Beneficii pentru:

Adulți:

Elevi (copii cu vârstă între 6-15 ani):
Proiectul propus are ca SCOP principal
susţinerea dezvoltării comunităţilor
marginalizate identificate în vederea reducerii
sărăciei şi marginalizării cu care se confruntă
locuitorii acestor zone, în paralel cu furnizarea
de sprijin pentru integrarea pe piaţa muncii şi
participarea la educaţia formală.

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului este
de a contribui la reducerea numărului
persoanelor de etnie romă şi a celor de alte
etnii aflate în risc de sărăcie din zonele
marginalizate identificate, printr-o abordare
integrată, adaptată nevoilor cu care locuitorii
acestor zone se confruntă zi de zi.

- activități de tip After School - școală după
școală
- asigurarea hranei
- asigurarea igienei personale şi a îmbrăcămintei
- educaţie formală şi informală
- activităţi de recuperare sau reabilitare
- participarea la viaţa comunităţii
- excursii
- activităţi de relaxare
- organizare jocuri
- tabere de vară
- alte activităţi extraşcolare.

Ucenici (persoane cu vârstă între 16-24 ani):

-orientare pentru alegerea unei meserii/calificări
sau continuării studiilor de nivel superior
-activități extracurriculare, non-formale și
informale în unitățile de învățământ pilot
-subvenții

- furnizare cursuri de formare profesională în
vederea dobândirii, menţinerii şi ridicării
nivelului competitivităţii profesionale, pe piaţa
muncii
- măsuri de sprijin pentru găsirea unui loc de
muncă
- acordarea de sprijin pentru înfiinţarea de
noi afaceri sub forma unor servicii personalizate
de sprijin (micro-granturi)
- consilierea părinţilor şi a tinerilor, se
propune un program adresat părinţilor copiilor cu
risc de abandon şcolar şi frecvenţă şcolară
scăzută, situaţii cărora li se asociază lipsa
locurilor de muncă, nivel scăzut al veniturilor
părinţilor, nivel de educaţie scăzut al părinţilor,
locuinţe insalubre, fără facilităţi de bază şi alte
probleme generate de faptul că au trăit în sărăcie
pe perioadă lungă
- furnizarea de servicii medicale: înscrierea
persoanelor la un medic de familie, acordarea de
pachete medicale minime prevăzute de legislaţia
în vigoare, monitorizarea evoluţiei sarcinii,
consiliere de educaţie sexuală, prevenţie şi
planning familial, cursuri de igienă personală şi
acordarea de pachete de igienă personală
- activităţi de asistenţă juridică pentru
reglementări acte de identitate, acte de
proprietate
- activităţi de îmbunătăţire a condiţiilor de
locuit.

