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Valoarea totala a proiectului: 16.153.030,89 lei

Obiectivul general al proiectului
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Obiectivul general al proiectului: Diminuarea gradului de saracie si a nivelului
excluziunii sociale in randul membrilor grupurilor vulnerabile care includ cetateni
romi prin masuri integrate din domeniile invatamant, FPC, ocupare pe piata muncii,
antreprenoriat, asistenta sociala si locuire Prin atingerea obiectivului general al
proiectului efectul prozitiv generat la nivelul comunitatii marginalizate va consta in
diminuarea fenomenului de saracie generalizata. Obiectivul general si obiectivele
specice ale proiectului contribuie la indeplinirea obiectivului major al POCU 20142020, si anume acela de a dezvolta resursele umane prin cresterea accesului la un
sistem de educatie si formare profesionala de calitate, de a stimula cresterea
gradului de ocupare pe piata muncii (sustinand totodata angrenarea tinerilor in
activitati remunerate in urma carora sa obtina o calicare), de a reduce saracia si
excluziunea sociala prin inlesnirea accesului de servicii sociale si medicale. Astfel,
proiectul vizeaza reducerea gradului excesiv al saraciei din comunitatea
marginalizata care include cetateni de etnie roma prin masuri de ocupare, educatie
si FPC, asistenta sociala si medicala, imbunatatirea conditiilor de locuire, precum si
alte masuri menite sa sprijine aceste categorii sociale. Totodata, proiectul contribuie
prin activitatile sale la realizarea obiectivului specic 4.1. Reducerea numarului de
persoane aate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate
in care exista populatie apartinand minoritatii rome (romii reprezentand minim 10%
din totalul populatiei la nivelul comunitatii) prin masuri integrate care vor avea ca
efect ridicarea nivelului de trai in comunitatea marginalizata in care se
implementeaza proiectul, generand rezultate pozitive pe termen lung. De
asemenea, obiectivul general al proiectului urmareste implementarea Pachetului
Anti-Saracie, promovat de Guvernul Romaniei.

Activitatile cu grupul tinta
A1.1. Prevenirea si reducerea parasirii timpurii a scolii prin sesiuni de consiliere
elevi si parinti (1 parinte pentru 1 elev)
Anul 1: Luna 1 – Luna 3; Anul 2: Luna 13 – Luna 15; Anul 3: Luna 25 – Luna 27.
Prevenirea si reducerea parasirii timpurii a scolii a fost identicata ca nevoie
stringenta in cadrul comunitatii in urma analizei preliminare efectuate in teren,
ind necesara derularea de sesiuni de consiliere in acest sens la care sa participe
atat minorii (din GT), cat si parintii acestora (1 parinte pentru 1 elev). Astfel, in
cadrul proiectului, un numar de 132 elevi si 132 parinti, membri GT, vor participa
la sesiuni de consiliere pentru prevenirea abandonului scolar. Minorii participanti
la sesiunile de consiliere vor participa si la programe educationale de tip
afterschool si „a doua sansa” organizate in cadrul proiectului. Principalul obiectiv
al acestui tip de consiliere consta in mentinerea pe o perioada cat mai lunga a
copiilor vizati in sistemul de invatamant, oferindu-le sansa pe termen lung a
atingerii unui nivel educational cat mai inalt. Totodata, prin acest tip de consiliere
se urmareste si diminuarea ratei abandonului scolar la nivel local si national.
Implementarea unei astfel de activitati in cadrul proiectului este necesara avand
in vedere faptul ca, la nivel de comunitate, educatia ocupa un loc ultim in
preocuparile copiilor si ale parintilor, accentul ind pus pe procurarea mijloacelor
minime de existenta (copiii ind implicati intr-un grad alarmant in munci agricole
sezoniere, atat in gospodaria proprie, cat si la terti). Riscul de abandon scolar de
la nivelul comunitatii marginalizate este unul crescut luand in calcul atat numarul
mare de copii de varsta scolara din comunitate, cat mai ales conditiile precare in
care traiesc acestia rezultate din lipsa resurselor materiale si nanciare (parintii
se aa in imposibilitatea de a le asigura acestora lucrurile de baza necesare
pentru desfasurarea in conditii optime a procesului de invatare: rechizite, haine
bune si curate de scoala, un pachet de hrana pe durata orelor de curs, etc.).
Totodata, riscul de abandon scolar este potentat si de nivelul scazut de educatie
al parintilor, care nu constientizeaza importanta pe termen lung a asigurarii cel
putin a educatiei de baza, lucru nu face decat sa perpetueze situatia de cerc
vicios intalnita la nivelul comunitatii, prin care copiii lor vor ajunge la varsta
adulta traind in aceleasi conditii precare in care traiesc parintii, si anume: fara
locuri de munca si fara posibilitati de angajare prin relocare din cauza lipsei
calicarilor profesionale, fara asigurarea unor conditii de locuire decente, fara
asigurarea unei alimentatii adecvate si a obiectelor de imbracaminte pentru
membrii familei lor. De aceea, este mai mult decat necesara asigurarea unei
intelegeri sporite a parintilor cu privire la efectele nocive pe care le poate avea
abandonul scolar asupra copiilor lor dar si asupra familiei in general.

Efectele nocive ale fenomenului de abandon scolar se rasfrang asupra copilului atat
din punct de vedere social prin lipsa invatarii de deprinderi comportamentale
normale intr-o societate civilizata, acest lucru ducand la marginalizare sociala, cat si
din punct de vedere economic prin acces viitor limitat la locuri de munca ce necesita
o calicare si/sau anumite competente profesionale. In ceea ce priveste parintii,
participarea la sesiunile de consiliere contribuie la atingerea obiectivelor din cadrul
Strategiei nationale pentru protectia si promovarea drepturilor copilului 2014-2020,
prin care se pune un accent deosebit pe responsabilizarea si constientizarea
parintilor copilului cu privire la responsabilitatea primara ce le revine in tot ceea ce
inseamna cresterea, ingrijirea, educarea si bunastarea acestuia din urma. Sesiunile
de consiliere vor  organizate astfel incat sa includa participarea unui elev impreuna
cu unul dintre parintii acestuia. Acestea vor avea loc intr-un cadru organizat si vor 
sustinute de catre un consilier scolar in afara orelor din planul obligatoriu de
invatamant. Consilierul scolar va utiliza pentru aceasta activitate material suport,
cum ar : teste de aptitudini / se de observatie / se psiho-pedagogice, etc. De
asemenea, se vor furniza instrumentele pentru cunoasterea si autocunoasterea
elevilor in vederea identicarii corecte a optiunilor scolare si profesionale si a
corelarii cat mai eciente intre propriul prol psihologic vocational si aspiratii.
Consilierea parintilor va avea drept obiectiv cresterea interesului pentru educarea
formala a copiilor lor prin intelegerea avantajelor de ordin social, material si
profesional ce decurg din benecierea de catre acestia din urma a unui nivel
educational si de calicare profesionala cat mai inalt, adaptat cerintelor pietei
muncii. In cadrul procesului de consiliere se va analiza situatia familiala a parintilor si
modul in care acestia inteleg nevoile copiilor lor, in care acestia vor  indrumati si
invatati cum sa comunice cu copiii lor, cum sa identice si sa dea curs nevoilor
acestora, precum si cum sa isi petreaca in mod constructiv timpul impreuna cu
acestia. Va  intocmit material suport pentru activitate: se de evaluare a sesiunilor
de consiliere / se de evaluare pentru parinti / alte materiale de consiliere necesare
dosarului de consiliere in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.
Implementarea acestei activitati in cadrul proiectului duce la atingerea temei
secundare „Inovare sociala” (prin interventiile de consiliere pentru prevenirea si
limitarea abandonului scolar descrise mai sus).
A1.2 Cresterea calitatii actului educational si imbunatatirea rezultatelor scolare prin
programe de tip afterschool
Anul 1: Luna 4 – Luna 12; Anul 2: Luna 16 – Luna 24; Anul 3: Luna 28 – Luna 36. Analiza
preliminara efectuata la nivelul comunitatii a relevat necesitatea de servicii
educationale pentru cresterea calitatii actului educational si imbunatatirea
rezultatelor scolare in randul copiilor din comunitate, solutia identicata in acest
sens ind aceea de a implementa programe de tip afterschool. La aceste programe,
ce se vor desfasura intr-un cadru organizat, vor participa un numar de 112 elevi
(membri GT).

Necesitatea cresterii calitatii actului educational deriva din lipsa timpului individual
care poate  alocat nevoilor si capacitatilor de invatare ale ecarui copil in parte in
cadrul unitatilor scolare, la precaritatea bazei materiale ce poate  asigurata de
scoala (de exemplu, lipsa unor echipamente IT care sa ii ajute pe elevi sa dobandesca
minimul necesar de cunostinte informatice atat de necesare in societatea moderna si
tehnologizata in care traim). Totodata, necesitatea imbunatatirii rezultatelor
scolare in randul copiilor din comunitatea marginalizata deriva din faptul ca, in ciuda
participarii la orele din invatamantul scolar obligatoriu, este vorba de multe ori doar
despre o prezenta pur formala, fara implicarea efectiva a elevilor la orele de curs,
implicare ce ar duce la asimilarea de cunostinte si la deprinderea de
abilitati/comportamente sociale corecte. De asemenea, prezenta redusa dar si
implicarea limitata a elevilor in cadrul orelor de curs este cauzata si de
imposibilitatea asigurarii de parinte a mijloacelor minimale pentru desfasurarea unui
proces educational corect si coerent, cum ar : rechizite, haine de scoala, carti,
asigurarea unui spatiu individual de studiu in cadrul locuintei, care sa le permita
aprofundarea cunostintelor dobandite in timpul scolii (locuiesc in case
supraaglomerate, in conditii precare si insalubre). Astfel, tinand cont de toate cele
precizate mai sus, nivelul detinerii de competente de baza in randul elevilor din
cadrul comunitatii este unul redus, in sensul intampinarii de dicultati atunci cand
vine vorba de scris si citit, cat si in ceea ce priveste socotitul. Prin participarea la
programele remediale organizate in cadrul proiectului elevilor din cadrul comunitatii
li se va oferi oportunitatea depasirii stadiului de analfabetism functional, in sensul
dobandirii si dezvoltarii abilitatilor de a citi si intelege un text, de a putea face
conexiuni intre o informatie noua si informatii cu care au luat contact anterior, de a
formula o opinie proprie si de a exprima in scris si verbal in mod coerent o opinie
asupra unui anumit subiect. Selectarea elevilor care sa participe la programul de tip
afterschool se va realiza din randul copiilor din cadrul comunitatii ce inregistreaza
rezultate scolare scazute, o prezenta redusa la ore si o participare pasiva si limitata
in cadrul lectiilor predate de catre invatatori/profesori, avand astfel un risc ridicat
de esec scolar. Programele remediale la care vor participa elevii selectati vor viza
insusirea cunostintelor de baza de citire si de matematica, dar nu numai. Principalele
benecii rezultate in urma participarii la programele remediale organizate in cadrul
proiectului consta in imbunatatirea rezultatelor scolare in randul elevilor vizati prin:
adaptarea nivelului de acumulare a cunostintelor la ritmul de invatare al ecarui
elev in parte; folosirea de instrumente si tehnici de predare diferite si imbunatatite
fata de cele utilizate in mod uzual in cadrul claselor scolare; evaluarea permanenta
a progresului inregistrat de catre ecare elev in parte pe toata durata participarii
acestora la programele remediale. Totodata, in cadrul proiectului, sprijinul acordat
elevilor participanti la programele de educatie este unul integrat, in sensul
remedierii si problemelor de ordin material si nanciar ce impiedica participarea
activa a acestora la orele de curs. In acest scop, acestia vor benecia de un pachet de
hrana in ecare zi de program, vor primi un pachet de rechizite/produse de papetarie
de baza, precum si o suma de bani cu titlul de subventie. De altfel, programul de tip
afterschool organizat in cadrul proiectului are si un caracter inovator prin
solutionarea accesului limitat al elevilor vizati din cadrul comunitatii marginalizate
la cunostinte din domeniul TIC. Astfel, in cadrul afterschool, copiii vizati vor
participa la activitati informatice, pentru a caror buna derulare vor  achizitionate in
cadrul proiectului un numar sucient de laptop-uri (ce vor include si sistemul de
operare)

Astfel, prin acumularea de cunostinte informatice, se ofera posibilitatea ca pe
termen lung copiii participanti la programul afterschool sa aduca plus valoare
comunitatii din care provin prin folosirea informatiilor cu care vin in contact la
imbunatatirea comunitatii (deschiderea de afaceri cu caracter inovator, transmiterea
si celorlalti membrii ai comunitatii a cunostintelor acumulate, identicarea de idei si
actiuni ce pot  puse in practica la nivelul comunitatii, etc.). De asemenea, prin
dobandirea competentelor de baza din domeniul TIC, elevii beneciari vor avea o
sansa mai mare de a se reloca in afara comunitatii prin gasirea unor locuri de munca
avand un grad mai ridicat de specializare. Implementarea acestei activitati in cadrul
proiectului duce la atingerea temei secundare „Inovare sociala” (prin organizarea
programului de tip afterschool in cadrul comunitatii marginalizate, astfel cum a fost
descris anterior, ce presupune mai ales acordarea de spijin individualizat) si a temei
secundare „Nediscriminare” (prin asigurarea de pachete de produse de
papetarie/rechizite, hrana si subventii pentru toti elevii participanti la acest
program).
A1.3. Reintegrarea in sistemul de invatamant prin programe de tip „a doua sansa”
Anul 1: Luna 4 – Luna 12; Anul 2: Luna 16 – Luna 24; Anul 3: Luna 28 – Luna 36. Analiza
preliminara efectuata la nivelul comunitatii a relevat necesitatea de servicii
educationale pentru reintegrarea in sistemul de invatamant a unui numar de 20
persoane (membri GT), solutia identicata in acest sens ind aceea de a implementa
programe de tip „a doua sansa”. Selectarea persoanelor care sa participe la
programul de tip „a doua sansa” se va realiza din randul copiilor/tinerilor care nu au
nalizat ciclul primar/gimnazial de invatamant. Implementarea acestei activitati la
nivelul comunitatii marginalizate este necesara tinand cont de gradul ridicat de
analfabetism in randul persoanele din grupul tinta vizate, situatie ce angreneaza o
serie de consecinte negative pe termen lung (la varsta adulta), cum ar : lipsa
posibilitatii de participare la programe de formare profesionala in urma carora sa
obtina o calicare acreditata, lipsa posibilitatii de a obtine locuri de munca stabile si
cu un grad mai ridicat de specializare si totodata remunerare, ducand astfel, la lipsa
unor veniturilor la nivel de familie care sa ajute la asigurarea minimului necesar in
materie de hrana, conditii de locuire, plata utilitati, educatie, etc. La nivel de
comunitate consecintele negative ale analfabetismului membrilor sai se traduce prin
presiunea nanciara asupra bugetului national prin sumele de bani acordate ca
asistenta sociala, dar si prin lipsa puterii de cumparare si prin nivelul scazut de
consum al membrilor sai ce conduc la imposibilitatea dezvoltarii comunitatii. De
asemenea, necesitatea impelementarii unui astfel de program educational deriva si
din faptul ca persoanele vizate de aceasta activitate au depasit varsta normala la care
ar putea  integrate intr-o unitate scolara cu ciclu primar/gimnazial de invatamant.
In cadrul comunitatii sau in afara acesteia, nu exista nicio posibilitate in sensul
recuperarii competentelor de baza aferente invatamantului primar/gimnazial.

Astfel, prin participarea persoanelor vizate la astfel de programe se urmareste
eliminarea analfabetismului si cresterea sanselor de integrare pe piata muncii.
Totodata, programul „a doua sansa” implementat in cadrul proiectului va  acreditat
de catre Inspectoratul Scolar Judetean si Ministerul Educatiei. Durata acestuia va  in
conformitate cu prevederile metodologiilor Ministerului Educatiei Nationale si
Cercetarii Stiintice referitoare la programele de tip „a doua sansa”. Prin
desfasurarea acestui program participantii vor benecia de servicii educationale la
un nivel ridicat si vor  motivati sa isi continue studiile pe viitor. Implementarea
acestei activitati in cadrul proiectului duce la atingerea temei secundare „Inovare
sociala” (prin organizarea programului de tip „a doua sansa” in cadrul comunitatii
marginalizate, astfel cum a fost descris anterior) si a temei secundare
„Nediscriminare” (prin asigurarea de pachete de produse de papetarie/rechizite,
hrana si subventii pentru toate persoanele participante la acest program).
A2.1. Cresterea gradului de ocupare a fortei de munca din randul tinerilor prin
programe de ucenicie
Anul 1: Luna 4 – Luna 12; Anul 2: Luna 13 – Luna 24; Anul 3: Luna 25 – Luna 35. Analiza
preliminara efectuata la nivelul comunitatii a relevat necesitatea cresterii gradului
de ocupare a fortei de munca, mai ales din randul tinerilor, si a invatarii unei meserii
corelate cu cerintele pietei muncii, solutia identicata in acest sens ind aceea de a
implementa programe de ucenicie la locul munca, la care vor participa un numar de
50 de tineri (din categoria de varsta 16 - 25 ani, membri GT). Totodata, in cadrul
acestei activitati se va identica un numar cat mai mare de potentiali angajatori care
sa asigure desfasurarea in cadrul activitatii lor curente a programelor de ucenicie
vizate prin proiect. Implementarea acestei activitati la nivelul comunitatii
marginalizate este necesara tinand cont de gradul ridicat de neocupare inregistrat in
randul persoanelor vizate, constatandu-se un nivel alarmant al somajului in randul
tinerilor. Printre cauzele acestei situatii de fapt se numara si: angrenarea acestora cu
preponderenta in activitatea de agricultura de subzistenta, participarea la munci
agricole la terti fara forme legale, existenta unui numar redus de locuri de munca,
lipsa de disponibilitate a societatilor comerciale/potentialilor angajatori de a angaja
tineri ce nu detin nicio calicare si/sau experienta profesionala, nenalizarea de
catre acestia a nivelului de studii necesar angajarii pe posturi cu un anumit grad de
specializare, etc. Avand in vedere faptul ca principalul obiectiv al derularii unui
astfel de program consta in cresterea ocuparii fortei de munca din randul tinerilor si
invatarea de catre acestia a unei meserii de viitor, este necesara stimularea din punct
de vedere nanciar a potentialilor angajatori. In acest sens, proiectul prevede
acordarea catre rmele ce vor  atrase in aceste programe a unei subventii in
cuantum de 1.100 lei/luna (din aceasta suma angajatorul va repartiza ucenicului un
minimum de 30% din suma primita/ucenic/luna, suplimentar fata de obligatia
prevazuta de Legea nr. 279/2005 republicata privind ucenicia la locul de munca) pe o
perioada de 12 luni.

Aceste stimulente au rolul de a facilita disponibilitatea angajatorilor de a aloca timp
si resurse pentru instruirea si pregatirea pentru piata muncii a unui numar de tineri
pentru care in mod normal nu ar putea crea posturi in cadrul unitatii din cauza
costurilor implicate de acest lucru. Printre avantajele participarii la programele de
ucenicie, ce sunt importante pentru ambele parti implicate in acest proces, se
numara si: asigurarea de forta de munca calicata, de calitate, adaptata cerintelor
angajatorului, dar si corelata cu nevoile pietei muncii; obtinerea de catre tineri a
unei calicari in sistemul de formare Aceste stimulente au rolul de a facilita
disponibilitatea angajatorilor de a aloca timp si resurse pentru instruirea si pregatirea
pentru piata muncii a unui numar de tineri pentru care in mod normal nu ar putea crea
posturi in cadrul unitatii din cauza costurilor implicate de acest lucru. Printre
avantajele participarii la programele de ucenicie, ce sunt importante pentru ambele
parti implicate in acest proces, se numara si: asigurarea de forta de munca calicata,
de calitate, adaptata cerintelor angajatorului, dar si corelata cu nevoile pietei
muncii; obtinerea de catre tineri a unei calicari in sistemul de formare Aceste
stimulente au rolul de a facilita disponibilitatea angajatorilor de a aloca timp si
resurse pentru instruirea si pregatirea pentru piata muncii a unui numar de tineri
pentru care in mod normal nu ar putea crea posturi in cadrul unitatii din cauza
costurilor implicate de acest lucru. Printre avantajele participarii la programele de
ucenicie, ce sunt importante pentru ambele parti implicate in acest proces, se
numara si: asigurarea de forta de munca calicata, de calitate, adaptata cerintelor
angajatorului, dar si corelata cu nevoile pietei muncii; obtinerea de catre tineri a
unei calicari in sistemul de formare profesionala, care va permite ocuparea unui loc
de munca si continuarea invatarii; facilitarea integrarii sociale a tinerilor vizati si
obtinerea de catre acestia de venituri care sa le permita un nivel de trai decent si
mult imbunatatit fata de situatia anterioara. Organizarea programelor de ucenicie la
locul de munca se va realiza in cadrul proiectului in functie de ocupatiile disponibile
in cadrul entitatilor angajatoare, iar ecare tanar va participa la un program de
ucenicie cu o durata de 12 luni, obtinand la nalul stagiului de ucenicie o calicare
acreditata conform normelor in vigoare. Totodata, aceste programe de ucenicie vor 
organizate cu respectarea prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de
munca, republicata, a prevederilor OG nr. 129/2000 privind formarea profesionala a
adultilor, cu modicarile si completarile ulterioare, precum si a tuturor normelor
legislative aplicabile. Implementarea acestei activitati in cadrul proiectului duce la
atingerea temei secundare „Nediscriminare” (ca urmare a faptului ca pe toata durata
de desfasurare a programelor de ucenicie persoanele participante vor benecia de
decontarea cheltuielilor de transport in limita unei anumite sume lunare – conform
bugetului proiectului, iar angajatorilor implicati in programele de ucenicie li se ofera
subventii pentru ecare ucenic in parte).
A2.2. Cresterea sanselor de ocupare pe piata muncii a membrilor GT prin participarea
la sesiuni de informare, consiliere, orientare profesionala si mediere pe piata muncii
Anul 1: Luna 2 – Luna 12; Anul 2: Luna 13 – Luna 24; Anul 3: Luna 25 - 35. Analiza
preliminara efectuata la nivelul comunitatii a relevat necesitatea cresterii gradului
de ocupare a fortei de munca. Pentru cresterea sanselor de ocupare pe piata muncii a
membrilor grupului tinta, solutia identicata a fost aceea ca acestia sa participe la
sesiuni de informare, consiliere, orientare profesionala si mediere pe piata muncii.
Astfel un numar de 469 persoane (tineri din categoria de varsta 16-25 de ani si adulti,
membri ai grupului tinta) vor benecia in cadrul proiectului de servicii profesioniste
din acest domeniu.

Anul 1: Luna 2 – Luna 12; Anul 2: Luna 13 – Luna 24; Anul 3: Luna 25 - 35. Analiza
preliminara efectuata la nivelul comunitatii a relevat necesitatea cresterii gradului
de ocupare a fortei de munca. Pentru cresterea sanselor de ocupare pe piata muncii a
membrilor grupului tinta, solutia identicata a fost aceea ca acestia sa participe la
sesiuni de informare, consiliere, orientare profesionala si mediere pe piata muncii.
Astfel un numar de 469 persoane (tineri din categoria de varsta 16-25 de ani si adulti,
membri ai grupului tinta) vor benecia in cadrul proiectului de servicii profesioniste
din acest domeniu. persoane din cadrul comunitatii se pot deplasa la sediul agentiilor
judetene de ocupare a fortei de munca in vederea participarii la intregul proces
organizat de acestea pentru gasirea unui loc de munca). Solutionarea decientelor
mentionate anterior se poate realiza prin intermediul sesiunilor de informare,
consiliere, orientare si mediere pe piata muncii, in cadrul carora persoanele vizate,
care vor participa la cate 4 sedinte de acest fel, vor primi suportul necesar pentru
alegerea unui curs de formare profesionala si pentru alegerea viitoarei cariere sau in
vederea gasirii unui loc de munca adecvat nivelului de pregatire si tipului de studii pe
care le urmeaza, in contextul ofertei de pe piata muncii. Totodata, in urma
benecierii de astfel de servicii, persoanele vizate isi vor insusi tehnici de cautare a
unui loc de munca, cum ar : intocmirea unui CV, a scrisorii de intentie, prezentarea
la interviu, etc. In urma sesiunilor de informare, consiliere, orientare si mediere pe
piata muncii vor  realizate evaluari diagnostic care vor corela aptitudinile, educatia
si potentialul individual cu oportunitatile de pe piata muncii, creandu-se in acest
mod mijloacele necesare pentru a facilita si stimula procesul de cautare si obtinere a
unui loc de munca. Mai mult, platforma electronica sociala ce va  creata in cadrul
proiectului, care va  mentinuta si dupa nalizarea acestuia, va avea un rol
important si in implementarea acestei activitati deoarece pe aceasta vor  postate,
printre altele, si oferte de job-uri din partea angajatorilor locali iar cei din grupul
tinta care inca nu si-au gasit un loc de munca vor  anuntati sa isi depuna CV-urile in
vederea participarii la interviuri.
A.2.3. Cresterea sanselor de ocupare pe piata muncii a membrilor GT prin
participarea la programe de formare profesionala continua – calicare
Anul 1: Luna 2 – Luna 12; Anul 2: Luna 13 – Luna 24; Anul 3: Luna 25 - 35. Analiza
preliminara efectuata la nivelul comunitatii a relevat necesitatea cresterii gradului
de ocupare a fortei de munca si a invatarii unei meserii corelate cu cerintele pietei
muncii. Pentru cresterea sanselor de ocupare pe piata muncii a membrilor grupului
tinta, solutia identicata a fost aceea ca un numar de 400 persoane (membri GT) sa
participe la programe FPC – cursuri de calicare in diferite meserii. Programele de
FPC ce vor  organizate in cadrul proiectului vor  realizate de catre furnizori de
formare profesionala autorizati in conformitate cu prevederile OG nr. 129/2000
privind formarea profesionala a adultilor, cu modicarile si completarile ulterioare,
acestea ind nalizate cu certicate de calicare sau de absolvire cu recunoastere
nationala.

Astfel, ocupatiile/meseriile pentru care se vor organiza programe de
calicare/recalicare (serviciile FPC – calicare vor  externalizate, iar pentru
atribuirea contractului avand acest obiect va  organizata procedura de achizitie
publica de catre Solicitant) in cadrul proiectului sunt urmatoarele: 1 grupa – brutar; 1
grupa – patiser; 1 grupa – cofetar; 1 grupa – agent curatenie cladiri si mijloace de
transport; 1 grupa – sudor oxi-gaz; 1 grupa – tinichigiu carosier; 1 grupa – tamplar
manual; 1 grupa – lucrator in comert; 1 grupa – lucrator in alimentatie; 2 grupe –
lucrator in structuri pentru constructii; 2 grupe – constructor pietrar; 1 grupa –
tricoter manual; 1 grupa – lucrator in nisarea textilelor si a pielii; 1 grupa –
babysitter. O grupa de cursanti va avea in general un numar de 25 de persoane, insa,
raportat la optiunile membrilor grupului tinta, se va putea ajunge pana la maxim 28
persoane/grupa. Organizarea de astfel de programe de FPC in cadrul comunitatii
marginalizate este necesara tinand cont de: gradul crescut de neocupare in randul
membrilor comunitatii (implicati de cele mai multe ori in munci pe cont propriu cu
caracter temporar, sezonier sau ocazional); nivelul scazut al calicarii profesionale a
populatiei marginalizate, de lipsa furnizorilor de formare profesionala care sa poata
sau care sa aiba disponibilitatea de a desfasura cursuri de calicare in cadrul
comunitatii; costurile ridicate individuale pe care le-ar implica participarea la astfel
de cursuri, costuri ce nu pot  sustinute de persoane cu un nivel de trai scazut; nevoia
asigurarii calicarii sau reconversiei profesionale in dependenta directa cu cerintele
pietei muncii de la nivel regional si/sau national. Astfel, la nivelul comunitatii,
principala consecinta a lipsei calicarilor profesionale si a meseriilor cerute pe piata
muncii este reprezentata de gradul scazut de ocupare a fortei de munca si acces doar
la locuri de munca nesigure si marginale, acest lucru traducandu-se prin obtinerea de
venituri precare, privatiuni materiale si nivel ridicat de saracie si excluziune sociala.
Drept urmare, pe langa atingerea scopului principal al implementarii acestei
activitati, si anume cresterea sanselor de ocupare pe piata muncii a membrilor GT,
participarea la programele de formare profesionala continua – calicare prezinta o
serie de benecii pentru membrii grupului tinta vizati, cum ar : dobandirea
competentelor exercitarii unei meserii care permite un grad mai mare de adaptare la
cerintele tot mai dinamice ale angajatorilor si ale pietei muncii; oportunitati de
dezvoltare personala si integrare sociala; asigurarea unui grad mai mare de
mobilitate pe piata muncii prin cresterea sanselor obtinerii unui loc de munca
disponibil nivel regional/national, in cazul lipsei locurilor de munca la nivel local;
obtinerea unei calicari fara a suporta costurile destul de ridicate ale unor astfel de
cursuri organizate de furnizori de formare profesionala; obtinerea de venituri din
locuri de munca mai sigure ce duc la imbunatatirea nivelului de trai, etc.
Implementarea acestei activitati in cadrul proiectului duce la atingerea temei
secundare „Nediscriminare” (ca urmare a faptului ca pentru toate persoanele
participante la programele FPC organizate in cadrul proiectului se asigura materii
prime si materiale necesare derularii cursurilor practice, se ofera hrana pentru
ecare zi de curs si se acorda subventii).

A.2.4. Cresterea gradului de ocupare a fortei de munca din randul membrilor GT prin
subventionarea angajatorilor
Anul 1: Luna 2 – Luna 12; Anul 2: Luna 13 – Luna 24; Anul 3: Luna 25 – 35. Analiza
preliminara efectuata la nivelul comunitatii a relevat necesitatea cresterii gradului
de ocupare a fortei de munca prin crearea de noi locuri de munca. Solutia identicata
in acest sens consta in subventionarea angajatorilor care, in cadrul proiectului,
pentru o persoana (din randul membrilor GT) incadrata in munca vor benecia de o
subventie de 900 lei/luna pentru o perioada de 12 luni. Angajatorii vor avea obligatia
de a mentine ocupat locul de munca nou-creat inca 7 luni de la nalizarea perioadei
pentru care au primit subventia. Astfel, in cadrul proiectului, vor  vor 
subventionate un numar de 195 locuri de munca (pentru persoane ce fac parte din
grupul tinta). Implementarea acestei activitati la nivelul comunitatii marginalizate
este necesara tinand cont de faptul ca: exista un grad mare de neocupare a fortei de
munca din randul membrilor comunitatii; gradul ridicat de saracie de la nivelul
comunitatii reprezinta o consecinta directa a lipsei locurilor de munca; pentru
crearea de noi locuri de munca, angajatorii ar trebui sa suporte costurile mult prea
ridicate, ce ar avea drept efect nesustenabilitatea nanciara pe termen mediu si lung
a afacerii lor. Drept urmare, pe langa atingerea scopului principal al implementarii
acestei activitati, si anume cresterea gradului de ocupare a fortei de munca din
randul membrilor GT, subventionarea angajatorilor pentru crearea de locuri de
munca pentru persoane din randul membrilor grupului tinta prezinta o serie de
benecii, cum ar : asigurarea incadrarii in munca a unui numar important de
persoane care in conditii normale ale pietei muncii nu ar avea acces la obtinerea de
venituri; cresterea nivelului de experienta profesionala de care dispun persoanele
vizate, facilitand astfel ca pe viitor acestea sa obtina un loc de munca ce impunea
conditia experientei anterioare si/sau detinerea anumitor
competente/deprinderi/cunostinte. Implementarea acestei activitati in cadrul
proiectului duce la atingerea temei secundare „Nediscriminare” (ca urmare a
faptului ca pentru numarul de locuri de munca subventionate in cadrul proiectului
angajatorii vor primi o suma egala pentru ecare persoana angajata din randul
membrilor GT, si a faptului ca persoanele angajate pot face parte din orice categorie
de varsta, etnie, statut social, etc.).
A.3.1. Formare antreprenoriala prin cursuri de initiere in competente
antreprenoriale
Anul 1: Luna 2 – Luna 12; Anul 2: Luna 13 – Luna 24; Anul 3: Luna 25 – 31. Analiza
preliminara efectuata la nivelul comunitatii a relevat necesitatea cresterii gradului
de ocupare a fortei de munca prin crearea de noi locuri de munca, printre solutiile
identicate in acest sens se numara si implementarea de masuri de sprijinire a
dezvoltarii antreprenoriatului. La nivelul comunitatii vizate, spiritul antreprenorial
este descurajat atat de lipsa posibilitatii de obtinere a nantarii externe (conditiile
de eligibilitate impuse de catre institutiile bancare nu pot  indeplinite de catre
persoanele din comunitatea marginalizata, caracterizata de un grad ridicat de
saracie), cat si de lipsa informatiilor din acest domeniu. Astfel, primul pas necesar a 
intreprins in vederea dezvoltarii culturii antreprenoriale la nivelul comunitatii,
inainte de inintarea propriu-zisa a noilor afaceri, consta in organizarea de cursuri de

initiere competente antreprenoriale la care vor participa un numar de 19 persoane
(membri GT) din randul celor ce vor  selectati pentru inintarea de afaceri. Prin
participarea la cursul de initiere competente antreprenoriale, persoanele vizate isi
vor insusi concepte si informatii esentiale intelegerii mecanismelor de functionare a
unei afaceri, cum ar  de exemplu: plan de afaceri (continut si etape de punere in
aplicare), costuri, prot si pierderi, plan de marketing, promovare, concurenta,
aprovizionare, analiza SWOT, strategii de marketing, investitii/reinvestitii si riscuri,
management si buna gestiune, surse de nantare, etc. Aceste servicii de formare
profesionala – curs de initiere – vor  achizitionate si externalizate de catre Solicitant
in cadrul proiectului. Drept urmare, pe langa atingerea scopului principal al
implementarii acestei activitati, si anume incurajarea spiritului antreprenorial la
nivelul comunitatii marginalizate in urma caruia sa e create noi locuri de munca,
organizarea cursurilor de initiere cu aceasta tema prezinta o serie de benecii, cum
ar : cresterea abilitatii participantilor de a transforma ideile de afaceri in actiuni
concrete prin furnizarea informatiilor referitoare la mediul de afaceri si
oportunitatilor existente in vederea inintarii, organizarii si derularii unei afaceri de
succes.
A.3.2. Consiliere si asistenta antreprenoriala pentru inintarea de noi afaceri (cu
prol non-agricol)
Anul 1: Luna 2 – Luna 12; Anul 2: Luna 13 – Luna 24; Anul 3: Luna 25 – 31. Analiza
preliminara efectuata la nivelul comunitatii marginalizate a relevat necesitatea
cresterii gradului de ocupare a fortei de munca prin crearea de noi locuri de munca,
printre solutiile identicate in acest sens se numara si implementarea de masuri de
sprijinire a dezvoltarii antreprenoriatului. Astfel, in cadrul proiectului, un numar de
19 persoane (membri GT) vor benecia de consiliere si asistenta antreprenoriale in
vederea inintarii de noi afaceri (cu prol non-agricol). Implementarea acestei
activitati la nivelul comunitatii marginalizate este necesara tinand cont de faptul ca:
in cadrul comunitatii exista un numar mare de persoane ce nu au posibilitatea
activarii pe piata muncii din cauza lipsei locurilor de munca de la nivel local;
persoanele vizate nu dispun nici de mijloacele nanciare in vederea desfasurarii unei
activitati cu scop lucrativ pe cont propriu, ca administrator al unei afaceri care sa
permita si crearea de noi locuri de munca la nivel de comunitate. Totodata, avand in
vedere ocuparea membrilor comunitatii preponderent in agricultura de subzistenta
sau in activitati agricole prestate la terti fara forme legale, este necesara
identicarea si implementarea de activitati economice cu un grad mai crescut de
specializare si specicitate, care sa aduca plus valoare comunitatii in general dar si sa
faciliteze celor implicati in activitatea de antreprenoriat contactul cu mecanismele
mediului economic real. Astfel, expertul in antreprenoriat angajat in cadrul
proiectului va asista si consilia persoanele vizate prin: explicarea pasilor legali ce
trebuie urmati pentru inintarea unei afaceri; acordarea de sprijin in elaborarea
planului de afaceri; stabilirea strategiei de patrundere si mentinere pe piata
(strategia de marketing, politica de promovare, explicarea posibilelor surse de
nantare a unei afaceri, etc.), oferirea de suport in inintarea companiei, etc.
Selectia planurilor de afaceri elaborate in cadrul proiectului in vederea primirii de
sprijin nanciar prin acordarea de micro-granturi va  realizata in conformitate cu
cele indicate in „Ghidul Solicitantului – Conditii Specice”.

Astfel, va  creata o comisie de selectie a ideilor de afaceri, formata dintr-un numar
impar de persoane, din care vor face parte si reprezentanti ai mediului de afaceri si ai
patronatelor din regiunea de dezvoltare sau de la nivel national. Criteriile de selectie
a planurilor de afaceri vor  stabilite astfel incat sa e asigurat un proces transparent
si nediscriminatoriu.
A.3.3 Acordarea de micro-granturi pentru inintarea de noi afaceri (cu prol nonagricol)
Anul 1: Luna 5 – Luna 12; Anul 2: Luna 13 – Luna 24; Anul 3: Luna 25 – Luna 30. Analiza
preliminara efectuata la nivelul comunitatii marginalizate a relevat necesitatea
cresterii gradului de ocupare a fortei de munca prin crearea de noi locuri de munca,
printre solutiile identicate in acest sens se numara si implementarea de masuri de
sprijinire a dezvoltarii antreprenoriatului, inclusiv prin acordarea de micro-granturi
pentru inintarea de noi afaceri (cu prol non-agricol). Astfel, dupa nalizarea
procesului de selectie a planurilor de afaceri descris la subactivitatea anterioara, vor
 acordate un numar de 19 micro-granturi a cate 111.000 lei/plan de afaceri/rma,
in vederea inintarii afacerilor ale caror planuri au fost selectate. De asemenea, se
va acorda spijin post-inintare a afacerilor nou-create. In cadrul afacerilor astfel
inintate vor  create intre 1 si 5 locuri de munca. Pentru afacerile astfel inintate
este vizata o perioada de functionare cel putin timp de 12 de luni pe perioada
implementarii proiectului. De asememenea, se va asigura o perioada de
sustenabilitate de cel putin 7 luni (perioada de sustenabilitate presupune in acest caz
continuarea functionarii afacerii pe perioada implementarii proiectului sau dupa
nalizarea implementarii). Drept urmare, pe langa atingerea scopului principal al
implementarii acestei activitati, si anume incurajarea spiritului antreprenorial la
nivelul comunitatii marginalizate in urma caruia vor  create noi locuri de munca,
beneciile acordarii prin proiect de micro-granturi pentru inintarea de noi afaceri
(cu prol non-agricol) vor  resimtite atat la nivel individual (de catre beneciarii
acestui sprijin nanciar), dar si la nivel de comunitate prin dezvoltarea unui
microclimat antreprenorial local, prin crearea de noi locuri de munca, prin obtinerea
de venituri de catre persoanele angajate in cadrul rmelor nou-create ce duc la
cresterea nivelului de trai si imbunatatirea calitatii vietii acestora si a famiilor lor. In
cadrul proiectului, acordarea micro-granturilor este necesara pentru suportarea
costurilor de functionare normala a companiei nou-create, cum ar  asigurarea
spatiului de desfasurare a activitatii, aprovizionarea cu materii prime si/sau marfuri,
plata utilitatilor, achitarea taxelor la bugetele locale si de stat, dar si orice alte
cheltuieli ocazionate de functionarea in parametrii normali a noii afaceri. Totodata,
acordarea micro-granturilor este necesara si din perspectiva situatiei economice
generale a comunitatii marginalizate ce face imposibila inintarea de noi activitati
economice generatoare de venituri.

A.4.1. Dezvoltarea serviciilor sociale, medicale si medico-sociale destinate
persoanelor aate in risc de saracie si excluziune sociala, inclusiv etnicilor romi
Anul 1: Luna 1 – Luna 12; Anul 2: Luna 13 – Luna 24; Anul 3: Luna 25 – Luna 36. Analiza
preliminara efectuata la nivelul comunitatii marginalizate a relevat necesitatea
sprijinirii si dezvoltarii serviciilor de sanatate si socio-medicale, precum si a celor de
asistenta sociala. Implementarea acestei activitati la nivelul comunitatii
marginalizate este necesara tinand cont de problemele de ordin medical, social si
socio-medical cu care se confrunta membrii comunitatii marginalizate, printre care
se numara si: incidenta mare a bolilor transmisibile si/sau netransmisibile
comparativ cu o comunitate normala, cauzata de conditiile de insalubre de locuire ce
favorizeaza aparitia focarelor de infectie, de necunoasterea si/sau nerespectarea
unor reguli minime de igiena, precum si de alimentatia nesanatoasa; numarul mare
de copii in cadrul unei familii ca urmare a lipsei informatiilor din sfera educatiei
sexuale si a planicarii familiale; numarul mare de copii si femei ce sunt victime ale
violentei in familie; procentul mare de copii si adolescenti ce fumeaza sau consuma
bauturi alcoolice; riscul crescut de abandon scolar ca urmare a lipsei de
constientizare a necesitatii asigurarii unui nivel educational adecvat; lipsa de
implicare generala a oamenilor in ceea ce priveste solutionarea problemelor
comunitatii, etc. Astfel, in vederea solutionarii decientelor mentionate anterior,
prin intermediul proiectului vor  sprijinite 3 servicii functionale, si anume serviciile
medicale, serviciile sociale si serviciile medico-sociale, ce exista deja la nivelul
comunitatii. Principalele ratiuni pentru care este necesara sprijinirea acestor servicii
sunt urmatoarele: cu toate ca la nivelul comunitatii exista deja infrastructura pentru
acordarea acestor servicii, numarul mare de locuitori cu probleme din cadrul
comunitatii nu permite alocarea unui timp sucient ecarei persoane in parte. De
asemenea, la nivelul comunitatii exista o lipsa acuta de actiuni de informare din
domeniul medical, social si medico-social. In activitatile de sprijin si dezvoltare a
celor 3 tipuri de servicii vizate (medicale, sociale si medico-sociale) vor  implicati 3
experti cu calicare si competente adecvate scopului urmarit, si anume asistentul
medical comunitar, mediatorul sanitar si asistentul social. De serviciile sprijinite vor
benecia toti membrii grupului tinta. Cele 3 tipuri de servicii vor  spijinite atat prin
utilizarea infrastructurii deja existente, cat si prin inintarea unei echipe mobile
multifunctionale si prin crearea unei platforme electronice sociale. Sprijinirea si
dezvoltarea serviciilor medicale se va realiza in cadrul proiectului prin derularea
periodica de actiuni de informare referitoare la planicarea familiala, metode de
preventie a aparitiei bolilor, precum si actiuni periodice de aplicare a tratamentelor
impotriva paduchilor in randul membrilor grupului tinta ce se confrunta cu astfel de
probleme.

Sprijinirea si dezvoltarea serviciilor sociale se va realiza in cadrul proiectului prin
derularea periodica de actiuni de informare cu privire la: prevenirea si combaterea
violentei in familie; prevenirea si combaterea abandonului scolar; egalitatea de
sanse si nediscriminarea; necesitatea implicarii active a femeilor pe piata muncii;
integrarea in comunitate; prevenirea abandonarii copiilor de catre mamele singure
sau de catre familiile cu foarte multi copii; metode si mijloace de crestere a calitatii
vietii, etc.. De asemenea, prin sprijinirea serviciilor sociale prin intermediul
proiectului, se vor realiza si actiuni de identicare a problemelor individuale sau de
grup de ordin social si gasirea celor mai bune solutii impreuna cu persoanele vizate.
Sprijinirea si dezvoltarea serviciilor socio-medicale se va realiza in cadrul proiectului
prin derularea periodica de actiuni de informare in materie de igiena corporala.
Totodata, abordarea inovativa a furnizarii celor 3 servicii mentionate mai sus va 
realizata in cadrul proiectului prin inintarea unei echipei mobile multifunctionale,
pentru care se va inchiria un vehicul cu aceasta destinatie, in vederea organizarii de
campanii regulate (campanii door to door) la nivelul comunitatii marginalizate,
pentru desfasurarea de actiuni de informare cu privire la: campanii de vaccinare
gratuite organizate de catre Ministerul Sanatatii in cadrul unor programe nationale;
combaterea fumatului si a consumului de alcool in randul copiilor si adolescentilor;
educatie sexuala; prevenirea si combaterea violentei in familie; prevenirea
abandonului scolar; alimentatie si stil de viata sanatos, etc. Prin intermediul
campaniilor derulate de catre echipa mobila vor  distribuite catre membrii GT in
mod regulat pachete continand produse de igiena personala, cum ar  sapun, pasta
de dinti, periuta de dinti, etc., dar si alte tipuri de produse in functie de necesitatile
identicate la nivelul comunitatii la un moment dat. Un alt element cu caracter
inovator introdus in cadrul proiectului in vederea sprijinirii si dezvoltarii celor 3
servicii mentionate anterior este reprezentat de platforma electronica sociala prin
intermediul careia vor  diseminate informatii din domeniul medical, social si sociomedical. Mai mult, platforma electronica sociala va avea atat rolul de interfata intre
autoritati si institutii publice locale si membrii comunitatii marginalizate, cat si acela
de a face cunoscute problemele comunitatii la nivel national, putandu-se in acest
mod realiza atragerea implicarii si a unor persoane sau ONG-uri ce activeaza in sfera
oferirii de suport moral/educational si sprijin material comunitatilor/persoanelor
afectate de un grad crescut de saracie. Functiile indeplinite de catre platforma
electronica sociala creata in cadrul proiectului sunt: incurajarea ocuparii prin
postarea de jonburi; functia instructiv-educativa, prin materialele cu caracter
educational ce vor  postate pe platforma; mobilizarea membrilor comunitatii
marginalizate, prin postarea de informatii cu privire la problemele sociale ale
comunitatii si a actiunilor ce urmeaza a  organizate prin implicarea tuturor
membrilor comunitatii pentru solutionarea sau diminuarea efectelor acestor
probleme; punte de legatura intre comunitate si restul lumii, prin informatiile ce vor
 postate despre comunitate (obiceiuri, traditii, specicitate, realizari si
imbunatatiri, nevoi); de interrelationare intre membrii comunitatii si autoritatile
locale.

Totodata, platforma electronica sociala va avea un caracter interactiv, va prezenta o
interfata atragatoare, va  actualizata permanent cu informatii din cadrul
comunitatii si va  usor accesibila publicului larg. Drept urmare, pe langa atingerea
scopului principal al implementarii acestei activitati, si anume acela de a  furnizate
servicii integrate adaptate nevoilor membrilor grupului tinta, actiunile de dezvoltare
a serviciilor sociale, medicale si medico-sociale descrise mai sus prezinta o serie de
benecii pentru membrii GT, printre care si: cresterea acoperirii vaccinale la copii ca
rezultat al campaniilor de informare cu privire la perioadele de organizare a
vaccinarilor gratuite; reducerea incidentei bolilor transmisibile si netransmisibile in
cadrul comunitatii ca rezultat al actiunilor din sfera igienei personale si al
alimentatiei sanatoase; cresterea prevalentei utilizarii planicarii familiale ca
rezultat al actiunilor din sfera educatiei sexuale; cunoasterea si cresterea gradului
de constientizare a implicatiilor negative ale abandonului scolar, violentei in familie,
consumului de alcool si fumatului; intelegerea intr-o masura mai mare a necesitatii
solutionarii problemelor sociale de la nivel de comunitate si a pasilor ce trebuie
urmati in aceasta directie, etc. In vederea evitarii segregarii la nivel de comunitate
marginalizata, atat pe durata proiectului cat si in perioada de sustenabilitate vor
benecia de serviciile sociale, medicale si socio-medicale si alte persoane din
localitate chiar daca nu sunt selectati ca si membri ai grupului tinta al proiectului.
Implementarea acestei activitati in cadrul proiectului duce la atingerea temei
secundare „Inovare sociala” (prin crearea platformei electronice sociale si prin
organizarea de catre echipa mobila multifunctionala de campanii de informare pe
tema prevenirii abandonului scolar).
A.4.2. Stabilirea de parteneriate intre autoritatile locale si/sau furnizorii privati de
servicii medicale / sociale / medico - sociale si partenerii comunitari
Anul 1: Luna 4 – Luna 12; Anul 2: Luna 13 – Luna 24; Anul 3: Luna 25 – Luna 33. In
conformitate cu cele mentionate la anterior, analiza preliminara efectuata la nivelul
comunitatii marginalizate a relevat necesitatea sprijinirii si dezvoltarii serviciilor de
sanatate si socio-medicale, precum si a celor de asistenta sociala. Printre solutiile
identicate in vederea atingerii acestui obiectiv in cadrul proiectului se numara si
punerea bazelor a 3 parteneriate in cadrul regiunii de implementare a proiectului
intre autoritatile locale si/sau furnizorii privati de servicii medicale/sociale/medicosociale si partenerii comunitari. Implementarea acestei activitati la nivelul
comunitatii marginalizate este necesara tinand cont de existenta unei infrastructuri
insucient de dezvoltata la nivelul comunitatii, ce nu acopera toata paleta de nevoi
de servicii sociale/medicale/socio/medicale resimtite de catre membrii grupului
tinta.

Drept urmare, pe langa atingerea scopului principal al implementarii acestei
activitati, si anume acela de a  furnizate servicii integrate adaptate nevoilor
membrilor grupului tinta, incheierea unor parteneriate cu furnizori privati de servicii
medicale/sociale/medico-sociale ar duce la imbunatatirea semnicativa a calitatii
vietii membrilor GT prin prisma dotarilor si bazei materiale superioare detinute de
astfel de furnizori, precum si din perspectiva expertizei si personalului inalt calicat
si mult mai diversicat de care dispun astfel de furnizori de servicii. De
parteneriatele astfel de incheiate vor benecia toti membrii grupului tinta.
A5.1 Selectarea familiilor ce vor benecia de imbunatatirea conditiilor de locuit in
baza unei metodologii
Anul 1: Luna 1 – Luna 4. Analiza preliminara efectuata la nivelul comunitatii
marginalizate a relevat necesitatea de imbunatatire a conditiilor de locuit.
Necesitatea elaborarii si implementarii unei proceduri de selectie a familiilor ce vor
benecia de imbunatatirea conditiilor de locuit prin reabilitarea locuintelor si/sau
montarea de panouri fotovoltaice, deriva din numarul mare de familii din cadrul
comunitatii ce locuiesc in case construite din materiale inadecvate si/sau
nerezistente si improprii (chirpici, scandura sau tabla recuperata, ce nu asigura
protectia minima fata de intemperiile vremii), cu conditii de trai insalubre (ce
favorizeaza aparitia unor focare de infectie la nivel de comunitate), fara conectare
legala la utilitati, cu o suprafata redusa in raport cu numarul mare de persoane ce
locuiesc in astfel de locuinte (supraaglomerare si lipsa unui minim spatiu personal
pentru ecare membru al familiei), etc. Astfel, in cadrul proiectului, selectia
familiilor care vor benecia de imbunatatirea conditiilor de locuire va  realizata de
catre o comisie de locuire in baza unei metodologii care va lua in calcul un numar cat
mai mare de factori relevanti pentru asigurarea unui proces de selectie transparent si
nediscriminatoriu. Rezultatul evaluarilor realizate de catre comisia de locuire pe
baza metodologiei elaborate va consta in selectarea unui numar de 25 locuinte in
vederea reabilitarii si montarea unui numar de 40 panouri fotovoltaice. Masurile de
imbunatatire a conditiilor de locuit ce vor  implementate in cadrul proiectului sunt
necesare in vederea reducerii pericolului pe care locuirea precara il reprezinta
pentru siguranta familiilor si pentru a facilita imbunatatirea starii de sanatate si a
capacitatii de invatare si ocupare a persoanelor vizate.
A5.2. Lucrari de reabilitare locuinte, inclusiv conectare la retele utilitati, si utilizare
energie verde
Anul 1: Luna 5 – Luna 12; Anul 2: Luna 13 – Luna 24; Anul 3: Luna 25 – 35. Analiza
preliminara efectuata la nivelul comunitatii marginalizate a relevat necesitatea de
imbunatatire a conditiilor de locuit. Implementarea acestei activitati la nivelul
comunitatii marginalizate este necesara tinand cont de numarul mare de case
construite din materiale inadecvate si/sau nerezistente (case din chirpici/paianta),

avand o suprafata redusa in raport cu numarul mare de persoane ce locuiesc in astfel
de locuinte, fapt ce conduce la supraaglomerare si conditii improprii de locuire atat
din punct de vedere igienico-sanitar, cat si in ceea ce priveste lipsa de spatiu personal
al ecarui membru al familiei in parte (de exemplu, lipsa spatiului in care cei mici sa
isi faca temele in conditii corespunzatoare), locuinte caracterizate de cele mai multe
ori si de lipsa utilitatilor, cum ar  energia electrica. Astfel, in vederea limitarii
fenomenului de locuire precara in cadrul comunitatii marginalizate, in cadrul
proiectului se vor imbunatati conditiile de locuit pentru familiile selectate conform
procesului descris la subactivitatea anterioara prin reabilitarea a 25 locuinte si
montarea a 40 panouri fotovoltaice. Astfel, membrii familiilor care sunt vizate de
aceasta subactivitate vor benecia de: cresterea gradului de confort a locuintelor;
imbunatatirea calitatii vietii; asigurarea conditiilor decente de viata; reducerea
decalajelor intre familiile ce vor benecia de imbunatatirea conditiilor de locuit si
restul populatiei cu conditii de trai decente; acces la utilitati de baza; eliminarea
zonelor insalubre si cu posibile focare de infectie; crearea unui spatiu personal
pentru diverse categorii ale membrilor familiei, etc. In functie de necesitatile
identicate, lucrarile de reabilitare de care vor benecia locuintele selectate vor
putea consta in: lucrari de reparatii, consolidari structurale, izolatie termica si
incalzire a locuintei, extinderi de camere, imbunatatirea igienei locuintei si spatiilor
conexe, conectare la retelele de utilitati - gaze, apa, electricitate, etc. Astfel,
imbunatatirea conditiilor de locuit va  realizata in cadrul proiectului prin montaj
energie verde (panou fotovoltaic) si reabilitarea de locuinte, inclusiv conectare la
retele utilitati. Implementarea acestei activitati in cadrul proiectului duce la
atingerea temei secundare „Inovare sociala” (prin reabilitarea de locuinte, inclusiv
conectare la retele utilitati) si a temei secundare „Sprijinirea tranzitiei catre o
economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si ecienta din punctul de vedere al
utilizarii resurselor” (prin montajul de panouri fotovoltaice).
A6.1. Acordarea de sprijin membrilor GT in vederea reglementarii actelor de
identitate, de proprietate, de stare civila
Anul 1: Luna 1 – Luna 12; Anul 2: Luna 13 – Luna 24; Anul 3: Luna 25 – Luna 36. Analiza
preliminara efectuata la nivelul comunitatii marginalizate a relevat necesitatea de
acordare asistenta juridica pentru reglementari acte de identitate, de proprietate,
de stare civila. Astfel, in cadrul acestei activitati vom acorda sprijin prin furnizarea
de asistenta juridica pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de
stare civila, etc., unui numar de 469 persoane (membri GT). Implementarea acestei
activitati la nivelul comunitatii marginalizate este necesara tinand cont de
implicatiile lipsei documentelor personale, printre care cele mai importante sunt: de
la neinregistrarea copiilor si lipsa de vaccinare a acestora, la dicultati in a benecia

de servicii de tipul asigurarilor de sanatate, sau de inscrierea la scoala, angajare etc.,
aceasta situatie ducand la adancirea problemelor cu care se confrunta membrii
comunitatii marginalizate. Mai mult decat atat, avand in vedere numarul mare de
case pentru care locatarii acestora nu detin acte de proprietate, este necesara
acordarea de sprijin si indrumare in vederea obtinerii acestui tip de acte. Acordarea
de sprijin membrilor GT in vederea reglementarii actelor va consta in furnizarea de
asistenta/consultanta juridica in ceea ce priveste pasii legali necesari a  realizati:
pentru inregistrarea in registrele de stare civila a actelor si faptelor de stare civila
aferente acestora; in procurarea certicatelor de stare civila si a actelor de
identitate; precum si pentru inregistrarea proprietatilor si obtinerea actelor de
proprietate conform legislatiei in vigoare. Concret, asistenta/consultanta juridica
acordata membrilor GT pentru reglementarea acestui tip de documente va consta in
prezentarea cat mai detaliata, in conformitate cu prevederile legale in domeniu, a
continutului dosarelor necesare a  intocmite pentru eliberarea documentelor de
identitate/de proprietate/de stare civila, a termenelor de asteptare/eliberare a
documentelor, etc. Printre avantajele de ordin economic si social de care se vor
bucura membrii grupului tinta vizati de aceasta activitate, comparativ cu situatia
existenta anterior, se numara si: benecierea de serviciile furnizate de catre
autoritatile publice (servicii educationale, servicii medicale, servicii sociale, servicii
socio-medicale, etc.); crearea unei identitati individuale care incurajeaza
integrarea sociala si apartenenta la grup ce contribuie si la cresterea stimei de sine,
etc.
A6.2. Acordarea de sprijin membrilor GT in vederea reglementarii documentelor de
asistenta sociala
Anul 1: Luna 1 – Luna 12; Anul 2: Luna 13 – Luna 24; Anul 3: Luna 25 – Luna 36. Analiza
preliminara efectuata la nivelul comunitatii marginalizate a relevat necesitatea de
acordare asistenta juridica pentru reglementarea documentelor de asistenta sociala.
Astfel, in cadrul acestei activitati vom acorda sprijin prin furnizarea de asistenta
juridica pentru reglementarea documentelor de asistenta sociala unui numar de 469
persoane (membri GT). Implementarea acestei activitati la nivelul comunitatii
marginalizate este necesara tinand cont de numarul mare de persoane care
beneciaza sau care pot benecia de drepturi de asistenta sociala, precum si ca
urmare a reglementarilor legislative in materie ce prevad actualizarea periodica a
anumitor tipuri de documente ce fac parte din dosarele de asistenta sociala.
Beneciarii activitatilor de sprijinire pentru reglementarea documentelor de
asistenta sociala vor putea sa utilizeze astfel fondurile obtinute pentru sustinerea
unui nivel de trai cel putin minimal. Concret, asistenta/consultanta juridica acordata
membrilor GT pentru reglementarea acestui tip de documente va consta in
prezentarea cat mai detaliata, in conformitate cu prevederile legale in domeniu, a
continutului dosarelor necesare a  intocmite pentru obtinerea drepturilor de

asistenta sociala, a termenelor de introducere/asteptare/eliberare a documentelor,
etc.
A7.1. Workshop-uri si campanii pentru promovarea participarii sociale si pe piata
muncii a grupurilor vulnerabile din comunitatea marginalizata (persoane de etnie
roma, varstnici si persoane cu dizabilitati)
Anul 1: Luna 4 – Luna 12; Anul 2: Luna 16 – Luna 24; Anul 3: Luna 28 – Luna 36. In cadrul
proiectului vor  organizate workshop-uri pentru promovarea participarii sociale si
pe piata muncii a grupurilor vulnerabile din comunitatea marginalizata, dupa cum
urmeaza:
3 workshop-uri pe tema „Participare sociala si pe piata muncii a
persoanelor de etnie roma apartinand comunitatilor marginalizate”, cate unul in
ecare an de implementare. 3 workshop-uri pe tema „Participare sociala si pe piata
muncii a persoanelor varstnice. Imbatranirea activa, o prioritate in orice
comunitate!”, cate unul in ecare an de implementare. 3 workshop-uri pe tema
„Participare sociala si pe piata muncii a persoanelor cu dizabilitati”, cate unul in
ecare an de implementare. Fiecare workshop in parte va avea o durata de 3 zile, cu
participarea unui numar de 100 persoane (membri GT) per 1 WS. Workshop-urile vor 
organizate in afara comunitatii defavorizate, prin asigurarea de pachete complete
continand transport, cazarea si hrana participanti. In vederea promovarii pe o scara
mai larga a actiunilor desfasurate in cadrul workshop-urilor, la aceste evenimente vor
 invitati si reprezentanti ai mass-media. Totodata, la ecare workshop in parte vor
exista sectiuni de program prin care se va oferi posibilitatea persoanelor din grupul
tinta sa prezinte situatii concrete din viata lor in care s-au confruntat cu problema
excluziunii sociale si de pe piata muncii, precum si sa ofere posibile solutii la astfel de
probleme. In cadrul workshop-urilor pe tema „Participare sociala si pe piata muncii a
persoanelor de etnie roma apartinand comunitatilor marginalizate” vor  invitati si
reprezentanti ai societatii civile cu scopul de a facilita incheierea unui parteneriat in
vederea asigurarii unei mai bune participari sociale si pe piata muncii a categoriei de
persoane vizate, precum si de a intreprinde actiuni de implicare activa si voluntariat
al acestora in solutionarea problemelor cu care se confrunta comunitatea.
Parteneriatul incheiat va continua si in perioada de sustenabilitate, cel putin pe
parcursul a 7 luni dupa incheierea activitatilor operationale ale proiectului, cu scopul
de a ajuta si alte persoane din comunitate sau din alte zone marginalizate. Workshopurile cu tema de mai sus vizeaza cunoasterea de catre persoanele participante a unor
metode si modalitati de integrare in societate, cresterea accesului pe piata muncii
prin promovarea avantajelor angajarii de persoane din grupuri defavorizate, precum
si evaluarea actiunilor implementate la nivel national in aceasta sfera. In cadrul
workshop-urilor pe tema „Participare sociala si pe piata muncii a persoanelor
varstnice. Imbatranirea activa, o prioritate in orice comunitate!” vor  invitati si
reprezentanti ai societatii civile cu scopul de a facilita incheierea unui parteneriat in
vederea asigurarii unei mai bune participari sociale si pe piata muncii a categoriei de

persoane vizate, precum si de a intreprinde actiuni de implicare activa si voluntariat
al acestora in solutionarea problemelor cu care se confrunta comunitatea.
Parteneriatul incheiat va continua si in perioada de sustenabilitate, cel putin pe
parcursul a 7 luni dupa incheierea activitatilor operationale ale proiectului, cu scopul
de a ajuta si alte persoane din comunitate sau din alte zone marginalizate. Workshopurile cu tema de mai sus vizeaza cunoasterea de catre participanti a unor metode de
prelungire a duratei de viata si imbatranire sanatoasa, promovarea angajarii sau
mentinerii in campul muncii a persoanelor cu o varsta mai inaintata, cresterea
participarii active a varstinicilor la viata sociala si politica a comunitatii din care fac
parte, precum si asigurarea unui grad mai mare de independenta a persoanelor
varstnice fata de membrii familiei lor prin promovarea la nivel de comunitate a unor
servicii de ingrijire sau de petrecere a timpului liber de catre persoanele aate la o
varsta mai inaintata. In cadrul workshop-urilor pe tema „Participare sociala si pe
piata muncii a persoanelor cu dizabilitati” vor  invitati si reprezentanti ai societatii
civile cu scopul de a facilita incheierea unui parteneriat in vederea asigurarii unei mai
bune participari sociale si pe piata muncii a categoriei de persoane vizate, precum si
de a intreprinde actiuni de implicare activa si voluntariat al acestora in solutionarea
problemelor cu care se confrunta comunitatea. Parteneriatul incheiat va continua si
in perioada de sustenabilitate, cel putin pe parcursul a 7 luni dupa incheierea
activitatilor operationale ale proiectului, cu scopul de a ajuta si alte persoane din
comunitate sau din alte zone marginalizate. Workshop-urile cu tema de mai sus
vizeaza cunoasterea de catre participanti a facilitatilor de ordin structural ce trebuie
acordate persoanelor cu dizabilitati, a drepturilor de care ar trebui sa se bucure
persoanele cu dizabilitati in conformitate cu legislatia nationala in vigoare
aplicabila, precum si a atitudinilor si regulilor de comportament corecte ce trebuie
manifestate in relationarea cu o persoana ce sufera de anumite dizabilitati, etc. Pe
langa derularea workshop-urilor pentru promovarea participarii sociale si pe piata
muncii a grupurilor vulnerabile din comunitatea marginalizata (persoane de etnie
roma, varstnici si persoane cu dizabilitati), in cadrul acestei subactivitati, in ecare
an de implementare, pe durata a 3 luni, vor  sustinute campanii de promovare online
pe retele de socializare cu acelasi scop, ce vor avea un mesaj constant de incurajare a
incluziunii in societate si pe piata muncii a categoriilor de persoane vizate. In cadrul
campaniilor de promovare vor  diseminate si informatii privitoare la workshop-urile
organizate pe temele mentionate anterior, cu privire la cele discutate in cadrul
acestora, precum si cu privire la rezultatele obtinute in urma organizarii acestor
evenimente. Implementarea acestei activitati in cadrul proiectului duce la atingerea
temei secundare „Nediscriminarea” (prin organizarea workshop-urilor si campaniilor
de promovare, asa cum au fost descrise mai sus).

A7.2 Workshop-uri si campanii pentru promovarea protectiei si dezvoltarii copilului si
adolescentului din comunitatea marginalizata (drepturi, sanatate mintala si limitare
abandon scolar)
Anul 1: Luna 4 – Luna 12; Anul 2: Luna 16 – Luna 24; Anul 3: Luna 28 – Luna 36. In cadrul
proiectului vor  organizate workshop-uri pentru promovarea protectiei si dezvoltarii
copilului si adolescentului din comunitatea marginalizata, dupa cum urmeaza: 3
workshop-uri pe tema „Drepturile copilului, promovare si protectie in orice
societate”, cate unul in ecare an de implementare. 3 workshop-uri pe tema „Nu
tratam cu nepasare sanatatea mintala a copilului si adolescentului din comunitatea
marginalizata”, cate unul in ecare an de implementare. 3 workshop-uri pe tema
„Spunem STOP abandonului scolar in comunitatea marginalizata care include
cetateni de etnie roma”, cate unul in ecare an de implementare. Fiecare workshop
in parte va avea o durata de 3 zile, cu participarea unui numar de 100 persoane
(membri GT) per 1 WS. Workshop-urile vor  organizate in afara comunitatii
defavorizate, prin asigurarea de pachete complete continand transport, cazarea si
hrana participanti. In vederea promovarii pe o scara mai larga a actiunilor
desfasurate in cadrul workshop-urilor, la aceste evenimente vor  invitati si
reprezentanti ai mass-media. In cadrul workshop-urilor pe tema „Drepturile
copilului, promovare si protectie in orice societate” vor  invitati si reprezentanti ai
societatii civile cu scopul de a facilita incheierea unui parteneriat in vederea
asigurarii atingerii la o scara mai larga a obiectivelor vizate de organizarea acestor
evenimente, precum si de a intreprinde actiuni de implicare activa si voluntariat al
acestora in solutionarea problemelor cu care se confrunta comunitatea.
Parteneriatul incheiat va continua si in perioada de sustenabilitate, cel putin pe
parcursul a 7 luni dupa incheierea activitatilor operationale ale proiectului, cu scopul
de a ajuta si alte persoane din comunitate sau din alte zone marginalizate. Workshopurile cu tema de mai sus vizeaza, printre altele, si cunoasterea de catre participanti:
a principalelor drepturile ale copilului stabilite prin legislatia nationala si
internationala, a consecintelor si posibilelor sanctiuni pe care le pot suporta atat
persoanele cat si institutiile care nu respecta aceste drepturi sau care nu le acorda
importanta cuvenita. Prin asigurarea constientizarii de catre persoanele participante
la workshop-uri a necesitatii respectarii drepturilor copilului si a rolului copilului in
sanul familiei si in societate, se fac pasi importanti in directia cresterii interesului
pentru crearea unor conditii propice in vederea dezvoltarii zice si morale normale a
copiilor, pentru asigurarea unui echilibru socioafectiv si pentru incurajarea unei vieti
de familie armonioase. La ecare din cele 3 workshop-uri pe aceasta tema vor exista
sectiuni de program prin care se va oferi posibilitatea persoanelor din grupul tinta sa
prezinte situatii si cazuri concrete pe care le-au trait impreuna cu copii lor in
societate, cum ar  incalcarea dreptului la educatie prin refuzul unui
profesor/educator sa primeasca la clasa un copil de etnie roma sau cu o situatie

materiala mai precara, sau prin refuzul unor parinti de a accepta ca proprii lor copii
sa aiba contact cu un copil cu anumite dizabilitati, o anumita etnie sau situatie
materiala, e in cadrul organizat al unitatilor scolare, e in comunitatea din care fac
parte sau in imediata vecinatate, etc. In cadrul workshop-urilor pe tema „Nu tratam
cu nepasare sanatatea mintala a copilului si adolescentului din comunitatea
marginalizata” vor  invitati si reprezentanti ai societatii civile cu scopul de a facilita
incheierea unui parteneriat in vederea asigurarii atingerii la o scara mai larga a
obiectivelor vizate de organizarea acestor evenimente, precum si de a intreprinde
actiuni de implicare activa si voluntariat al acestora in solutionarea problemelor cu
care se confrunta comunitatea. Parteneriatul incheiat va continua si in perioada de
sustenabilitate, cel putin pe parcursul a 7 luni dupa incheierea activitatilor
operationale ale proiectului, cu scopul de a ajuta si alte persoane din comunitate sau
din alte zone marginalizate. Workshop-urile cu tema de mai sus vizeaza cunoasterea
de catre participanti a modalitatilor de depistare a problemelor de ordin emotional,
comportamentale sau de dezvoltare, cu care se pot confrunta copiii lor. De
asemenea, se va pune un accent deosebit asupra consecintelor neidenticarii la timp
a eventualelor tulburari de sanatate mintala a copiilor si adolescentilor, precum si
asupra masurilor imediate pe care le poate lua un parinte in cazul suspicionarii unor
astfel de probleme la copiii lor. In cazul existentei unor semnale de alarma cu privire
la sanatatea mintala a copilului sau adolescentului, parintii trebuie sa stie care sunt
structurile/institutiile unde se pot adresa pentru diagnosticarea si tratarea unor
astfel de probleme, precum si ce atitudini trebuie sa adopte fata de un copil sau
adolescent astfel diagnosticat. La ecare din cele 3 workshop-uri pe aceasta tema
vor exista sectiuni de program prin care se va oferi posibilitatea persoanelor din
grupul tinta sa prezinte exemple de cazuri concrete intalnite in comunitate sau in
societate in general in care un copil sau adolescent a fost marginalizat de societate
din cauza tulburarilor de care sufera. Totodata, aceste persoane vor putea propune
modalitatile de eliminare la nivelul comunitatii din care fac parte a stigmatizarii
copilului sau adolescentului a carui sanatate mintala a fost afectata. In cadrul
workshop-urilor pe tema „Spunem STOP abandonului scolar in comunitatea
marginalizata care include cetateni de etnie roma” vor  invitati si reprezentanti ai
societatii civile cu scopul de a facilita incheierea unui parteneriat in vederea
asigurarii limitarii fenomenului de abandon scolar la nivel local si nu numai, precum si
de a intreprinde actiuni de implicare activa si voluntariat al acestora in solutionarea
problemelor cu care se confrunta comunitatea. Parteneriatul incheiat va continua si
in perioada de sustenabilitate, cel putin pe parcursul a 7 luni dupa incheierea
activitatilor operationale ale proiectului, cu scopul de a ajuta si alte persoane din
comunitate sau din alte zone marginalizate. Workshop-urile cu tema de mai sus
vizeaza cunoasterea de catre participanti a implicatiilor de ordin social si economic a
fenomenului de parasire timpurie a scolii, cum ar : excluziune sociala prin

intampinarea de atitudini discriminatorii si negative la nivel de societate de catre
copilul/tanarul care a parasit timpuriu scoala, nedezvoltarea potentialului
copilului/tanarului care paraseste timpuriu scoala, nedezvoltarea completa a
personalitatii prin nedeprinderea comportamentelor sociale normale, risc major de
somaj, conditii de trai precare, scaderea sanselor de formare sau sustinere a unei
familii proprii de catre tanarul care a parasit timpuriu scoala, etc. La ecare din cele
3 workshop-uri pe aceasta tema vor exista sectiuni de program prin care se va oferi
posibilitatea persoanelor din grupul tinta sa prezinte situatii/cazuri reale din cadrul
comunitatii de persoane care au intampinat o serie de dicultati ca o consecinta
directa a parasirii timpurii a scolii, precum si sa isi exprime opinia cu privire la
posibile solutii ce pot  implementate la nivelul comunitatii din care fac parte. Pe
langa derularea workshop-urilor pentru promovarea protectiei si dezvoltarii copilului
si adolescentului din comunitatea marginalizata (drepturi, sanatate mintala si
limitare abandon scolar), in cadrul acestei subactivitati, in ecare an de
implementare, pe durata a 3 luni, vor  sustinute campanii de promovare online pe
retele de socializare cu acelasi scop, ce vor avea un mesaj constant de: interzicere
a oricarei forme de abuz asupra copiilor, e ca este vorba despre abuz zic (violenta
in familie, folosirea copiilor la munci grele in cadrul propriei gospodarii sau la terti
pentru obtinerea de foloase pecuniare), sau psihologic;
a face cunoscute
modalitatile de depistare, diagnosticare si tratare/remediere a tulburarilor de care
poate suferi un copil sau adolescent; incurajare a persoanelor care se aa in pericol
de a abandona scoala inainte de nalizarea studiilor pe care le urmeaza sa caute
ajutor si sustinere din partea societatii, familiei si organizatiilor cu activitate in
domeniu in vederea evitarii parasirii timpurii a scolii. Totodata, persoanelor care au
parasit deja de timpuriu scoala li se vor prezenta solutiile prin care pot remedia
aceasta situatie de fapt. In cadrul campaniilor de promovare vor  diseminate si
informatii privitoare la workshop-urile organizate pe temele mentionate anterior, cu
privire la cele discutate in cadrul acestora, precum si cu privire la rezultatele
obtinute in urma organizarii acestor evenimente. Implementarea acestei activitati in
cadrul proiectului duce la atingerea temei secundare „Nediscriminarea” (prin
organizarea workshop-urilor si campaniilor de promovare, asa cum au fost descrise
mai sus).
A7.3 Seminarii active si inovatoare pentru implicarea membrilor comunitatii in
problemele sociale - Anul 1: seminar 1 - Luna 6, seminar 2 - Luna 9; Anul 2: seminar 3 Luna 18, seminar 4 – Luna 21; Anul 3: seminar 5 – Luna 30; seminar 6 – Luna 33. In
vederea asigurarii unei participari mai active a membrilor comunitatii marginalizate
la solutionarea dicultatilor cu care se confrunta aceasta, in cadrul proiectului vor 
organizate 6 seminarii active si inovatoare pentru implicarea membrilor comunitatii
in problemele sociale, cate 2 in ecare an de implementare. Un seminar va avea o
durata de 3 zile, iar numarul de participanti per seminar este de 25 persoane.

Seminariile vor  organizate in cadrul comunitatii. Prin organizarea acestor seminarii
se doreste imbunatatirea dialogului la nivelul comunitatii prin stabilirea unor
strategii si planuri de actiune prin a caror implementare se obtine o implicare mult
mai activa a membrilor comunitatii in problemele sociale cu care se confrunta
aceasta. Caracterul inovator al organizarii de astfel de seminarii consta in implicarea
directa in gasirea de solutii la problemele sociale ale comunitatii, inclusiv prin
folosirea unor studii de caz sau modele de succes ale unor actiuni sociale puse in
aplicare de catre alte comunitati ce s-au confruntat cu probleme similare.
Implementarea acestei activitati in cadrul proiectului duce la atingerea temei
secundare „Inovare sociala” (prin organizarea seminariilor asa cum au fost descrise
mai sus).
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