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NOTA DE FUNDAMENTARE

privind derularea Proiectului ,,Solidar - recunogtere gi demnitate pe pia[a muncii din Regiunea Sud
Muntenia" , finanfat prin Programul Operalional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 -

2013, DMr 6.2

Direclia Generald de Asistenld Sociald gi Protecfia Copilului lalomifa in parteneriat cu
Asocialia Colfasa, igi propune sa deruleze proiectul " Solidar - recunogtere gi demnitate pe piala
muncii din Regiunea Sud Muntenia", lD - 124561, finantat prin Programul Operalional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Cererea de propuneri de proiecte nr,118, DMI 6.2 -
,,imbundtilirea accesului gi a participdrii grupurilor vulnerabile pe piala muncii"

Proiectul se adreseazi persoanelor de etnie roma din jude[, familiilor cu mai mult de doi
copii, inclusiv cele monoparentale gi are drept obiective: dezvoltarea de programe specifice pentru
(re)integrarea pe piala muncii a 210 de persoane apartinAnd grupurilor vulnerabile din judelul
lalomila, din care: 60 de persoane de etnie romi gi 150 de persoane care provin din familii cu mai
mult de 2 copii, inclusiv monoparentale; furnizarea de programe de formare pentru dezvoltarea
.competenlelor gi calificdrilor de baza, adaptate atAt pielei muncii, cAt gi nevoilor grupului !int6;
facilitarea accesului la ocupare a unui numdr de 200 de persoane aparlinAnd grupurilor vulnerabile
din judelul lalomifa gi implementarea de mdsuri de acompaniere in vederea identificdrii gi menlinerii
locului de muncd. Prin atingerea acestor obiective se va facilita accesul la formare gi
integrare/reintegrare a persoanelor vulnerabile pe pia[a muncii, in scopul evitirii excluziunii sociale,
marginalizirii gi discrimindri.

in calitate de principal furnizor de servicii sociale gi de institulie care protejeazd persoanele
aflate in situalie de risc din jude!, DGASPC lalomita igi propune prin acest proiect si vind in
intAmpinarea realizdrii obiectivelor cuprinse in documentele strategice de dezvoltare de la nivel
nalional gi regional din domeniuldezvoltdrii resurselor umane, ocupdrii forlei de muncd gi incluziunii
sociale, gi anume: Planul Nalional de Dezvoltare 2007-2013, Planul de Dezvoltare Regionald
2007-2013 - Regiunea Sud Muntenia, Planului Regional de Acliune pentru Ocuparea Forlei de
Muncd gi lncluziune Sociald din Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia (PRAO 2009 - 2013), etc.

Prin activiti l i le propuse, proiectul rdspunde unor nevoi existente la niveluljudelului lalomila,
relevate de datele statistice:
- cregterea ponderii populaliei de etnie roma la niveluljudelului lalomita, de la 4,11%,in anul 2002,
la 5,56% in anul 2011. Pufin peste jumdtate din romii din judelul lalomifa nu au nicio meserie sau
practici o activitate care nu necesitd o calificare prealabila prin sistemul formalizat de pregdtire
profesionald. Astfel, 33,5%dintre romi nu au nicio calificare, 14,3% sunt agricultori gi 4,6% sunt
zilieri.Calificiri le moderne se intAlnesc in 37,3% dintre cazuri, iar cele tradilionale in 10,3% din
cazun.
- familii le cu mai mult de 2 copii, inclusiv familii le monoparentale care de{in 13,4% din totalul
nucleelor familiale, fiind repartizate intre mediile de reziden{a diferenfiat, 7,7o/o in mediul urban gi
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'5,7o/o in mediul urban. Doud dintre obstacolele cu care se confrunta familia monoparentald sunt:
nivelul scdzut de educa{ie gi lipsa resurselor financiare. Practic, acestea doud le aruncd intr-un cerc
vicios din care nu pot scipa, nivelul scazut de educalie nu le permite sa igi gdseascd un loc de
munca bine pldtit, foarte multe dintre persoanele care provin din astfel de medii muncind fird forme
legale. Accesul persoanelor pe piafa muncii este conditionat in primul rAnd de nivelul de educalie gi
de pregatirea profesionald.

Mdsurile promovate in cadrul acestui proiect actioneazd pe 3 direclii fundamentale, pentru a
conferi demersurilor gi rezultatelor proiectului consistenla gi durabilitate: (1) se lucreza cu persoana,
pentru dezvoltarea capacitatdlilor acesteia gi imbunatatirea performan{elor ei in activitatea
profesionald; (2) se lucreaza cu actorii sociali relevanli pentru reducerea discrimindrii 9i identificarea
de solufii viabile pentru integrarea pe pia[a muncii a grupurilor vulnerabile gi (3) solufii le, mdsurile gi
activitalile se fundamenteaza pe o bazd documentatd stiinlific, in scopul de a conferi rezolvdri
specifice la problenne specifice gi de a genera modele de lucru care sa poatd fi ulterior diseminate
cdtre alte domenii de intervenlie gi citre alte grupuri vulnerabile. Misurile implementate penku
asistarea beneficiarilor acestui proiect vor conduce la reducerea nivelului de discriminare gi vor
facilita reintegrarea profesionald a persoanelor din grupul vulnerabil,

Activitdfile propuse pentru a fi desfdgurate in cadrul proiectului sunt:
. Activitdti de management si monitorizare a proiectului, echipa de management fiind formati

din manager proiect, responsabil financiar, expert achizilii, asistent proiect, expert
implementare, asistent financiar, suma alocata pentru aceasta activitate fiind de 416.344,40
lei.

. Achizilionarea de bunuri gi servicii necesare pentru implementarea proiectului, suma
alocatd fiind de 42.055,20 lei.
lnformare gi publicitate - vor fi organizate cel pu{in 2 conferinle de presd gi elaborate cel
pulin 4 comunicate de presi, Vor fi realizate o pagina web a proiectului, '1100 de broguri,4
bannere,4 roller-up-uri gi 300 de pixuri personalizate, suma alocatd fiind de 137.379,60 lei.
Activitali pentru dezvoltarea potenlialului profesional al persoanelor vulnerabile gi pentru
identificarea gi dezvoltarea oportunitdtilor de ocupare, inclusiv formare profesionald, grupuri
de lucru, asistenld, consiliere etc, ln cadrul acesteiactivitaliva fi realizatdoBazd de date cu
persoanele vulnerabile de la niveluljude{ului lalomila, vor fi promovate activitdlile proiectului
in comunitdfile vizate, se va realiza recrutarea gi inregistrarea beneficiarilor proiectului. Va fi
realizatd evaluarea psiho-sociald a beneficiarilor in vederea stabilirii modalitifilor
individualizate de facilitare a accesului la educalie gi integrarea/reintegrare a persoanelor
vulnerabile pe piala muncii gi stabilirea planurilor individualizate de servicii, Se vor furniza
servicii de consiliere individualS pentru motivarea persoanelor din grupul lintd in vederea
integrdrii acestora pe pia(a muncii, Se vor organiza grupuri de sprijin pentru furnizarea
serviciilor de informare gi consiliere profesionald pentru persoanele din grupurile vulnerabile
uizale de proiect. Se vor oferi servicii de sprijin gi asistenld beneficiarilor proiectului
(mediere pe piala muncii) in vederea integrarii acestora pe piala muncii gi monitorizarea
post-angajare a acestora. Se va organiza o Bursa a locurilor de muncd pentru persoanele
vulnerabile. Bugetul alocat pentru aceastd activitate este de 524.433,60 lei.
Dezvoltarea gi furnizarea ofertelor individualizate de formare profesionali care vizeaza
nevoile specifice ale grupurilor vulnerabile, inclusiv dezvoltarea competenlelor de bazi gi
certificarea acestora, Se va realizaanaliza pietei muncii (a locurilor de munci accesibile in
zonele de provenienld a beneficiarilor proiectului) gi se vor furniza servicii de formare
profesionald (de tip calificare/recalificare) pentru grupul linta gi monitorizarea cursurilor de
formare. Suma alocatd pentru aceasta activitate este de 699,463,60 lei.
Dezvoltare profesionald gi grupuri de lucru pentru organizatii relevante. Se vor organiza 5
ateliere de lucru cu participarea unor experfi nalionali gi internalionali penhu cel pulin 50 de
persoane din institu[ii publice gi private cu atribu[ii in domeniul incluziunii sociale gi
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'  combaterii discriminarii pe piala muncii a persoanelor vulnerabile. Se urmaregte dezvoltarea
gi promovarea diferitelor forme de cooperare intre alli actori relevanli pe piala muncii in
vederea identif icari i gi promovarii oportunitati lor de ocupare pentru grupurile vulnerabile prin
organizarea de grupuri de lucru la niveluljudetului lalomifa. Se vor realiza Campanii pentru
promovarea voluntariatului in activitali le dedicate integrarii pe piata muncii a persoanetor
supuse riscului de excluziune sociald si training pentru voluntarii selectati, precum 9i
Campanii de sensibil izare a angajatori lor gi angajali lor acestora, a comunitafi lor locale gi
factori lor de decizie judeleni 9i locali cu privire la schimbarea atitudinii privind grupurile
vulnerabile. suma alocatd pentru aceasta este de 192.13g,60 lei.

Valoarea totala eligibild a proiectului, insumAnd sumele alocate pentru fiecare activitate,
este de 2,011.816 lei, din care valoarea finantarii nerambursabile eligibile este de 1.971 .579,68 lei,
iar contribufia solicitantului in valoare de 40.236,32 lei va fi asigurata de Asociatia Colfasa (conform
Acordului de parteneriat nr. 11684129.08.2013). Din suma de 1.gT1.5Z9,68 lei, reprezentAnd
valoarea finanldri i nerambursabile, DGASPC lalomila i i este alocat pentru implementarea
proiectului  un bugetde 1.042.656lei ,  iar  Partenerului  un bugetde g2g.923,6g le i .

Proiectul se va derula pe o perioadd de 24 de luni gi va avea ca rezultate organ4area a
doua conferinle de presd (una de deschidere a proiectului 9i una de inchidere a acestuia),
realizarea unei pagini de web a proiectului, consil ierea a cel pulin 120 de persoane aparlinAnd
grupurilor vulnerabile, organizarea a 16 grupuri de sprij in pentru persoanele apartinand grupurilor
vulnerabile, medierea a 200 persoane din categorii vulnerabile in vederea angajdrii, integrarea
profesionalS a cel pu[in 50 de persoane, organizarea unei Burse a Locurilor de Munca oentru
Persoanele Vulnerabile, la care sa participe cel putin 70 de persoane din grupurile vulnerabile gi
'10 angajatori, organizarea de cursuri de calificare/recalificare pentru cel pulin 200 de persoane
aparlinAnd grupurilor vulnerabile, dintre care minim 160 vor fi certif icate, organizarea a 5 ateliere de
lucru pentru 50 de persoane din institu!i i  publice 9i private cu atribu!i i in incluziune sociala,
organizarea a2campanii de promovare a voluntariatului cu implicarea a miminum 30 de voluntari,
organizarea a 2 campanii de sensibil izare a angajatori lor gi angaja[i lor din Regiunea Sud-Muntenia.

AvAnd in vedere impactul proiectului asupra persoanelor aparlinAnd grupurilor vulnerabile
(persoane de etnie romd gi famili i  cu mai mult de doi copii, inclusiv monoparentale) gi valoarea
finanlari i nerambursabile oblinute pentru derularea acestuia, vd rugdm sa aprobali implementarea
proiectului ,,Solidar - recunogtere gi demnitate pe pia[a muncii din Regiunea Sud Muntenia" in
judeful lalomila.

Cu stimd,

Director General,
Prof, Paul Marcu
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