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1. Despre REPER21                                                                   
Promovam Dezvoltarea Durabilă și Responsabilitatea Socială! 

Acțiunile asociației vizează: 

 valorile dezvoltării durabile: eficacitea economică, echitatea socială și echilibrul mediului 
 normele de referință: modelul social european, cadrul Uniunii Europene în domeniul mediului, 

convențiile Organizației Internaționale a Muncii, Global Compact, Global Reporting Initiative etc. 
 instrumentele de implementare: etichete ecologice, standarde pentru reporting, coduri de 

conduită, rating extra-financiar, ghiduri de autoanaliză etc. 

Suntem o REȚEA! 

Îmbinarea cu succes a abordărilor economice, sociale și ecologice, este o misiune complexă. 
Conștienți de faptul că demersul "cavalerului singuratic" este ineficient am adoptat o strategie de 
lucru în rețea care generează inteligența colectivă. Ne propunem să activăm organizațiile societății 
civile, firmele și instituțiile publice pentru a identifica împreună “cele mai bune practici”, pentru a crea 
și testa împreună instrumente, metode și procese de Responsabilitate Socială. 

Acționăm în spațiul european! 

Suntem conștienți de necesitatea unui cadru european pentru promovarea unei economii 
responsabile. Toate activitățile noastre sunt în concordanță cu modelul social european, care 
valorizează dezvoltarea durabilă, economia bazată pe cunoaștere, munca și calitatea acesteia. 

Reper21 încurajează implicarea voluntară - a cetățenilor, antreprenorilor, salariaților și consumatorilor 
responsabili - în construirea unei societăți românești și europene bazată pe competitivitate 
economică, echitate socială și echilibrul mediului. 

 

 

Proiectul PROF21 
  

Proiectul “Dezvoltarea abilităților de viață ale tinerilor, în contextul dezvoltării durabile”, denumit și 
PROF21, are ca obiectiv principal: îmbunătăţirea competenţelor profesionale pentru 1060 de cadre 
didactice din învăţământul preuniversitar (ISCED 0-6) prin participarea la programe de formare 
continuă, bazate pe educaţia pentru dezvoltarea durabilă şi metodele inovative ale educaţiei 
nonformale, care să permită dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale elevilor din învăţământul 
preuniversitar 
 
ETAPELE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI 
 

2. Activitățile din anul 2014 
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PROGRAMUL DE FORMARE, acreditat, cu durata de 10 zile (3 zile online, 7 zile față în față), pentru 
1.060 de cadre didactice. Programul se va desfășura în perioada septembrie 2014 - iulie 2015, va fi 
asigurat de 30 de experți cu experiență vastă în domeniul abilităților de viață și dezvoltării durabile și 
va include 53 de sesiuni de curs realizate în întreaga țara (minim două locații în fiecare Regiune de 
Dezvoltare).   
 
COMUNITATEA DE PRACTICĂ (“Prof21”) va facilita învățarea de la egal la egal, experiențială, bazată 
pe proiecte educaționale concrete în domeniul abilităților de viață și dezvoltării durabile, prin 
parteneriate între școli/licee și ONG, active în domeniul educației. 
Misiunea Prof21 și modul său de funcționare vor fi definite participativ de către cele 1.060 de cadre 
didactice participante la programul de formare, în cadrul a 8 ateliere de grup de tip OST (Open 
Space Technology).  
 
80 DE PROIECTE EDUCAȚIONALE în domeniul abilităților de viață și dezvoltării durabile. Cadrele 
didactice vor primi asistență tehnică în implementare din partea echipei proiectului și vor beneficia de 
o amplă promovare în întreagă țară, în perioada august - septembrie 2015. 
 
DOUĂ ‘CURRICULUM LA DECIZIA ȘCOLII’ (CDȘ) pentru două discipline: “Dezvoltarea abilităților de 
viață” (gimnaziu) și “Competențe pentru dezvoltarea durabilă” (liceu).  
 
ȘASE ȘCOLI ȘI LICEE PILOT DIN BIHOR vor testa pe durata semestrului II a anului școlar 2014-2015 
metodologia de implementare și recomandările metodologice pentru CDȘ-urile ‘’Dezvoltarea 
abilităților de viață’’ și ‘’Competențe pentru dezvoltarea durabilă’’. 
 
Proiectul se desfășoară în perioada mai 2014-octombrie 2015. Asociația REPER21 este implicată în 
toate activitățile proiectului. 
 
Mai multe detalii despre proiect: www.prof21.ro 
 

Proiectul: Pratiques innovantes et responsables dans le 
management des organismes à vocation sociale 

 
 
Proiectul, finanțat prin Erasmus+, în perioada 2014 – 2016, își propune să creeze un cadru de reflecție 
pentru actorii din domeniul social și al solidarității pentru împărtășirea, formalizarea și mutualizarea 
cunoștințelor, abilităților și atitudinilor. Proiectul este coordonat de către IRTESSS Bourgogne (Franța) 
și se desfășoară în parteneriat cu IRTS Franche Comte (Franța), APEMH și Fundația Tricentenaire 
(Luxembourg), REPER21. 
Proiectul pornește de la experiența practicilor de management inovatoare, de adoptare a principiilor 
de responsabilitate socială ale REPER21 dezvoltate în cadrul proiectului Societal, implementat între 
2010 – 2013. Această experiență va fi extinsă și îmbogățită cu experiența Luxembourg-ului privind 
metodele inovatoare de implicare a beneficiarilor finali în definirea serviciilor sociale și cu experiența 

http://www.prof21.ro/
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franceză privind dezvoltarea eficientă a serviciilor sociale prin implicarea comunității. Pe parcursul 
anului 2014, REPER21 a pregătit și organizat prima întâlnire de proiect a partenerilor. 

 

Proiectul EIS –ALP  
(European Induction Support for Adult Learning Professionals to 
the Correctional Criminal Justice System)  

 
În contextul dezvoltării puternice a programelor LLP, proiectul EIS-ALP adaugă o “caramidă” 
importantă în consolidarea sistemului de educație a adulților îndreptându-și atenția către 
îmbunătățirea sistemului educațional din închisori.  
 

Demarat în octombrie 2013, obiectivele principale ale proiectului sunt: 
 
 identificarea competenţelor cheie pe care un educator din sistemul penitenciar trebuie să le deţină 

pentru a fi capabil să creeze un mediu pozitiv de învăţare în care deţinuţii să poată progresa; 

 dezvoltarea unui program modular de pregătire a educatorilor pentru munca în sistemul corecţional; 

 promovarea în cadrul sistemului penitenciar European acest instrument modular de pregătire a 
educatorilor; 

Implementarea activităților se va face ținând cont de principiile dezvoltării durabile și a bunei 
guvernanțe, EIS-ALP numărându-se printre proiectele Societale – proiecte care utilizează metoda de 
management responsabil dezvoltată de Societal, care permite lansarea unor demersuri de 
responsabilizare flexibile și eficiente, adaptate la structura și caracteristicile proiectelor non-profit.   
 
În cadrul proiectului Asociația REPER21 va gestiona componenta de calitate acordând sprijin tuturor 
partenerilor pentru a identifica și a include măsuri concrete de responsabilitate socială în activitățile 
proiectului, ținând cont de specificul acestora, și va comunica performanțele de responsabilitate ale 
proiectului printr-un raport. 
 
Mai multe detalii despre proiect: www.eisalp.eu 
 

 
 

PROIECT 
 

FINANȚATOR PARTENERI SUMA 
FINANȚATĂ 

Proiectul 
PROF21 

Fondul Social European prin Programul 
Operational Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013 

 
 

CJRAE Bihor – Coordonator 
 
FDSC – Partener 1 
 
REPER21 – Partener 2 

Suma proiectului:  
6.675.950,00 
 
Suma gestionata 
de Asociatia 
REPER21: 

 3. Bugete si finantatori 
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 1.801.800,00; 
Proiectul 
Pratiques 
innovantes et 
responsables 
dans le 
management 
des organismes 
à vocation 
sociale 

Comisia Europeană prin Programul 
Erasmus+ 

 

IRTESSS Bourgogne (Franța) – 
Coordonator  
Parteneri: IRTS Franche Comte 
(Franța), APEMH, Fundația 
Tricentenaire (Luxembourg), REPER21. 

Valoarea 
proiectului:  
80,000 EUR 
 
Valoarea 
gestionata de 
Asociatia 
REPER21:  
12,000 EUR 

Proiectul  
EIS-ALP 

Comisia Europeana prin programul 
Lifelong Learning 

 

CPIP - Centrul Pentru Promovarea 
Invatarii Permanente, Romania – 
coordinator 

REPER21 – Reteaua Europeana pentru 
Promovarea Unei Economii 
Responsabile, Romania 

CFSO - Penitenciarul Arad – Centrul 
De Formare A Ofiterilor, Romania 

EPEA - European Prison Education 
Association, Malta 

CCF - Corradino Correctional Facility, 
Malta 

Qualify Just - IT Solutions and 
Consulting (IPS_Innovative Prison 
Systems), Portugalia 

ANJAF - National Association for 
Family Action , Portugalia 

PRO-ECO, Slovenia 

CIK Trebnje, Slovenia 

USER VOICE, Marea Britanie 

LIFE - Learning Initiatives for 
Employment CIC, Marea Britanie 

Suma proiectului: 
200.000 EURO 
 
Suma gestionata 
de Asociatia 
REPER21: 
18.000 EURO 
 

 
 
Data: 06.01.2014  

Bogdan Mihail GIOARA 
Presedinte Asociatia REPER21 
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Asociatia REPER21 

 

SEDIU 

 

Piata Revolutiei, str. Stirbei Voda,  
nr. 2, sc. 5, et. 5, ap. 164, sector 

1, Bucuresti 
  

WEB 
 

www.societal.ro 
 

E-MAIL 

 

contact@reper21.org 
contact@societal.ro 

 


