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ANALIZA MODULUI IN CARE ACTIVITATILE
PROIECTULUI AU RASPUNS CEREINTELOR PERSOANELOR DIN
GRUPUL TINTA
Prin implementarea acestui proiect s-a imbunatatit mobilitatea pe piata muncii pentru
60 de persoane din 2 regiuni de dezvoltare si infiinarea a trei intreprinderi sociale, care au
creat 23 de locuri de munca ( Sud-Vest Oltenia, Sud-Muntenia).
Evaluarea finala a rezultatelor proiectului a relevat un bilant pozitiv, atat in cadrul
cursurilor de calificare si perfectionare, a activitatilor de consiliere si informare privind
cariera, dar si in cadrul activitatii de creare de locuri de munca, prin intermediul
intreprinserilor sociale.
Printre cele mai importante realizari se numara organizarea de cursuri de calificare in
domeniu ca asistent maternal, competente antreprenoriale si tehnologia informatiei si
comunicarii pentru 10 persoane de etnie roma, 11 persoane cu dizabilitati, 29 asistenti
maternali si 10 persoane beneficiare ale venitului minim garantat. In urma acestor cursuri
60persoane au obtinut certificate de absolvire ANC recunoscute la nivel national si european,
fapt ce le ofera o mobilitate sporita pe piata muncii, noi oportunitati de ocupare, precum si
posibilitatea obtinerii unui venit suplimentar.
Cursul pentru dobandirea de cunostinte si abilitati IT, au oferit noi perspective
profesionale si personale participantelor, si le foloseste practic la o mai usoara si mai
eficienta adaptare la schimbarile frecvente de standarde din sistemul de sanatate. In acelasi
timp, cursantii au capatat o noua atitudine in raport cu varsta, imbatranirea activa devenind
dintr-un simplu concept o realitate individuala asumata fara temeri, cu mai multa incredere in
fortele proprii, bazata pe abilitatile si cunostintele nou dobandite si mai mult optimism
privind inaintarea in varsta si posibilitatea de a avea o viata activa.
O alta activitate apreciata de catre participanti a constituit-o consilierea vocationala a
persoanelor din grupul tinta, desfasurata prin sedinte individuale realizate de consiliereii in
cariera din partea beneficiarului si partenerului. 144 de persoane au beneficiat de serviciile de
consiliere si informare privind cariera. Sedintele individuale si de grup au oferit
participantelor o baza de cunostinte legislative si notiuni importante din sfera egalitatii de
gen, armonizarea vietii de familie si dezvoltarea carierei profesionale si au contribuit la
cresterea gradului de constientizare in ceea ce priveste importanta asigurarii echilibrului intre
viata de familie, viata personala si viata profesionala.
A doua dimensiune a proiectului a fost infiintarea de intreprindwei sociale care sa
creeze locuri de munca pentru persoanele apartinandgrupurilor vulnerabile. Astfel au fost
create 3 structuri ale economiei sociale (SES), in mediul rural si urban in cadrul carora au fost
create 23 locuri de munca, din care minimum 70% au fost ocupate de persoane apartinand
grupurilor vulnerabile.
Conferinta finala a proiectului organizata in cadrul campaniei de promovare si
constientizare a importantei economiei sociale, au contribuit si la transferabilitatea
rezultatelor proiectului in randul altor persoane.
Un alt mijloc de asigurare a sustenabilitatii proiectului si transferabilitate a
rezultatelor a constat in diseminarea cat mai larga a principalelor materiale realizate in cadrul

proiectului, acestea fiind postate atat pe pagina de web a proiectului, cat si a structurilor de
economie sociala infiintate.
In prezent, Fundatia „Pater Pio” desfasoara o serie de actiuni in vederea evaluarii
impactului produs de implementarea proiectului si asigurarii sustenabilitatii proiectului. In
acest sens, va fi creatt un chestionar de feedback pentru a fi completat de catre un numar cat
mai mare din grupul tinta participant la activitatile proiectului. Scopul acestui chestionar este
de a urmari si analiza modul in care persoanele incluse in grupul tinta au beneficiat de
activitatile care le-au fost adresate si beneficiile reale aduse de proiect in dezvoltarea carierei
acestora.
De asemenea, organizatia intentioneaza sa continue activitatea de formare profesionala prin
organizarea de cursuri in domeniul antreprenoriatului social pentru persoanele apartinand
altor grupuri vulnerabile.
Organizatia va acorda in continuare o importanta deosebita promovarii egalitatii de
sanse si de gen prin organizarea unor intalniri axate pe teme specifice domeniului economiei
sociale, contribuind astfel, la valorificarea rezultatelor obtinute in cadrul proiectului si
transferabilitatea acestora catre alte grupuri tinta.
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