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Axa Prioritară 6: Promovarea incluziunii sociale

Domeniu Major de Intervenție 6.1 Dezvoltarea economiei sociale

Titlul Proiectului: 



Proiectul este implementat de Comuna Coltău în parteneriat

cu Comuna Oarța de Jos, Asociația Centrul de Cercetare

și Formare a Universității de Nord Baia Mare, Asociația

de reconstrucție comunitară Maramureș ARCMM și

Asociația SOS Copiii Sântana.



Durata: 12 luni

Perioada de implementare: 15.10.2014 – 15.10.2015

Valoarea totală: 7, 078, 129.10

Asistență financiară nerambursabilă solicitată: 6, 936, 566. 52

Cofinanțare: 141, 562. 58



Aria de implementare

Arad

MaramureșSatu Mare

Sălaj



Scopul proiectului

Creșterea oportunităților de ocupare a persoanelor aparținând

grupurilor vulnerabile (persoane de etnie romă, persoane cu

dizabilități, femei in situații de risc, tineri cu vârsta peste 18 ani

care părăsesc sistemul instituțional de protecție al copilului,

persoane care trăiesc din VMG, familii monoparentale) din

regiunea Nord-Vest si regiunea Vest.



Grup tinta:
• 66 persoane de etnie romă

• 38 persoane cu dizabilități

• 200 femei aflate în situație de risc

• 102 persoane care trăiesc din VMG

• 122 tineri >18 ani care părăsesc sist institut. de protecție a copilului

• 32 familii monoparentale

• 28 asistenti personali

• 28 personal din institutii rezidentiale

• 14 specialisti implicati in economia sociala



Obiective specifice

OS1. Informarea şi conştientizarea actorilor sociali şi a populaţiei

de la nivelul regiunilor Nord-Vest și Vest cu privire la rolul şi

importanţa economiei sociale ca element flexibil si durabil pentru

generarea de locuri de munca, dezvoltare economica si

incluziune sociala.



OS2. Dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor specialistilor in

domeniul economiei sociale si a grupurilor vulnerabile privind

accesarea unui loc de muncă din regiunile NV și Vest.

Obiective specifice

OS3. Creșterea calității vieții unui număr de 560 persoane

aparținând grupurilor vulnerabile prin angajarea (unui nr. de 71

pers.) în cadrul celor 9 structuri înființate.



A1. Implementarea unei campanii de informare și promovare a

Economiei Sociale la nivel interregional.

A2. Dezvoltare SES si internalizarea modelelor de bună

practică existente la nivelul celor 2 regiuni.

A3. Furnizarea serviciilor de informare, consiliere psihologica si

consiliere profesională.

Activitati



Activitati
A4. Furnizarea serviciilor de orientare profesională și medierea

locurilor de muncă în vederea facilitării accesului la o piață a

muncii inclusivă.

A5. Furnizarea cursurilor de formare profesională în

concoradanță cu abilitățile și competențele profesionale ale GT

corelat cu solicitările pe piața muncii.



Activitati
A6. Furnizarea serviciilor de formare profesională pentru 28

persoane angajate în serviciile rezidențiale, 14 asistenți

personali ai persoanelor cu handicap și 28 specialiști implicați

în Economia Socială.

A7. Înfiintarea și functionarea a 9 SES.



Structuri de Economie Sociala

1. SES Atelier producție Pavele

2. SES Arhivare

3. SES Centru medico-social de asistenta la domiciliu

4. SES Centru medico-social 

5. SES Atelier de Croitorie

6. SES Firma curatatorie chimica

7. SES Tipografie

8. SES Centru de Echitatie si hipoterapie

9. SES Atelier de tamplarie si constructii



Cursuri de formare profesionala

18 cursuri de calificare în următoarele ocupații: 

• Pavator

• Lucrător în tâmplărie

• Lucrător în creșterea animalelor

• Infirmier

• Zidar, pietrar, tencuitor

• Confecționer produse textile

• Operator spălător textile



20 grupe curs de inițiere:

• TIC – Tehnologia Informației și Comunicării

4 cursuri de specilaizare în ocupațiile:

• Arhivar

• Antreprenor în Economia Socială

• Manager intreprindere socială

• Specialist în Economia Socială

Cursuri de formare profesionala



Indicatori
ID Indicatori [1 output] Valoare

382 Numărul structurilor economiei sociale înfiinţate 9

386
Număr de persoane care beneficiază de orientare/consiliere – economie

socială
560

387 Număr de participanţi la instruire - economie socială 350

388 Număr de participanţi FSE - femei 200

389 Număr de participanţi FSE – persoane de etnie romă 66

390 Număr de participanţi FSE – persoane cu dizabilităţi 38

391 Număr de participanţi FSE – alte grupuri vulnerabile 256

392 Număr de evenimente de comunicare şi promovare – economie socială 15



Indicatori
ID Indicatori [2 result] Valoare

384 Numărul locurilor de muncă create de structurile economiei sociale 71

394
Ponderea participanţilor la programele de formare pentru specialişti în

domeniul incluziunii sociale, care obţin certificare (%), din care: femei
60

395 Număr de participanţi la instruire certificaţi – economie socială 350

396 Parteneri transnaţionali implicaţi în proiect - economie socială 0

453 Număr de locuri de muncă mentinute de structurile economiei sociale 71



Contact:

Pagina de facebook:
facebook.com/economiasociala.posdru

Adresa de e-mail: 
economiasociala.posdru@gmail.com


