SOLICITANT: ASOCIAŢIA ASURA
Asociaţia ASURA, înfiinţată în anul 2013, își propune crearea unui climat favorabil necesar revitalizării
sociale, culturale, turistice și educaţionale a societăţii civile prin identificarea soluţiilor optime.
Principalul obiectiv al Asociaţiei ASURA este acela de a facilita absorbţia fondurilor europene dar și a altor
tipuri de finanţare (Banca Mondială, SEE, FDSC, etc.) în vederea creșterii capitalului socio - economic al
comunităţilor aflate în situaţii de risc.
Totodată, pentru atingerea scopului nostru, ne propunem să dezvoltăm proiecte sau programe de asistenţă
tehnică prin care să desfășurăm activităţi precum:
• promovarea dezvoltării durabile prin acţiuni de cooperare cu celelalte organisme de dezvoltare sectorială
sau regională
• derularea de programe de educaţie ecologică, dezvoltare comunitară, educaţie nonformală,
organizarea și desfășurarea de cursuri de formare profesională a adulţilor
• asigurarea cadrului de analiză și decizie pentru politici și strategii de ocupare

Partener 1: Comuna Brădeni
Comuna Brădeni este situată în judeţul Sibiu, Regiunea Centru și are în componenţa sa trei localităţi.
Conform datelor Recensământului din 2011, populaţia acestei comune este de 1441 locuitori, principala
minoritate fiind cea de etnie romă în proporţie de 37%. Numărul romilor, conform cercetărilor de teren
realizate este de 707, mai mare decât datele raportate oficial în cadrul recensământului. Din numărul total
de romi, 279 sunt copii, 393 adulţi cu vârste cuprinse între 18 și 65 de ani iar 35 adulţi peste 65 de ani.
Majoritatea populaţiei cuprinsă în grupa de vârstă 18-65 de ani nu are studii primare, fapt care nu îi conferă
posibilitatea de a opera calcule simple, de a scrie și de a citi.

Partener 2: Comuna Malu
Comuna Malu este situată în regiunea Sud Muntenia, în judeţul Giurgiu, la o distanţa de 14 km de orașul
Giurgiu. Conform datelor ultimului recensământ, comuna numără aproximativ 2500 de locuitori.
Principalele intenţii ale Primăriei Malu pentru perioada 2014-2020 sunt: creșterea accesului pe piaţa forţei
de muncă și la educaţie antreprenorială în vederea unei mai bune incluziuni sociale și creșterea capacităţii
administraţie publice locale în vederea promovării incluziunii sociale

Partener 3: Orașul Budești
Orașul Budești este o localitate de provincie din regiunea Sud Muntenia, judeţul Călărași cu o populaţie
de aproximativ 7024 de locuitori. Conform datelor ultimului recensământ, localitatea Budești, inclusiv
satele părtinitoare, este localitatea cu cea mai mare pondere a cetăţenilor de etnie romă de pe teritoriul
întregii ţări.

PREZENTAREA PROIECTULUI
Necesitatea proiectului
Proiectul de faţă se bazează pe necesitatea stringentă de a facilita accesul pe piaţa muncii a grupurilor
vulnerabile, a persoanelor de etnie romă şi promovarea unei societăţi inclusive şi coezive în scopul
asigurării bunăstării tuturor cetăţenilor. În acest sens, prin înfiinţarea a 3 structuri de economie socială se
răspunde obiectivelor generale și specifice POSDRU 2007-2013, cât şi Strategiilor Europene de dezvoltare
a economiei sociale.
Implementarea proiectului în regiunile Centru și Sud-Muntenia vine și ca un răspuns al discrepanţei mari,
în ceea ce privește dezvoltarea economiei sociale, ce există între acestea și celelalte regiuni de dezvoltare
și în special București Ilfov, unde în 2012 a fost înregistrat un număr aproape dublu de organizaţii active
în sectorul economiei sociale, precum și venituri totale duble sau chiar triple.
De asemenea, necesitatea implementării acestui proiect vine și ca un răspuns la problemele
internaţionale, unde Economia socială a devenit un subiect din ce în ce mai prezent în dezbaterile
academice, conferinţe, studii de cercetare, precum şi o prioritate la nivel european pentru perioada 2014
- 2020, o perioadă în care modelele economice şi sociale ale Europei trebuie regândite şi reinventate, iar
întreprinderile sociale trebuie să devină motoare ale schimbării, inovării sociale, creşterii economice
incluzive şi durabile.

OBIECTIV GENERAL:
Dezvoltarea a 3 structuri de economie socială și creșterea gradului de integrare durabilă atât pe piaţa
muncii cât și în structurile economiei sociale a unui număr de 100 de persoane de etnie romă din regiunile
Centru și Sud Muntenia.
Pe termen lung, prin integrarea socială a romilor pe piaţa muncii și în viaţa comunităţilor locale, proiectul
își propune valorificarea mai bună a potenţialului local și creșterea capacităţii administraţiei publice locale
de a gestiona problemele sociale ale comunităţii.

OBIECTIVE SPECIFICE:
• OBIECTIV SPECIFIC 1:
Crearea unui cadru de consiliere și orientare profesională pentru internalizarea de către cetăţenii romi a
unui set valoric precum responsabilitate, implicare, cooperare, respect pentru muncă și motivarea acestora
pentru a dobândi abilităţile necesare practicării unei meserii și a dobândi autonomie în urma muncii
depuse. În acest context, se va sprijini populaţia de etnie romă în demersul de dobândire a unui statut
social în cadrul comunităţii locale. În cadrul proiectului, vor beneficia de serviciile de consiliere, orientare
și motivare 100 de romi din comunitatea locală.
• OBIECTIV SPECIFIC 2:
Asigurarea unei mai bune inserţii sociale a cetăţenilor romi, prin creșterea nivelului lor de competenţă și
adaptabilitate, precum și prin implicarea mai activă în viaţa comunităţii locale.
Dintre cele 100 de persoane consiliate, vor fi selectate 24 de persoane care doresc și au abilităţile
necesare pentru a participa în cadrul sesiunilor de instruire privind meseria de Împletitor nuiele.
• OBIECTIV SPECIFIC 3:
Reducerea gradului de dependenţă a cetăţenilor romi faţă de ajutoarele sociale și reducerea gradului de
sărăcie a comunităţii rome. În scopul atingerii acestui obiectiv se vor crea trei structuri de economie
socială, una în localitatea Brădeni, una în localitatea Malu și una în localitatea Budești, ce vor avea drept
scop producţia de împletituri din nuiele (răchită/papură).

GRUPUL ŢINTĂ
Proiectul se adresează unui grup ţintă de 100 de persoane de etnie romă, care au reședinţa în una din
cele trei localităţi (Comuna Brădeni, Orașul Budești și Comuna Malu) din regiunile Sud-Muntenia și Centru,
din care 40% femei.
DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERE ÎN GRUPUL ŢINTĂ:
• Formular înregistrare grup ţintă – original;
• Copie CI – de unde să reiasă faptul că domiciliul/ reședinţa se află într-unul din judeţele regiunii vizate;
• Copie ultimul act de studiu;
• Declaraţie de consimţământ privind utilizarea datelor cu caracter personal – original;
• Dovada din care să reiasă apartenenţa la etnia romă (document emis de Primărie sau de Asociaţia
Naţională a Romilor);
• Declaraţie pe propria răspundere privind apartenenţa la grupul ţintă;
• Declaraţie pe propria răspundere privind participarea la cursurile proiectului.

REZULTATE AȘTEPTATE
• Identificarea și recrutarea a 100 de persoane din grupul ţintă, din care 40% femei;
• Program de consiliere pentru 100 de persoane din grupul ţintă identificat și recrutat;
• Program de formare profesională pentru Împletitor de nuiele pentru 24 de persoane din grupul ţintă
identificat și recrutat;
• Înfiinţarea a trei Structuri de Economie Socială;
• Selectarea a minim 6 Manageri / Administratori pentru Structurile de Economie Socială (minim 2
manageri pentru fiecare SES în parte);
• 30 de locuri de muncă create în cadrul Structurilor de Economie Socială (24 de persoane angajate vor
face parte din grupul ţintă selectat și au absolvit cursul de formare profesională și 6 persoane din afara
grupului ţintă);

STRUCTURI DE ECONOMIE SOCIALĂ
În scopul reducerii gradului de dependenţă a cetăţenilor romi faţă de ajutoarele sociale și reducerea
gradului de sărăcire a comunităţii rome se vor crea trei structuri de economie socială. Una în localitatea
Brădeni, una în localitatea Malu și una în localitatea Budești și vor avea drept scop producţia de împletituri
din nuiele (răchită/papură).
Aceste structuri vor reprezenta întreprinderi sociale, gestionate de primăriile celor trei localităţi, în cadrul
cărora vor fi angajate 30 de persoane (câte 10 persoane angajate în cadrul fiecărei structuri de economie
socială dezvoltate), din care 24 de persoane din grupul ţintă (persoane de etnie romă) și 6 persoane din
alte categorii, din afara grupului ţintă.
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