
Enhancing the social inclusion 
of low income single parents

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională 
şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei

Familiile monoparentale se confrunta cu 
un risc mai mare de saracie si excluziune 
sociala. In 2016, cea mai mare rata a riscului 
de saracie din UE-28 a fost inregistrata 
pentru parintii singuri cu copii dependenti, 
la mai mult de o treime. In special, femeile 
sunt cel mai mult afectate, deoarece acestea 
constituie aproape 85% din toate familiile 
monoparentale din UE.

Provocarea…
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Cateva cuvinte despre parentbank

parentbank – ‘Enhancing the social inclusion of 
low income single parents’ este un proiect Erasmus + 
Parteneriate strategice in domeniul Educatiei Adultilor, 
finantat de Comisia Europeana prin A.N.P.C.D.E.F.P.
Are o durata de 2 ani (2019-2021) 
Numarul proiectului: 2019-1-RO01-KA204-063798

Proiectul isi propune sa faciliteze integrarea pe piata muncii a parintilor singuri cu venituri 
mici, prin promovarea accesului acestora la servicii de ingrijire a copiilor si la alte servicii 
pe care acestia nu si le pot permite, prin intermediul bancii de timp (furnizarea de servicii 
reciproce) si prin dezvoltarea competentelor si a spiritului  antreprenorial, ceea ce le poate 
imbunatati statutul de angajat.
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Ce este banca de timp?
Banca de timp este un sistem de tranzactionare bazat pe reciprocitate, in care orele 
reprezinta moneda de schimb. Este o forma de moneda comunitara, care permite unei 
persoane cu o singura competenta sa tranzactioneze ore de lucru cu cineva care are o alta 
competenta, fara sa faca schimb de bani.

OBIECTIVE

Sprijinirea parintilor 
singuri care au un 

nivel scazut de 
calificare / abilitati 

pentru a le favoriza 
angajarea

Extinderea competentelor 
profesionistilor, care 

sprijina parintii singuri, 
in predarea numeratiei, 

abilitatilor antreprenoriale 
si digitale

Incurajarea parintilor 
singuri care au un nivel 

scazut de calificare / abilitati 
sa-si dezvolte si sa-si 

imbunatateasca competentele 
de alfabetizare, numeratie, 
digitale, de antreprenoriat

Promovarea accesului 
parintilor singuri cu venituri 
mici la servicii de  ingrijire 
a copiilor si la alte servicii 
prin intermediul bancii de 

timp, ceea ce poate sustine 
intrarea lor pe piata muncii 

sau formarea ulterioara.
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Rezultate 

Un program de formare 
pentru profesionistii care 
sprijina parintii singuri, 

prin predarea alfabetizarii, 
a numeratiei, a abilitatilor 
antreprenoriale si digitale.

Un program de formare 
pentru stimularea alfabetizarii, 

numeratiei, competentelor 
digitale, simtului initiativei si 
abilitatilor antreprenoriale ale 
parintilor singuri cu un nivel 

scazut de calificare.

Un ghid pentru elaborarea 
unui plan de afaceri al bancii 

de timp si o strategie de 
sustenabilitate dezvoltata.

O strategie de informare 
de la egal la egal pentru 
implicarea mai multor 

parinti singuri in sistemul 
bancii de timp.

Pilotarea unei banci de 
timp online, a parintilor 

singuri.
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Cum sa participi la proiectul parentbank…
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Daca sunteti un parinte singur si va aflati intr-o situatie 
vulnerabila, contactati-ne pentru a participa la programul 
de formare de 25 de ore, pentru a va creste competentele 
digitale, simtul initiativei si abilitatile antreprenoriale.

Daca sunteti specialist, contactati-ne pentru a participa 
la seminarii de 12 ore pentru cresterea competentelor, cu 
scopul de a va imbunatati abilitatile de sustinere a dezvoltarii 
competentelor de alfabetizare, numeratie, antreprenoriale si 
digitale ale parintilor singuri.
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Partenerii Proiectului
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Asociatia Habilitas – Centru de 
Resurse si Formare Profesionala 
CONTACT: Ioana Caciula

Asociacion Caminos 
CONTACT: Christie Scott Hands 

Step by Step – Parents’ Association
CONTACT: Kristijan Oreskovic 

Know and Can Association 
CONTACT: Rumyana Shalamanova  
                     Ani Dimitrova

KMOP – Social Action and 
Innovation Centre 
CONTACT: Dr. Antonia Torrens

SIF - Socialiniu inovaciju fondas 
CONTACT: Zivile Vasiliauske 

Pentru mai multe informatii, vizitati website-ul proiectului si pagina de Facebook a proiectului. 
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mailto:%20asoc.habilitas%40yahoo.com?subject=
mailto:hands.c.caminos%40gmail.com?subject=
mailto:kristijan%40udrugaroditeljakpk.hr?subject=
mailto:rumyshalamanova%40gmail.com?subject=
mailto:kristijan%40udrugaroditeljakpk.hr?subject=
mailto:ani.dimitrova%40znamimoga.org?subject=
mailto:torrens%40kmop.gr?subject=
mailto:zivile.vasiliauske%40gmail.com?subject=
https://www.parentbank.eu/index.php/ro/acasa/
http://www.parentbank.eu
https://www.facebook.com/pg/ParentBank-110765153856614/posts/
http://www.kmop.gr
https://www.habilitas.ro/index.php/en/
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