Centru Regional de Integrare Socială şi
Dezvoltare Umană CRIS-DU Areopagus

Centrul Regional de Integrare Socială și Dezvoltare Umană Areopagus
are deosebita plăcere de a vă invita la workshop-ul organizat în
contextul proiectului
„Cadrul european privind competențele profesioniștilor care se confruntă cu fenomenul
găștilor de cartier – FrameGang”
Proiectul vizează dezvoltarea activității organizațiilor care interacționează cu domeniul
delincvenței juvenile, în special cu fenomenul "găștilor de cartier". Workshop-ul se focalizează
pe profesia de asistent social, o profesie care are interacțiune cu posibile infracțiuni ale găștilor
sau cu tineri implicați in acțiuni de delincvență juvenilă.
Scopul acestui workshop este acela de a contribui la dezvoltarea competentelor necesare
specifice profesiei de asistent social, în ceea ce privește principalele roluri și atribuții incluse în
această ocupație, in contextul interacțiunii asistentului social cu tineri implicați in delincvența
juvenila. În cadrul workshop-ului de o zi, participanții vor examina individual și în grup profilul
postului, atribuțiile și sarcinile critice, nevoia de formare, respectiv vor face comentarii și
observații cu privire la competențele și sarcinile care ar trebui să fie modificate sau adăugate.
Workshop-ul este considerat a fi o sesiune de instruire și prin urmare, participarea va fi
certificată prin Diploma de participare în cadrul unui proiect european. Sesiunea de instruire
va avea loc în data de 27 mai 2016 la sediul Centrului Regional de Integrare Sociala si
Dezvoltare Umana Areopagus, Timişoara, Calea Martirilor nr. 104. Participarea este gratuită
si include prânzul si două pauze de cafea.
Avem rugămintea de a ne confirma participarea până în data de 20 mai 2016 la adresa
ileanarogobete@gmail.com sau office@areopagus.ro Pentru orice detalii logistice și întrebări,
vă stăm la dispoziție la telefon 0726 561255 și e-mail ileanarogobete@gmail.com.
Apreciem în mod deosebit participarea și contribuția dumneavoastră în cadrul acestui workshop
și vă așteptăm cu mult interes.
Expert/Cercetător
Psih. Dr. Ileana Rogobete,
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