Rezultatele anticipate
R1 –141 copii si 141 parinti participanti la programe de
limitare a abandonului scolar

Beneficiar:

R2 – 90 tineri intre 16-25 de ani inclusi in programe de
ucenicie;

Comuna Ghidici, Judeţul Dolj

IMPREUNA PENTRU
PIATA MUNCII INCLUZIVA

R3 – 607 persoane din grupul tinta informate, consiliate in
cariera si participante la sesiuni de mediere pe piata
muncii
R4 – 500 persoane din grupul tinta caliﬁcate prin
participare la programele de formare profesionala
organizate prin proiect

Partener 1:
Şcoala Gimnazială Ghidici

R5 – 177 locuri de munca subventionate in cadrul
proiectului

Obiectivul tematic :

R6 - 17 noi afaceri non-agricole inﬁintate prin proiect, 17
microgrant-uri acordate
R7 - 3 servicii functionale (servicii medicale, medicosociale si sociale) asistate / sprijinite la nivelul
comunitatii marginalizate, 1 echipa mobila
multifunctionala, 1 platforma inovativa sociala

Partener 2:
Asociatia Pentru Dezvoltarea
Antreprenoriatului Feminin

R8 – reabilitarea a 27 locuinte si montarea a 41 panouri
fotovoltaice

R11 - 36 luni de management de proiect si derularea
achizitiilor proiectului
R12 - 36 luni de informare, publicitate si diseminare
rezultate proiect

Promovarea incluziunii sociale, combaterea
sărăciei si a oricarei forme de discriminare
Contract nr.: POCU/20/4/2/101510

Beneﬁciar: Comuna Ghidici, Judetul Dolj

R9 – 607 persoane ce vor avea documente personale (de
identitate / proprietate / stare civila) si asistenta sociala
complete si utilizabile
R10 - Ateliere de lucru (18) si seminarii (6) pentru
implicarea activa in solutionarea problemelor cu care se
confrunta comunitatea, organizate pe subiecte de
reducere a excluziunii sociale

Axa prioritara 4:
Incluziunea sociala si combaterea saraciei

Valoarea totala a proiectului:
16.153.030,89 lei
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Obiectivul General
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

Activitile Proiectului
A1.1. Consiliere tip elevi-parinti-scoala
A1.2 After school / Scoala dupa scoala pentru sprijinul
copiilor in educatie
A1.3. A doua sansa pentru alfabetizare si reluarea
educatiei obligatorii

Obiective Specifice
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

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
caliﬁcare 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
– caliﬁcare
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 inﬁintarii 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

A2.1. Ucenicie pentru tinerii din comunitatea
marginalizata
A2.2. Sesiuni de Informare, consiliere, orientare
profesionala si mediere pe piata muncii
A.2.3. Cursuri de caliﬁcare pentru membrii comunitatii
marginalizate
A.2.4. Subventionarea angajatorilor care efectueaza
angajari din randul membrilor grupului tinta
A.3.1. Sprijinirea persoanelor din grupul tinta care vor
initia o afacere
A.3.2 Micro-granturi pentru inﬁintarea de noi afaceri
A.4.1. Servicii medicale, medico-sociale si sociale
destinate persoanelor din comunitatea marginalizata
A.4.2. Sprijinirea serviciilor medicale, medico-sociale si
sociale din comunitate prin incheierea de parteneriate
cu societatea civila
A5.1 Selectarea gospodariilor ce vor beneﬁcia de
imbunatatirea conditiilor de locuire
A5.2. Lucrari de reabilitare, izolatie termica si incalzire
a locuintei, extinderi de camere, imbunatatirea igienei
locuintelor si spatiilor conexe, utilizare energie
regenerabila

A6.1. Sprijinirea membrilor grupului tinta in vederea
reglementarii actelor de identitate, de proprietate, de
stare civila
A6.2. Sprijinirea membrilor grupului tinta in vederea
reglementarii documentelor de asistenta sociala
A7.1.Cresterea gradului de solutionare a problemelor
comunitatii marginalizate prin organizarea atelierelor
de lucru
A7.2 Organizarea de seminarii pentru implicarea
membrilor comunitatii in problemele sociale privind
incluziunea sociala a grupurilor vulnerabile
A8.1. Management proiect
A8.2 Achizitii publice
A9.1. Conferinta de lansare/ﬁnalizare a proiectului
A9.2. Informare, publicitate si diseminare rezultate
proiect

Contextul Proiectului
Misiunea principala a proiectului este aceea de a sustine si
sprijini reducerea saraciei, integrarea in sistemul
educational, pe piata muncii si in afaceri si incluziunea in
societate a cetatenilor apartinand comunitatii
marginalizate (non-roma) din localitatea Ghidici judetul
Dolj. Proiectul raspunde nevoilor speciﬁce comunitatii
marginalizate prin masuri integrate si concrete in
domeniul educatiei, formarii profesionale si ocuparii,
dezvoltarii antreprenoriatului, serviciilor sociale si
medicale, imbunatatirea conditiilor de locuire si obtinerea
de documente juridice.

