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Tipul proiectului:  Regional
Județele de implementare: Arad, Hunedoara, Timiş

Grupul ţintă: 
380 persoane de etnie romă;
300 persoane rome - recrutat din penitenciarele 

Arad, Timişoara şi Bârcea Mare;
80 de persoane din comunităţile locale în care se 

desfăşoară proiectul: Arad, Buteni, Pecica, Sântana.
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Obiectivul general al proiectului 

Facilitarea accesului pe piaţa muncii pentru 380 
persoane de etnie romă aflate în risc de 
marginalizare şi excluziune socială.
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Obiectiv specific 1

Dezvoltarea mecanismelor și instrumentelor
necesare pentru implementarea integrală a 
conceptului de incluziune socială a persoanelor 
rome aflate în risc de excluziune socială, inclusiv 
prin implicarea activă a grupului țintă, a 
profesioniștilor care furnizează servicii sociale în 
comunitate și a angajatorilor.
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Obiectiv specific 2

Dezvoltarea capacității de a ocupa un loc de 
muncă prin participarea la programe pentru 
215 de persoane de etnie romă. 
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Indicatori Valoare Realizat

Numărul participanţilor la programele de 
calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile

215 45

Numărul participanţilor la programele de 
calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile, 
din care: persoane de etnie romă

215 65

Număr de participanţi la instruire – acces pe piaţa 
muncii

215 65

Număr de persoane care au beneficiat de 
consiliere/orientare – acces pe piaţa muncii

380 212

Număr de participanţi FSE – persoane de etnie roma 380 212



Activitatea 1
• Înfiinţarea unui Centru de Incluziune Socială în 

localitatea solicitantului.

� 27.06.2013 a avut loc lansarea oficială a  
Centrului de Incluziune Sociala in Arad.



Activitatea 2. Înfiintarea unei rețele de sprijin 
pentru persoanele rome care se află în risc de 
marginalizare și excluziune sociala.
�Asigurarea Cadrului Interinstituţional prin 

încheierea de protocoale de colaborare cu 
instituţiile care furnizează servicii sociale 
persoanelor defavorizate.

Rezultate:

� 1 Reţea Interinstituţională creată

� Întalniri de lucru lunare între membrii Reţelei.



Activitatea 3

Realizarea de seminarii de sensibilizare a
opiniei publice a:
specialiștilor din institutii și organizații care 
furnizează servicii sociale și 
angajatorilor cu privire la marginalizarea și 
riscul de excluziune socială a persoanelor rome, 
în special a celor cu antecedente.



Activitatea 4

Campanii de conștientizarea a grupului ţintă
asupra beneficiilor rezultate în urma participării 
la programe de formare și informare cu privire la 
oportunitățile de ocupare.

Scop: motivarea persoanelor pentru accesarea 
serviciilor din proiect prin acțiuni de 
informare/orientare și consiliere. 



Activitatea 4

� Realizare:
�prin 6 campanii structurate, în cele 3 penitenciare;
�Prin întâlniri directe cu beneficiarii, în grupuri de câte 50 de 

persoane;
�prin respectarea unei proceduri specifice și complexe 

aferentă sistemului penitenciar;

Total participanți 300 de persoane rome aflate în detenţie.



Rezultate:

� 2 Campanii organizate în Penitenciarul 
Timişoara 
�111 persoane private de libertate de etnie romă

participante

� 2 Campanii organizate în Penitenciarul Arad 
�101 persoane private de libertate de etnie romă

participante.



Activitatea 5

• Selecționarea a 135 persoane de etnie romă
aflate în executarea unei măsuri privative de 
libertate și 80 din comunitate.

se realizează o evaluare complexa (psihologica, 
sociala și educationala) a fiecărui beneficiar;
se elaborează un plan individualizat, pentru a 

asigura o intervenţie coerentă în direcția ocupării;
s-au identificat domeniile în care se face 

formarea profesională, conform domeniilor de 
interes și abilităților beneficiarilor, dar și în 
concordanță cu nevoia pieței muncii.



Activitatea 5 - Rezultate:  

� 90 persoane private de libertate de etnie romă
selectate
� 40 beneficiari din comunitate selectaţi

Instrumente de cunoastere aplicate:
� fişa de screening
� fişa anamnestica
� teste psihologice din Bateria CAS++
� ancheta socială



Activitatea 6 

Furnizarea de servicii de dezvoltare a 
competențelor care să permită grupului ţintă din 
cele 3 penitenciare să-și asume roluri sociale (prin 
programe de asistență psihosocială) pentru 135 
de persoane.

Se va realiza în grupuri de 15 persoane, la sediul 
celor 3 penitenciare. 



Activitatea 6 - Toate cele 135 de persoane private de 
libertate de etnie roma vor participa la două 
programe. 

�Un program de intervenție terapeutică (psihologică), 
pentru dezvoltarea mobilitatii personale - ProDM;

�Un program educativ de instruire in metode si 
tehnici  de cautare/mentinere a unui loc de munca –
ProFA



Rezultate:

� 45 persoane private de libertate de etnie romă
au finalizat cele 2 programe în Penitenciarul 
Timisoara.

� 45 persoane private de libertate de etnie romă
din Penitenciarul Arad au început cele 2 
programe.



Activitatea 7 

Formarea profesionala a persoanelor de etnie roma 
selecționate pentru participarea la programul integrat.
Serviciu externalizat – furnizor de formare profesională

Cursurile:
a) Lucrător finisor pentru construcţii
b) Lucrător în cultura plantelor
c) Lucrător în tâmplarie



Rezultate:
45 persoane private de libertate de etnie roma din     

Penitenciarul Timişoara, ce urmează cursurile astfel:
� 2 grupe de 15 cursanţi la cursul de lucrător finisor în 

construcţii
� 1 grup de 15 cursanţi la cursul de lucrător în tâmplărie

20 persoane rome din comunitate urmează cursul de 
lucrător în cultura plantelor.



Activitatea 8

Organizarea a 4 burse de locuri de muncă
pentru medierea relației între grupul ţintă și 
potențiali angajatori.

3 burse se vor organiza în cele 3 penitenciare 
implicate;
o bursă se va organiza pentru persoanele rome 
din comunitate.



Activitatea 9

Furnizarea de servicii de informare şi 
consiliere profesională, psihologică şi socială
în cadrul Centrului de Incluziune Socială la 
solicitarea persoanelor din grupul ţintă, 
inclusiv sub forma asistenţei postdetenţie, 
după liberarea persoanelor din grupul ţintă
din penitenciar.



Managementul proiectului- activitate continuă, 
transversală, pe toată durata proiectului.

Informarea şi publicitatea proiectului conform
Manualului de Vizibilitate, cu asigurarea fluxului 
informational între partenerii proiectului şi 
beneficiari. 

Achiziţii necesare implementării proiectului, 
conform legilor şi instructiunilor în vigoare.
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