Rezultatele anticipate
Rezultat 1 – 112 elevi participanti la programe
afterschool, 20 elevi participanti la programe a doua sansa
Rezultat 2 - 50 tineri (membri GT din categoria de varsta
16-25 ani) participanti la programe de ucenicie la locul de
munca; 50 subventii acordate angajatorilor pentru ucenici
pentru o perioada de 12 luni
Rezultat 3 - 469 membri ai grupului tinta participanti la
sedinte de informare, consiliere, orientare si mediere pe
piata muncii
Rezultat 4- 400 membri ai grupului tinta participanti la
programe FPC – cursuri de calicare in diferite meserii
Rezultat 5– 195 locuri de munca subventionate; 195 locuri
de munca create pentru membrii grupului tinta
Rezultat 6 – 19 persoane (membri GT) participante la un
curs de formare profesionala de initiere in competente
antreprenoriale
Rezultat 7 - 3 servicii functionale (servicii medicale,
medico-sociale si sociale) care sunt sprijinite la nivel de
comunitate marginalizata
Rezultat 8 - 3 parteneriate incheiate in cadrul Regiunii de
dezvoltare a proiectului cu furnizori de servicii medicale /
sociale / medico-sociale din societatea civila
Rezultat 9 – 25 locuinte reabilitate, inclusiv prin conectare
la retele utilitati, si 40 panouri fotovoltaice montate in
comunitatea marginalizata
Rezultat 10 – 469 persoane (membri GT) asistate si
sprijinite pentru reglementarea documentelor personale
Rezultat 11– 469 persoane (membri GT) sprijinite pentru
reglementarea documentelor de asistenta sociala
Rezultat 12 - 3 Workshop-uri pe tema "Participare sociala
si pe piata muncii a persoanelor de etnie roma apartinand
comunitatilor marginalizate”
Rezultat 13 - 3 Workshop-uri pe tema "Drepturile copilului,
promovare si protectie in orice societate"
Rezultat 14 - 6 Seminarii active si inovatoare pentru
implicarea membrilor comunitatii in problemele sociale
Rezultat 15 - 36 luni de management al proiectului
Rezultat 16 - 1 conferinta lansare proiect, 100 participanti
(membri GT) la conferinta lansare proiect, 1 conferinta
nalizare proiect, 100 participanti (membri GT) la
conferinta nalizare proiect
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Obiectivul General

Activitile Proiectului

Contextul Proiectului

Diminuarea gradului de saracie si a nivelului excluziunii sociale in

Activitatea 1. Servicii educationale integrate adaptate
nevoilor membrilor grupului tinta

Prin prezentul proiect se doreste abordarea si solutionarea

randul membrilor grupurilor vulnerabile care includ cetateni romi
prin masuri integrate din domeniile invatamant, FPC, ocupare pe
piata muncii, antreprenoriat, asistenta sociala si locuire

Obiective Specifice

Activitatea 2. Servicii integrate de ocupare adaptate
nevoilor membrilor grupului tinta si cerintelor pietei
muncii

nevoilor specice ale comunitatii marginalizate ce include
cetateni de etnie roma prin masuri concrete de reducere a
saraciei si crestere a gradului de incluziune sociala in
comunitate. Principalul rol al proiectului consta in
spijinirea integrarii si incluziunii cetatenilor apartinand
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Prevenirea si reducerea parasirii timpurii a scolii in randul a
132 elevi din comunitatea marginalizata prin programe de
tip „afterschool” si a „doua sansa” si prin sesiuni de
consiliere la care vor participa si parintii acestora (1
parinte pentru 1 elev)
50 tineri din comunitatea marginalizata ce vor obtine o
calicare prin participarea la programe de ucenicie la locul
de munca
Spijinirea unui numar de 469 membri ai grupului tinta
pentru integrare si/sau mentinere pe piata muncii prin
participarea la sedinte de informare, consiliere, orientarea
si medierea profesionala
Spijinirea unui numar de 400 membri ai grupului tinta
pentru integrare si/sau mentinere pe piata muncii prin
participarea la programe de formare profesionala continua
– calicare
195 locuri de munca create si subventionarea angajatorilor
Sprijinirea dezvoltarii antreprenoriatului in cadrul
comunitatii marginalizate prin asistarea unui numar de 19
membri ai grupului tinta in vederea inintarii de noi afaceri
Sprijinirea a 3 servicii din sfera socio-medicala in
comunitatea marginalizata
Limitarea fenomenului de locuire precara la nivelul
comunitatii prin reabilitarea a 25 locuinte si prin montarea
a 40 panouri fotovoltaice in vederea cresterii utilizarii
energiei verzi
Asistarea unui numar de 469 membri ai comunitatii
marginalizate in vederea obtinerii si/sau completarii
documentelor personale
18 Workshop-uri si Campanii de informare si constientizare
si 6 seminarii organizate in vederea implicarii membrilor
comunitatii in problemele sociale locale

Activitatea 3. Dezvoltarea culturii antreprenoriale la
nivelul comunitatii marginalizate prin inﬁintarea de noi
afaceri (cu proﬁl non-agricol)

minoritatii rome si nu numai din satul Caraula, ce apartine
de Comuna Caraula, judetul Dolj, in societate, pe piata
muncii si in sistemul de invatamant, reducerea saraciei si a

Activitatea 4. Servicii sociale, medicale si medicosociale integrate, adaptate nevoilor membrilor grupului
tinta
Activitatea 5. Limitarea fenomenului de locuire precara
in cadrul comunitatii marginalizate prin implementarea
de activitati de imbunatatire a conditiilor de locuit in
randul membrilor GT

discriminarii acestor pers. Proiectul contribuie la
realizarea obiectivelor Strategiei Guvernului Romaniei de
Incluziune a Cetatenilor Romani apartinand Minoritatii
Romilor 2012-2020, prin actiuni de educare a romilor si
masuri de limitare a riscului de abandon scolar a copiilor
romi; identicarea de oportunitati pe piata muncii pt
membrii grupului tinta – ucenicie si ocupare prin
identicarea unui loc de munca, consilierea-orientarea

Activitatea 6. Acordarea de sprijin membrilor GT prin
furnizarea de asistenta juridica pentru reglementare
acte

profesionala pt a il obtine; servicii sociale si de sanatate
acordate romilor din comunitate prin intermediul unor
structuri deja existente sau inintate in cadrul proiectului;

Activitatea 7. Actiuni de implicare activa si voluntariat al
membrilor comunitatii in solutionarea problemelor cu
care se confrunta comunitatea si grupurile vulnerabile
Activitatea 8. Management proiect si achizitii publice

imbunatatirea conditiilor de trai si locuire pt pers.le
apartinand comunitatii defavorizate. Prin proiect sunt
abordate initiative de imbunatatire a conditiilor de munca
si viata pt persoanele cu dizabilitati apartinand grupului
tinta din comunitatea beneciara, confom Strategiei

Activitatea 9. Informare si publicitat e

Nationale privind Incluziunea Sociala a Persoanelor cu
Dizabilitati 2014-2020.

