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„INVESTEŞTE ÎN OAMENI!”

LA NOI COPIA 
SFIDEAZA 

REALITATEA...

CENTRUL 
DE TIPĂRIRE 

ȘI 
MULTIPLICARE

Prin această intreprindere sociala am integrat
socio-profesional trei persoane aparținând
grupurilor defavorizate/vulnerabile.

Profitul obținut din vânzarea produselor va fi
reinvestit în structura de economie socială și/sau
va fi folosit în inițierea unor activități și proiecte
sociale, în favoarea persoanelor sau categoriilor de
persoane defavorizate din comunitate.

De asemenea, inițierea 
unei noi structuri de 
economie socială va 

conduce la promovarea pe 
plan local a economiei 
sociale, precum și la 

dezvoltarea capacității 
aplicantului de a înființa si 
coordona noi intreprinderi 

sociale.



Obiectivul general al proiectului: Creşterea capacităţii
aplicantului de a înfiinţa şi gestiona structuri de economie socială
pentru integrarea şi reintegrarea pe piaţa muncii a persoanelor
marginalizate social în conformitate cu strategia proprie de
dezvoltare, prin :
• Inițierea și dezvoltarea a 2 structuri de economie sociala –

un atelier de productie pentru produse de panificaţie
specifice unităţilor de cult, in mediul urban, şi un Centru de
tipărire si multiplicare, in mediul rural din judeţul Mehedinţi;

• Integrarea/reintegrarea pe piata muncii a cel putin 10
persoane apartinand grupurilor vulnerabile din judeţul
Mehedinti;

• Promovarea și dezvoltarea structurilor de economie sociala
ca modalitate de incluziunie sociala şi pe piaţa muncii a
persoanelor din grupurile defavorizate din judetul Mehedinti.

Activitățile implementate în beneficiul grupului țintă sunt
preconizate să conducă la atingerea urmatorilor indicatori:

 numărul structurilor economiei sociale înființate: 2
 număr de participanți la instruire: 125, din care:
• număr de participanți femei: 80
• număr de participanți de etnie roma: 10
• număr de participanți persoane cu dizabilități: 10
• număr de participanți alte grupuri vulnerabile: 25
• număr de evenimente de comunicare și promovare: 8
• numărul locurilor de muncă create de structurile

economiei sociale: 15.
Valoarea adaugată a proiectului constă în:

• crearea a 2 structuri de economie socială;
• crearea a 15 noi locuri de muncă;
• angajarea a 15 beneficiari, dintre care 10 din grup

vulnerabil;
• informarea și instruirea a 125 de beneficiari direcți cu

privire la economia socială;
• realizarea a 8 evenimente de promovare a economiei

sociale.
Perioada de implementare:15.10.2014 — 14.10.2015

PROIECTUL— ÎMPREUNĂ ACTIVI ŞI SOLIDARI Incluziunea socială joacă un rol fundamental în viaţa
omului și înseamnă a personaliza activităţile în funcţie de
nevoile fiecărui individ în parte, astfel încât oricine, indiferent de
deficienţă, să poată fi tratat ca un membru al comunităţii din care
face parte, iar diversele forme de sprijin de care are nevoie să
fie furnizate în cadrul serviciilor sociale, educaţionale, medicale
sau al altor servicii puse la dispoziţia tuturor membrilor societăţii.
Principiile incluziunii:
• Principiul drepturilor egale pentru o dezvoltare conform 

potenţialului propriu.
• Principiul unicităţii caracteristicilor, intereselor, abilităţilor, 

motivaţiei şi nevoilor de învăţare.
• Principiul diversităţii, al respectării abaterii de la 

standerdele normale.
• Principiul accesului şi participării tuturor conform 

abilităţilor şi nivelului de dezvoltare.
Comportamente de respingere 
• ETICHETAREA – esenţializarea subiectivă a 

caracteristicilor persoanei, de obicei negative;
• Prejudecăţile  - opinii , idei preconcepute, adesea 

nefavorabile;
• Stereotipurile – justificări ale atitudinilor şi 

comportamentelor faţă de ceilalţi;
• Discriminarea – nedreptăţirea, punerea în acţiune a 

prejudecăţilor;
• Marginalizarea – desconsiderarea, neglijarea  mai mult sau 

mai puţin voită;
• Segregarea – formă gravă de discriminare, separare fizică.

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi Convenţia
Naţiunilor Unite privind eliminarea tuturor formelor de
discriminare recunosc dreptul la egalitate în faţa legii şi
protecţia împotriva discriminării ca fiind drepturi universale. În
acelaşi timp, Organizaţia Internaţională a Muncii interzice
discriminarea în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi
ocuparea forţei de muncă.

O definiţie unanim acceptată la nivel european a
întreprinderii sociale, ce combină un set de indicatori
sociali şi economici a fost dezvoltată de către Reţeaua de
Cercetare Europeană EMES.

Caracteristici ale întreprinderilor sociale sunt
următoarele:
• Activitate continuă a producerii de bunuri şi/sau vânzarea
de servicii;
• Grad ridicat de autonomie;
• Nivel semnificativ de risc economic;
• Un minim de muncă plătită;
• Iniţiativă lansată de un grup de persoane;
• Puterea de luare a deciziei nu se bazează pe proprietatea
capitalului;
• Natura participativă, care implică persoanele afectate de
activitate;
• Limitarea distribuţiei profitului;
• Scopul explicit de beneficiu al comunităţii.

Un domeniu major de intervenţie al întreprinderilor
sociale la nivel european îl reprezintă integrarea
profesională şi socială a grupurilor sociale vulnerabile la
excludere permanentă de pe piaţa muncii.

Întreprinderea socială reprezintă o nouă formă
antreprenorială în care:
1. Se combină managementul afacerii cu scopul social,
2. Proprietatea este socială,
3. Controlul asupra întreprinderii este deţinut de actorii
interesaţi care o constituie şi care:

• Diferă de sectorul privat (pentru profit), deoarece scopul
lor principal este să servească nevoile membrilor sau un
interes public general, și nu maximizarea sau distribuţia
profiturilor către acţionari sau membri.

• Diferă de sectorul public, deoarece sunt organizaţii
private auto-guvernate cu regula „un membru, un vot” în
adunarea lor generală, deşi pot primi subvenţii publice
pentru a-şi îndeplini misiunea.

Întreprinderea socială se aseamănă organizaţiilor ne-
comerciale, ONG-urilor care fac cu precădere advocacy şi
se finanţează din donaţii.

Întreprinderea socială...
Incluziunea socială...
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