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Către: Către: Către: Către:     Inspectoratul Inspectoratul Inspectoratul Inspectoratul ȘȘȘȘcolar colar colar colar JudeJudeJudeJudețean țean țean țean DâmboviDâmboviDâmboviDâmbovițațațața    
În atenÎn atenÎn atenÎn atenția ția ția ția     DoamneiDoamneiDoamneiDoamnei    Inspector Inspector Inspector Inspector ȘȘȘȘcolar colar colar colar GeneralGeneralGeneralGeneral, , , ,     

pppprof. rof. rof. rof. Aurora Cătălina HOMEGHIAurora Cătălina HOMEGHIAurora Cătălina HOMEGHIAurora Cătălina HOMEGHIUUUU            
    
Referitor la:Referitor la:Referitor la:Referitor la:    
Programul „La TINEri este Puterea” - program local, parte a inițiativei #YouthEmpowered#YouthEmpowered#YouthEmpowered#YouthEmpowered, lansată 
de Grupul Coca-Cola HBC, având ca obiectiv creșterea șanselor tinerilor din categorii dezavantajate 
de a deveni activi pe piața muncii din România.... 
    
    

În numele CocaCocaCocaCoca----Cola HBC RomâniaCola HBC RomâniaCola HBC RomâniaCola HBC România și al AsociaAsociaAsociaAsociației The Social Incubatorției The Social Incubatorției The Social Incubatorției The Social Incubator, 
inițiatorul programului la nivel național, respectiv partenerul selectat pentru a 
coordona și implementa această inițiativă, aducem în atenția dumneavoastră 
programul La TINEriLa TINEriLa TINEriLa TINEri este Putereaeste Putereaeste Putereaeste Puterea, parte dintr-o inițiativă mai amplă, derulată la nivel 
internațional de către Coca-Cola HBC Grup, denumită Youth Empowered. 

 
Proiectul La TINEri este Puterea La TINEri este Puterea La TINEri este Puterea La TINEri este Puterea își propune să crească angajabilitatea tinerilor, 

în special a tinerilor din categorii vulnerabile, prin activități de formare și sesiuni de 
consiliere vocațională și dezvoltare personală. 

Din anul 2017, de când programul este activ în România până în martie 2020, au 
fost implicați într-un program intensiv de formare, gratuit, timp de trei zile, în vederea 
dezvoltării abilităților de viață și antreprenoriat peste 4.300 de tineri din 32 de judepeste 4.300 de tineri din 32 de judepeste 4.300 de tineri din 32 de judepeste 4.300 de tineri din 32 de județțțțe e e e 
din Româniadin Româniadin Româniadin România.  

Proiectul dispune de o rețea proprie de peste 40 formatori peste 40 formatori peste 40 formatori peste 40 formatori ce implică specialiști 
din domenii diverse la nivel național și parteneriate cu peste 100 de peste 100 de peste 100 de peste 100 de instituinstituinstituinstituțțțții de ii de ii de ii de 
învînvînvînvăăăățățățățământ.mânt.mânt.mânt.    Tinerii participanți în program beneficiază de consiliere vocațională 
specializată și personalizată, coordonată de specialiștii Asociației The Social 
Incubator.  

În cadrul programului a fost lansată și o aplicație de învățare on-line La TINEri La TINEri La TINEri La TINEri 
este Puterea este Puterea este Puterea este Puterea unde sunt disponibile cursuri și lecții video pentru dezvoltarea personală 
și profesională a tinerilor. Aplicația poate fi găsită în GooglePlay și AppStore.  

 

ConsiderămConsiderămConsiderămConsiderăm    căcăcăcă    acestacestacestacest    proiectproiectproiectproiect    reprezintăreprezintăreprezintăreprezintă    oooo    oportunitateoportunitateoportunitateoportunitate    dededede    dezvoltaredezvoltaredezvoltaredezvoltare    pentrupentrupentrupentru    
eleviieleviieleviielevii    dindindindin    claseleclaseleclaseleclasele    XIXIXIXI    ----    XIIXIIXIIXII    dindindindin    județuljudețuljudețuljudețul    DâmbovițaDâmbovițaDâmbovițaDâmbovița. Vizăm în special instituțiile de 
învățământ cu promovabilitat redusă la BAC și care lucrează cu tineri din medii 
vulnerabile. 

În cadrul proiectului, avem în vedere:  

 Încheierea unui parteneriat de colaborare cu liceele partenere din 
județul Dâmbovița; 

 Implicarea cadrelor didactice și stabilirea de comun acord a datelor 
atelierelor; 



 

 

 

 Participarea elevilor la ateliere sub îndrumarea unui profesor 
coordonator din cadrul instituțiilor de învățământ. 

Atelierele durează 2 ore și abordează una dintre temele: 
 Autocunoaștere  
 Gestionarea emoțiilor 
 Comunicare și relaționare 
 Ce sunt valorile 
 Managementul timpului  
 Consiliere vocațională - profile vocaționale 
 Planificarea activităților 

 

 

PrinPrinPrinPrin    prezenta,prezenta,prezenta,prezenta,    AsociațiaAsociațiaAsociațiaAsociația    TheTheTheThe    SocialSocialSocialSocial    IncubatorIncubatorIncubatorIncubator    propunepropunepropunepropune    oooo    colaborcolaborcolaborcolaborareareareare    InspectoratuluiInspectoratuluiInspectoratuluiInspectoratului    
ȘȘȘȘcolarcolarcolarcolar    JudețeanJudețeanJudețeanJudețean    DâmbovițaDâmbovițaDâmbovițaDâmbovița    pentrupentrupentrupentru    implementareaimplementareaimplementareaimplementarea    programuluiprogramuluiprogramuluiprogramului    LaLaLaLa    TINEriTINEriTINEriTINEri    esteesteesteeste    
PutereaPutereaPutereaPuterea....    NeNeNeNe----arararar    ajutaajutaajutaajuta    suportulsuportulsuportulsuportul    dumneavoastrădumneavoastrădumneavoastrădumneavoastră    înînînîn    informareainformareainformareainformarea    instituțiilorinstituțiilorinstituțiilorinstituțiilor    șșșșcolarecolarecolarecolare    dindindindin    
județuljudețuljudețuljudețul    DâmbovițaDâmbovițaDâmbovițaDâmbovița    privindprivindprivindprivind    oportunitățileoportunitățileoportunitățileoportunitățile    oferiteoferiteoferiteoferite    dededede    acestacestacestacest    program.program.program.program.     

Pentru o bună gestionare a activităților programului, ne este de folos un răspuns 
din partea dumneavoastră, până la data de  29 octombrie 2021 privind un posibil 
parteneriat.  

 

 

Pentru orice alte informații, contactați-ne cu încredere. 

Persoana de contact:  

Mihaela Bolohan, Project Manager, telefon: 0747 982 025, email:  

mihaela.bolohan@asociatiasocialincubator.org  

 

 

 

 

Cu deosebită considerație, 

Adriana Preda 

Director Executiv  

Asociația The Social Incubator 

 


