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Parteneri 

Fondazione ABACUS-Potenza (Italia)  Coordonator   

Colegiul tehnic „Ioan C. Stefanescu”-Iasi (Romania)  

Clubul Ecomontan „Origini Verzi’-Suceava (Romania)  

Iskenderun Egitim Dernegi- Hatay (Turcia )    

Integra Art-Sofia ( Bulgaria )      

Centre Formacio Adults-Cataluna (Spania )  

C.r.i.s.i S.ca.r.i onlus-Bari (Italia)  

Recruit with Conviction-Rumford Falkirk (U.K)  

Descriere 

Obiectivul principal al proiectului “Learning in prison” consta in dezvoltarea unei noi calificari, 

în favoarea angajatilor care lucreaza  în închisori. Proiectul isi  propune deasemeni, să construiasca 

un model educațional pentru  angajatii care lucreaza cu deținuții adulți, pentru a facilita activitățile 

educative necesare nevoile de schimbare profesională și socială a deținutilor, pentru viața 

obișnuită, de zi cu zi. 



Scopul proiectului este de a sprijini reabilitarea și reintegrarea socială a foștilor deținuți în 

Uniunea Europeană. La nivel european există o nevoie de a identifica soluții eficiente pentru a 

permite acțiuni de integrare socială a deținuților printr-o reeducare prin procese educationale 

adecvate și funcționale în societate. Planurile de învățământ eficiente pot fi capabile să se 

conecteze la nevoile de integrare ale deținutilor. 

 

Proiectul este format din parteneri, în care problemele din sistemul penitenciar sunt diferite unele 

de altele.Partenerii au experiență în educația adulților și a deținutilor adulti, parteneriat care joacă 

un rol important in  activitățile de referință și de educație pentru a promova integrarea sociala si 

profesionala a deținutilor.  

 

Parteneriatul se  bazeaza pe cooperarea dintre asistenți sociali, asociații și specialiști din diverse 

țări europene care se ocupă cu problema de “prizonieri in inchisoare "si de reintegrarea lor în 

societate. 

 

Partenerii sunt din Italia, Bulgaria, Turcia, România , Marea Britanie și Spania. 

 

Rezultatele obtinute vor fi: un site web al proiectului, instrumente pentru analiza de bune practici 

existente, analiza de calificari / formator pentru adulții prizonieri.s.a. 

 

Rezultatele finale vor conduce la stabilirea unui profil al formatorilor la nivel european si la 

identificarea metodelor de certificare a competențelor. 

 

 

Responsabil de proiect, 

 

Prof. Ecaterina Leitoiu 

 

 

 


