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Prezentarea generală a proiectului
Proiectul va fi implementat de către Asociația
“Înapoi la Muncă” în calitate de solicitant și de
către Asociația de Sprijin a Șomerilor Dâmbovița,
Comuna Beștepe si Scoala Gimnaziala Bestepe,
în calitate de parteneri.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta
dezvoltarea si implementarea de masuri
integrate de reducere a numarului de persoane
aflate in risc de saracie si excluziune sociala
pentru 200 de persoane din comunitatea
marginalizata identificata in cadrul UAT Bestepe,
prin implementarea de interventii in domeniul
educatiei, in domeniul ocuparii fortei de munca,
in domeniul antreprenoriatului, in domeniul
dezvoltarii si furnizarii de servicii sociale,
medicale si socio-medicale, in domeniul
imbunatatirii conditiilor de locuit si in domeniul
acordarii de asistenta juridica pentru
reglementari acte.

Grupul țintă al proiectului
Grup tinta total – 200 de persoane aflate in risc
de saracie si excluziune sociala din comunitatea
marginalizata non-roma din cadrul UAT Bestepe,
situata in teritoriul ITI Delta Dunarii,
(corespunzator indicator de realizare 4S43), din
care:
- 96%, respectiv 192 de persoane vor avea
domiciliul in mediul rural (corespunzator
indicator de realizare 4S43.1.)
- 4%, respectiv 8 persoane vor fi de etnie roma

(corespunzator indicator de realizare 4S43.2.)

Structura grupului tinta, in functie de
particularitatile membrilor acestuia:
- 50 de copii, din care: 15 prescolari si 35 de
scolari;
- 100 persoane de varsta activa (18-59 de ani);
- 50 persoane varstnice sau cu nevoi specifice de
asistenta / ingrijire.

Principalele activități previzionate:
A1. Recrutarea si inregistrarea in GT a membrilor
comunitatii marginalizate
A2. Acordarea de sprijin pentru cresterea
accesului si participarii la educatie
A3. Acordarea de sprijin pentru accesul și/sau
menținerea pe piața muncii
A4. Acordarea de sprijin pentru sustinerea
antreprenoriatului in cadrul comunitatii
A5. Acordarea de sprijin pentru furnizarea de
servicii sociale, medicale / medico-sociale
A6. Activitate de imbunatatire a conditiilor de
locuit pentru persoanele din GT
A7. Acordarea de asistenta juridica pentru
reglementari acte
A8. Managementul proiectului
A9. Decontarea cheltuielilor indirecte

Principalele rezultate așteptate - continuare
- 5 grupe de curs derulate - Grupele vor fi 
derulate astfel: 1 curs „Camerista”; 1 curs 
„Lucrator finisor pentru constructii”; 1 curs 
„Lucrator in alimentatie”, 1 curs „Lucrator in 
comert”; 1 curs „Agent de curatenie cladiri si 
mijloace de transport”;
- minim 56 persoane absolvente (56% din 
beneficiarii serviciilor de ocupare);
- 70 persoane beneficiare ale activitatilor de 
medierea muncii;
- minim 28 locuri de munca ocupate;
- 2 grupe de curs derulate pentru “Competente 
antreprenoriale”;
- minim 24 persoane absolvente (80% din 
participanti);
- 24 de beneficiari ai serviciilor de formare 
antreprenoriala consiliati in afaceri;
- 5 micro-granturi de maxim 25.000 EURO fiecare 
acordate pentru infiintarea de noi afaceri 
planurilor de afaceri castigatoare;
- 145 persoane din comunitatea marginalizata 
care vor beneficia de servicii sociale;
- 145 de persoane din randul comunitatii 
beneficiari de servicii medicale;
- 100 de persoane din randul comunitatii 
marginalizate care vor beneficia de servicii 
medico-sociale;
- acordarea de pachete produse alimentare 
pentru 100 persoane, pe durata a 32 luni;
- 1 analiza desfasurata in teren pentru 
identificarea interventiilor necesare pentru 
imbunatatirea conditiilor de locuit;
- 20 de gospodarii ce vor beneficia de 
imbunatatirea conditiilor de locuit: lucrari de 
reparatii, consolidari structurale, izolare termica 
si igienizare.
- acordarea de asistenta juridica pentru 
reglementari acte de identitate, proprietate, 
stare civila, obtinere drepturi de asistenta sociala 
pentru persoanele interesate.

Principalele rezultate așteptate
- 1 campanie de identificare/recrutare si 
identificare nevoi derulata in cadrul UAT 
Bestepe;
- 200 de chestionare de identificare nevoi 
specifice completate, pentru persoanele 
identificate si recrutate in grupul tinta.
- 1 baza de date cu persoanele inregistrate in GT 
intocmita;
- 200 persoane identificate, recrutate si 
inregistrate in GT, din care 50 copii, 100 de 
persoane inactive in risc de 
saracie/marginalizare socio-economica si 50 
persoane cu nevoie de ingrijire/asistenta 
personalizata;
- 1 sala gradinita si 2 sali scoala modernizata 
(mobilier, echipamente, climatizare);
- 15 copii din invatamantul prescolar si 35 copii 
din invatamantul scolar sprijiniti pentru 
participarea la educatie, prin oferirea unei mese 
zilnice si a unor pachete de sprijin pentru 
activitatile educationale;
- 1 baza de date cu persoanele consiliate 
intocmita;


