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Colegiul Tehnic Iuliu Maniu Carei a intocmit in 2 etape un proiect Assoclic la Asociatia
Ateliere fara Frontiere in vederea obtinerii unor pachete informatice reconditionate
necesare utilarii unui cabinet pentru firma de exercitiu.
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Donator: Asociatia Ateliere fara Frontiere
Ateliere Fara Frontiere este o asociatie romana non profit a carei misiune este
integrarea socioprofesionala a persoanelor in dificultate printr-un atelier care le propune
o activitate economica si solidara : reciclarea si reconditionarea calculatoarelor
colectate
de
la
companii
si
institutii
responsabile.
Atelierul de insertiune este un proiect derulat in partenariat cu organizatia Samusocial
din Romania cu sprijinul Fondului Social European.
Este un model francez, inspirat de Ateliers Sans Frontières si conceput ca un proiect
pilot care poate fi preluat si adaptat acolo unde este nevoie.
Acest proiect, sustinut de parteneriatul complex asociativ - public – privat, reprezinta un
demers integrat de dezvoltare durabila prin alianta celor 3 piloni: social, economic si
mediu.
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Servicii :
1. Colectare DEEE (Deseuri din Echipamente Electrice si Electronice)
2. Reconditionare DEEE
3. Reciclare DEEE
4. Consiliere, orientare, formare/calificare si medierea unui loc de munca impreuna cu
ONGuri, institutii si companii partenere
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Proiecte:
1. ASSOCLIC - este răspunsul la nevoile ONG-urilor de material informatic, prin
dotarea proiectelor cu calculatoare recondiţionate
2. Calculatoare la un pret mic - Ateliere Fără Frontiere vă pune la dispoziţie “packurile informatice complete” recondiţionate în atelierul de inserţiune din Bucureşti.
3. Daruieste un calculator unor copii in dificultate
4. Santiere de solidaritate - Salariatii in insertiune din atelier merg pe teren pentru a
ajuta ONG-uri la construirea unor infrastructuri sportive si informatice
Beneficiar: Colegiul Tehnic Iuliu Maniu Carei
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Responsabil proiect: Naghiu Aurelia
Numele proiectului propus: Un calculator pentru firma mea(I),
Contabilitatea pe calculator(II)
Rezumatul proiectului propus : Echiparea cu materiale informatice a unui laborator
pentru firma de exercitiu, proiect cu o valoare importanta in sistemul de invatamant prin
faptul ca vizeaza dezvoltarea personala si profesionala a elevilor pentru a se adapta
evolutiilor rapide din economie.
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Obiectivele vizate de proiectul propus:
1. imbunatatirea ofertei de formare a unitatilor de invatamant tehnic
2. familiarizarea elevilor cu sistemul economiei de piata
3. formarea competentelor antreprenoriale pentru a actiona eficient in economia de
piata si pentru a avea capacitatea de a dezvolta propria cariera.
Beneficiari: elevi din clasele a XI-a , a XII-a si a XIII-a ruta progresiva, profil
Servicii (120elevi)
Materiale informatice de care am beneficiat: 9 pachete informatice (un echipament
consta din: unitate centrala, tastatura, mouse, cabluri alimentare, monitor, instalat cu
software, pregatit pentru utilizare)
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