
ȘANSA S iji i d ă iȘANSA ‐ Sprijin pentru autocunoaștere și autodepășire
a situației de vulnerabilitate

ID Proiect: 142962

 Valoarea totala a proiectului – 6.558.350,88 lei

 Durata ‐ 18 luni 

 Sursa de finanțare: Fondul Social European prin Programul Operațional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 ‐ 2013



 Beneficiar: Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

 Partener 1: Asociația Four Change

 Partener 2: S.C. Centrul de Consultanță și Studii Europene S.R.L.

 Partener 3: Fundația de Sprijin Comunitar



Beneficiar: Direcția de Asistență Socială și ț ț ș
Protecția Copilului Sector 6

 Instituție publică, aflată în subordinea Consiliului Local, înființată în anul 2005 prin
comasarea serviciului public pentru protectția copilului și a serviciului public de
asistență socială ce funcționau la nivelul sectorului, conform prevederilor Hotărârii
d G 1434/2004de Guvern nr. 1434/2004.

 Realizează la nivelul sectorului măsurile de asistență socială în domeniul protecției
copilului familiei persoanelor singure persoanelor vârstnice persoanelor cucopilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu
handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie, atragerea și implicarea
întregii comunități a Sectorului 6 în ameliorarea situației grupurilor vulnerabile.



Partener 1: Asociația Four Change

 Organizație neguvernamentală înființată în anul 2012 de o serie de experți ai
i tății i il â ti i ă d ă hi bă i iti jsocietății civile românești care și‐au propus să producă schimbări pozitive, majore

în sectorul neguvernamental, dar și în cadrul comunităților în care acționează.

 Prin activitățile sale asociația contribuie la creșterea nivelului de profesionalizare a Prin activitățile sale, asociația contribuie la creșterea nivelului de profesionalizare a
organizațiilor neguvernamentale oferind sprijin în domenii precum: cercetare,
promovare, planificare strategică, management de proiect etc.

 Misiunea organizației este să sprijine organizațiile societății civile pentru a deveni
actori relevanți în dezvoltarea societății românești.



Partener 2: S.C. Centrul de Consultanță și Studii Europene S.R.L.

 Înfiinţat în anul 2005 are ca obiect principal de activitate organizarea de cursuri de
calificare, perfecţionare şi specializare, fiind autorizat la nivel naţional de Ministerul
Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării prinMuncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării prin
Consiliul Naţional de Formare Profesională.

 Este autorizat pentru mai mult de 70 de cursuri şi înregistrează un număr de 13781
absolvenţi calificaţi în profesii precum: Operator calculator electronic şi reţele,ţ ţ p p p ş ţ ,
Operator introducere şi validare date, Expert SSM, Lucrător în comerţ, Lucrător
social, Contabil, Formator, Inspector resurse umane, Manager resurse umane etc.

 În anul 2007, a fost certificat de Germanischer Lloyd, conform condiţiilor din
d d l d lstandardul SR EN ISO 9001‐2000, privind implementarea şi menţinerea unui sistem

de management al calităţii, în baza certificatului numărul QS‐4734 HH, pentru
organizarea programelor de formare profesională.



Partener 3: Fundația de Sprijin Comunitar

 Organizație neguvernamentală înființată în anul 1997, ca urmare a intervenției la
nivel comunitar inițiate în anul 1991 de organizația britanică de caritate Relief Fund
for Romaniafor Romania.

 A preluat proiectele organizației britanice și, din 1997, a început să dezvolte
proiecte proprii în domenii precum integrare socială economie socială dezvoltareproiecte proprii în domenii precum integrare socială, economie socială, dezvoltare
comunitară și voluntariat public.

 În cei 15 ani de activitate a implementat cu succes 78 de proiecte cu finanțarep p ț
externă, sprijinind direct peste 20.000 beneficiari direcți.



 Obiectiv general facilitarea accesului la ocupare și informare pentru 1140 de Obiectiv general ‐ facilitarea accesului la ocupare și informare pentru 1140 de
persoane din 3 regiuni București ‐ Ilfov, Sud ‐ Est și Nord ‐ Est în vederea combaterii
excluziunii sociale și marginalizării persoanelor vulnerabile din cele 3 regiuni
menționate.



 Obiective specifice:

• Dezvoltarea potențialului profesional și social pentru cel puțin 840 de
persoane din grupuri vulnerabile în 3 regiuni de dezvoltare în vederea creșterii
capacității acestora de adaptare la cerințele sociale și ale pieței forței de
muncă;muncă;

• Dezvoltarea competențelor și calificărilor de bază pentru 780 persoane
vulnerabile din regiunea Sud ‐ Est, Bucuresti ‐ Ilfov și Nord ‐ Est în vederea
creșterii accesului acestora la ocupare pe piața forței de muncă;

• Creșterea nivelului de informare cu privire la drepturile persoanelor
vulnerabile în rândul a 300 angajatori (manageri și angajați) și alți actori sociali
(personal al organizațiilor societății civile și voluntari, personal al administrației
publice locale personal al centrelor de incluziune socială personal alpublice locale, personal al centrelor de incluziune socială, personal al
agențiilor private și publice care furnizează servicii sociale și de ocupare
grupurilor vulnerabile) vederea promovării angajabilității și reducerii
marginalizării și discriminării persoanelor dezavantajate în 3 regiuni de
d ldezvoltare.



Activitățile proiectului

 A1 ‐ Managementul Proiectului
 A2 ‐ Informare si publicitate
 A3 ‐ Realizarea unui studiu regional 
 A4 ‐ Program de interventii si suport
 A5 ‐ Stimularea implicarii civice pentru a combate disfunctiile sociale
 A6 ‐ Campanie de promovare a angajabilitatii persoanelor dezavantajate social



Rezultate anticipate

 1 conferință de presă lansare
 1 conferință presă de final
 2 comunicate de presă 
 4 secțiuni dedicate proiectului create în cadrul paginilor web a beneficiarului și 

partenerilor
 1 studiu regional
 1 ghid de intervenție ce va conține rezultatele studiului regional
 9 sesiuni de informare organizate în cele 3 regiuni
 1 program de intervenție și suport
 1 program de informare și consiliere profesională
 7 cursuri de calificare
 1 program suport implicare civică
 1 campanie de promovare a angajabilității persoanelor dezavantajate social



 Grup țintă ‐ 1140 persoane din care:

j i 20• Angajaţi – 20;
• Familii cu peste 2 copii – 54;
• Familii monoparentale – 20;
• Femei – 70;;
• Manageri – 30;
• Persoane cu dizabilităţi – 356;
• Persoane de etnie roma – 272;
• Personal al administraţiei p blice locale 50• Personal al administraţiei publice locale – 50;
• Personal al Centrelor de Incluziune Socială – 10;
• Personal al organizaţiilor societăţii civile – 100;
• Tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a 

copilului – 68;
• Voluntari – 40;
• Personal al agentiilor publice/private care furnizează servicii sociale şi de 

ocupare grupurilor vulnerabile – 50ocupare grupurilor vulnerabile – 50.



ă l !Vă mulțumesc!

Daniel CHIRILĂ
Manager proiect

office@dgaspc6.com


