării egalității
de șanse pentru tinerii
proveniți din medii
defavorizate.

ACTIVITĂȚI
Vom organiza și desfășura o
tabără de 12 zile în care vom
avea activități de:
-socializare,
-recreere și mișcare corporală
prin dans (cursuri de dans)
-orientare turistică,
- training de dezvoltare
personală si dezvoltare abilități
soft skills.
Vom organiza și două
evenimente la nivel comunitar:
Biblioteca vie și flashmob
pentru diminuarea
marginalizării, promovarea
incluziunii sociale și egalității
de șanse.

PENTRU
12 tineri cu vârsta de peste 18
ani care provin din medii
defavorizate:
tineri dezinstituționalizați,fără
adăpost, în șomaj/ fără loc de
muncă, din familii
monoparentale, în risc de sărăcie
și excluziune socială, etc.

IMPACT

SERVICES

Direct - 12 tineri care își vor dezvolta
abilitățile de comunicare, socializare,
exprimare
prin dans,
is
the provision
of dezvoltare
service to
personală și recreere.
customers before, during and
Indirect - aproximativ 300 de membri
after
a purchase.
The perception
din
comunitatea
brașoveană
care vor fi
of success
of
such
interactions
informați cu privire la riscul de is
marginalizare
excluziune socială
a
dependent
on șiemployees
"who can
tinerilor
din themselves
mediile defavorizate
adjust
to the prin
organizarea evenimentului Biblioteca
personality of the guest".
vie.

