UCENICII FRUMUSEȚII
DOMENIU: Educație pentru angajabilitate
LOCALITATE: LOCALITATI RURALE DIN JUDETUL CONSTANTA
DURATA IMPLEMENTĂRII: 10 luni
INIȚIATOR: Mihaela Anca Epure
Persoana de contact a aplicantului, initiator al Caravanei „Frumusetea Dobrogeana”, va fi
coordonatorul proiectului, cu rol determinant in asigurarea bunei colaborari cu primariile si cu
specialistii din domeniul ingrijirii si infrumusetarii, cu care se vor semna acorduri de colaborare, precum
si cu partenerul de proiect, Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva „Albatros” Constanta.

DESPRE PROIECT
Ucenicii Frumusetii are ca punct de plecare Caravana „Frumusetea Dobrogeana”, desfasurata recent
in 4 comune din judetul Constanta, care a confirmat atat disponibilitatea primarilor si a specialistilor
din saloane de frumusete (coafori stilisti, cosmeticieni) de a se implica voluntar in beneficiul
locuitorilor din mediul rural cu venituri reduse, cat si lipsa serviciilor de ingrijire si infrumusetare din
comunitatile rurale.
In acelasi timp, Centrul Scolar „Albatros” Constanta, cu clase de coafor stilist in cadrul liceului
tehnologic si clase de cosmetician in cadrul scolii postliceale aflate in structura sa, se lupta pentru
identificarea posibilitatilor de a asigura elevilor sai ore de practica si locuri de munca la finalizarea
studiilor.
Prin proiect pot fi rezolvate necesitati identificate la nivelul judetului Constanta:
formare grup de 15 locuitori dezavantajati din mediul rural al judetului Constanta,care vor
urma cursuri in domeniul ingrijirii/infrumusetarii la Centrul Scolar „Albatros” Constanta,pentru a
putea profesa la nivelul comunitatilor rurale din care provin,asigurand astfel atat existenta acestui gen
de servicii,deficitare in mediul rural,cat si realizarea de venituri pentru aceste persoane
realizare de caravane in comunitati rurale din judetul Constanta,cu echipe de specialisti in
domeniul ingrijirii/infrumusetarii si 25 elevi/cursanti ai Centrului Scolar „Albatros”+15 locuitori
dezavantajati cursanti,care vor desfasura sesiuni dedicate locuitorilor cu venituri mici din comunitati
rurale, asigurand astfel orele de practica necesare calificarii lor
stimulare elevi/cursanti ai Centrului Scolar „Albatros” Constanta,in proiect,prin acordare de
premii celor mai buni dintre cei selectati ca membri ai grupului tinta,constand in dotarea saloanelor
de ingrijire/infrumusetare,in care vor profesa cu un specialist consacrat,ca mentor
campanie de informare adresata patronilor de saloane asupra legislatiei privitoare la
desfasurarea orelor de practica si angajarea viitorilor absolventi de liceu/scoala postliceala/cursuri de
profil.

SUSTENABILITATE
-3 saloane frumusete deschise in rural, active in continuare.
-Grupul de 15 locuitori dezavantajati din rural, cursati pentru a presta servicii initial inexistente in
comunitatile de unde provin, vor incepe activitatea ulterior finalizarii proiectului.Continuitatea
activitatii lor va fi asigurata de faptul ca nu au alte venituri, iar comunitatile din care provin nu
beneficiaza de astfel de servicii de ingrijire si infrumusetare.
Localnicii vor apela serviciile oferite de cei 15 absolventi, pentru economii, banii pe care ii dau pentru
drumul la oras acopera serviciul unui coafor stilist/cosmetician.
Primarii comunitatilor implicate in proiect vor intelege ca existenta unui prestator de astfel de servicii
este o necesitate si il vor sprijini, chiar in colaborare cu comunitatile invecinate, un coafor
stilist/cosmetician poate acoperi cu serviciile sale o arie mai mare, respectiv 3-4 comunitati, printr-un
program dispersat pe zile alocate fiecarei comunitati si pe baza de lista de clienti inscrisi pentru zilele
alocate fiecarei comunitati.
-Patronii saloanelor de frumusete care au fost implicati in proiect si informati asupra procedurilor
legislative de admitere in practica a elevilor/cursantilor de la profilele de specialitate, vor dori sa isi
formeze din timp viitorii angajati si ii vor chema sa efectueze orele de practica in saloanele lor,
asigurand astfel continuitatea unei pregatiri practice adecvate in acest domeniu, a elevilor/ cursantilor
Centrului Scolar Albatros.
-De dotarea spatiului de practica al profilului coafor stilist/cosmetician din Centrul Scolar Albatros vor
continua sa beneficieze generatii de elevi/cursanti.
-Caravanele pot continua a fi desfasurate ca suport de pregatire practica a elevilor/cursantilor din
domeniu, prin mobilizarea parteneriatului tripartit creat in proiect, prin continuarea folosirii canalelor
de comunicare dintre partenerii din public-privat, care au fost implicati in proiect si prin obtinerea de
sponsorizari, asa cum s-a desfasurat „Caravana Frumusetea Dobrogeana”, punct de plecare al
proiectului „Ucenicii Frumusetii”.
CAUZĂ
Elevii/cursantii Centrului Scolar „Albatros” Constanta provin din tot judetul, chiar si din alte judete
(Tulcea, Ialomita, Calarasi), unitatea de invatamant avand specializari unice la nivel regional.
Desi la „coafor stilist” si „cosmetician” dispun de conditiile pregatirii teoretice, orele de practica sunt
greu de realizat; patronii saloanelor de profil sunt reticenti la ideea de „ucenicie” si la angajarea lor,
deoarece nu cunosc legislatia.
Directorul centrului scolar nu are mijloace/instrumente legale de convingere a agentilor economici din
domeniu. Patronii interesati sa aiba elevi/cursanti in practica in saloanele lor sunt putini si nu acopera
necesarul de ore de practica pentru toti.
Mediul rural este deficitar in furnizarea acestor servicii locuitorilor, acestia fiind nevoiti sa mearga la
oras sau sa renunte la serviciile specialistilor si sa se descurce cum pot, intre ei. Echipa aplicantului a
identificat nevoia careia se dedica proiectul in Caravana „Frumusetea Dobrogeana”.

OBIECTIVE
Scopul proiectului Susținerea inițiativei educaționale constand in desfasurarea de caravane tripartite
ale frumusetii in 6 comunitati rurale din judetul Constanta,ca suport al instruirii practice in vederea
cresterii gradului de angajabilitate pentru 25 elevi/cursanti Centrului Scolar „Albatros” Constanta si 15
locuitori dezavantajati din mediul rural,care vor fi cursati pe profil de coafor stilist/cosmetician,ca
raspuns la nevoia de sprijin pentru (re)integrare pe piața muncii,avand in vedere ca prin largirea
accesului la instruirea practica necesara educatiei profesionale si tehnice,acestia isi vor dezvolta cel
mai eficient abilitățile necesare pentru a avea succes pe piața muncii.
Obiectivele proiectului
O1. Instituirea unui parteneriat tripartit public – privat la nivelul judetului Constanta,in beneficiul
viitorilor absolventi de liceu tehnologic/scoala postliceala/cursuri cu profil coafor stilist/cosmetician si
al locuitorilor din mediul rural, prin deschiderea canalelor de comunicare si colaborare intre Centrul
Scolar „Albatros” Constanta, cu arie regionala pe acest profil, 6 primarii rurale si 10 patroni ai
saloanelor de frumusete din judet.
O2. Dezvoltarea de activitati suport pentru asigurarea unei temeinice instruiri practice a 40
elevi/cursanti, viitori absolventi de liceu tehnologic/scoala postliceala/cursuri cu profilul coafor
stilist/cosmetician.
O3. Promovarea voluntariatului.

BENEFICIARI DIRECȚI
Beneficiari directi:
-

25 elevi/cursanti ai liceului/scolii postliceale din cadrul Centrului Scolar „Albatros”

15 locuitori dezavantajati din mediul rural al judetului Constanta, care vor urma curs in
domeniul ingrijirii/infrumusetarii la Centrul Scolar „Albatros” Constanta
-

360 beneficiari din mediul rural ai caravanelor derulate in proiect

-

100 patroni si angajati saloane de frumusete beneficiari ai campaniei de informare

-

4 cadre didactice implicate in activitati de proiect

-

12 voluntari implicati in proiect

-

6 primarii implicate in proiect.

Beneficiari indirecti:
10 cadre didactice si 400 elevi/cursanti de la Centrul Scolar „Albatros”, prin aprecierea imaginii
unitatii de invatamant
100 elevi/cursanti ai Centrului Scolar „Albatros” la profil coafor stilist/cosmetician, utilizatori
ai dotarilor spatiului de practica realizate prin proiect
-

600 locuitori din comunitati rurale implicate in proiect prin promovarea acesteia

-

30 voluntari prin aprecierea imaginii aplicant

IMPACT

Activitate/Rezultate/Impact
A1→
O1,O3/Invitatii,liste
participanti,fotografii,5
aparitii
media/Promovare
program
finantare,finantator, proiect,parteneri,colaboratori,informare locuitori judet despre proiect
A2→ O2/Documente contabile achizitie dotare/Buna pregatire viitoare elevi/cursanti coafor
stilist/cosmetician din Centrul Scolar „Albatros”
A3→ O1,O2,O3/120 beneficiare din rural sesiuni infrumusetare,documente achizitie cosmetice,
protocol echipa, autocar/Promovare program finantare,finantator, proiect,parteneri,colaboratori.
Mai buna pregatire practica elevi/cursanti din grup tinta.Identificare oportunitati deschidere saloane
de profil in rural.
A4→ O1/15 dosare cursanti/diplome absolvire/15 locuitori dezavantajati prestatori servicii frumusete
in comunitati rurale, care vor realiza venituri proprii
A5→ O1,O2,O3/120 copii din rural tunsi,documente achizitii/idem A4
A6→ O1/40 tineri consiliati vocational/Crestere angajabilitate
A7→ O1/Lista participanti, prezentare PP,200 flyere distribuite/Patroni saloane informati,creste
practica in saloane,angajabilitate
A8→ O1,O2,O3/Idem A4 /Idem A4+evaluare participanti concurs
A9→ O1/Evaluari participanti la concurs/Stimulare elevi/cursanti
A10→ O1,O2,O3/3 saloane frumusete deschise in rural/Creare 3 locuri de munca, servicii de
frumusete in rural
A11→ O1,O3/idem A2 40 elevi/cursanti cu angajabilitate crescuta,3 locuri de munca create in 3
saloane rurale deschise, spatii practica dotate,comunitati rurale beneficiare servicii

