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CCRREEAARREEAA  UUNNUUII  AATTEELLIIEERR  DDEE  IINNTTEEGGRRAARREE  ::  UUNN  PPRROOIIEECCTT  PPEERRTTIINNEENNTT  SSII  NNEECCEESSAARR  IINN  
CCOONNTTEEXXTTUULL  SSOOCCIIOO--EECCOONNOOMMIICC  RROOMMAANNEESSCC  

  
OOBBIIEECCTTIIVV  
  
PPeennttrruu  ccaatteeggoorriiiillee  ssoocciiaallee  vvuullnneerraabbiillee,,  RRoommaanniiaa  iinnrreeggiissttrreeaazzaa  oo  lliippssaa  ccrruunnttaa  ddee  ddiissppoozziittiivvee  ddee  ((rree--))  iinntteeggrraarree  ssoocciiaallaa  
ssii  eeccoonnoommiiccaa  ccaarree  ssaa  vviinnaa  iinn  ccoommpplleettaarreeaa  ppoolliittiicciilloorr  ddee  aassiisstteennttaa  ssoocciiaallaa,,  ssii  ccaarree  ssaa  ffiiee  oorriieennttaattee  ccaattrree  ppiiaattaa  mmuunncciiii  ssii  
ccaattrree  nneevvooiillee  iinnttrreepprriinnddeerriilloorr..  PPeennttrruu  ddeezzvvoollttaarreeaa  eeccoonnoommiieeii  ssoocciiaallee  ssii  ssoolliiddaarree  eessttee  nneevvooiiee  ddee  ppoolliittiiccii  ccooeerreennttee  
ppeennttrruu  aa  aassiigguurraa  ccooeezziiuunneeaa  ssoocciiaallaa..  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 

 ATELIER DE INTEGRARE SOCIO-ECONOMICA 
pentru persoane in dificultate 

 
« Ne construim viitorul ajutandu-i pe ceilalti sa si-l construiasca pe al lor » 

AATTEELLIIEERREE  FFAARRAA  FFRROONNTTIIEERREE  eessttee  oo  aassoocciiaattiiee  rroommaannaa  
nnoonn  pprrooffiitt  aa  ccaarreeii  mmiissiiuunnee  eessttee  ddee  aa  lluuppttaa  iimmppoorrttiivvaa  
mmaarrggiinnaalliizzaarriiii  ssii  eexxcclluuzziiuunniiii,,  ooffeerriinndd  oo  ((nnoouuaa))  ssaannssaa  
ppeerrssooaanneelloorr  iinn  ddiiffiiccuullttaattee  ddee  aa  aavveeaa  uunn  lloocc  ddee  mmuunnccaa  ssii  
ddee  aa  ssee  ((rree--))ccoonnssttrruuii  iinn  ccaaddrruull  uunnuuii  pprrooiieecctt  ccoolleeccttiivv  
vvaalloorriizzaanntt  ssii  ssoolliiddaarr,,  iinnddiiffeerreenntt  ddee  ddiiffiiccuullttaattiillee  ppee  ccaarree  
llee--aauu  iinnttaallnniitt  ddee--aa  lluunngguull  vviieettiiii..  
  
AAssoocciiaattiiaa  AATTEELLIIEERREE  FFAARRAA  FFRROONNTTIIEERREE  RRoommaanniiaa  
iinntteerrvviinnee  iinn  ddoommeenniiuull  iinntteeggrraarriiii  ssoocciiaallee  ssii  pprrooffeessiioonnaallee  
pprriinn  mmuunnccaa  aa  ppeerrssooaanneelloorr  aaffllaattee  iinn  ddiiffiiccuullttaattee,,  pprriinnttrr--oo  
aaccoommppaanniieerree  ppeerrssoonnaalliizzaattaa  ssii  pprriinn  pprrooiieeccttee  ddee  
ssoolliiddaarriittaattee  ccaarree  ddaauu  ppoossiibbiilliittaatteeaa  ddee  aa  ssee  ((rree))ccoonnssttrruuii,,  
ddee  aa  ccaassttiiggaa  iinnccrreeddeerree  iinn  ssiinnee  ssii  ddeemmnniittaattee..  
  
AAssoocciiaattiiaa  AATTEELLIIEERREE  FFAARRAA  FFRROONNTTIIEERREE  ffaaccee  ppaarrttee  
ddiinnttrr--oo  rreetteeaa  ddee  aassoocciiaattiiii  iinntteerrnnaattiioonnaallaa,,  ccuu  eexxppeerriieennttaa  
rreeccuunnoossccuuttaa  iinn  ddoommeenniiuull  iinnsseerrttiiuunniiii,,  iinntteeggrraarriiii  ssoocciiaallee  
ssii  eeccoonnoommiiccee,,  ffoorrmmaarriiii  pprrooffeessiioonnaallee,,  lluupptteeii  iimmppoottrriivvaa  
rriissiippeeii  ssii  ppeennttrruu  pprrootteeccttiiaa  mmeeddiiuulluuii  ssii  ddeezzvvoollttaarriiii  ssii  
ccooooppeerraarriiii  iinntteerrnnaattiioonnaallee  pprriinn  pprrooiieeccttee  ddee  ssoolliiddaarriittaattee..  
  
PPaarrtteenneerrii  ooppeerraattiioonnaallii  aaii  pprrooiieeccttuulluuii  ::  SSaammuu  SSoocciiaall  
RRoommaanniiaa,,  AAtteelliieerrss  SSaannss  FFrroonnttiièèrreess  FFrraannccee,,  ……  

AACCTTIIVVIITTAATTII  
  

  MMooddeelluull  eeccoonnoommiicc  ::  
!!  CCoolleeccttaarree  ccaallccuullaattooaarree  ddee  llaa  mmaarriillee  ggrruuppuurrii  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ddiinn  
BBuuccuurreessttii  
!!  RReeccoonnddiittiioonnaarree  ccaallccuullaattooaarree  ccoonnffoorrmm  ddiirreeccttiivveeii  eeuurrooppeennee  
DDEEEEEE  
!!  RReecciiccllaarree  ––  ddeezzmmeemmbbrraarree  ccaallccuullaattooaarree,,  iinn  ppaarrtteenneerriiaatt  ccuu  eeccoo--
oorrggaanniissmmeellee  ddiinn  RRoommaanniiaa  
!!  DDiivveerrssiiffiiccaarree  aaccttiivviittaattee  eeccoonnoommiiccaa  

  MMooddeelluull  ssoocciiaall::  
!!  PPrriimmiirree,,  ddiiaaggnnoossttiiccaarree,,  aaccoommppaanniieerree  ssoocciiaallaa,,  ppssiihhoollooggiiccaa  ssii  
pprrooffeessiioonnaallaa  iinnddiivviidduuaalliizzaattaa  
!!  FFoorrmmaarrii  pprrooffeessiioonnaallee  iinn  ccaaddrruull  ssii  iinn  aaffaarraa  aatteelliieerruulluuii  
!!  CCoonnssiilliieerree  ssii  oorriieennttaarree  pprrooffeessiioonnaallaa  
!!  MMeeddiieerree  pprrooffeessiioonnaallaa  iinn  rreellaattiiaa  ccuu  ppootteennttiiaalliiii  aannggaajjaattoorrii  
!!  SSeennssiibbiilliizzaarreeaa  ssii  ccoonnssttiittuuiirreeaa  uunneeii  rreetteellee  ddee  ppootteennttaallii  
aannggaajjaattoorrii  

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AATTEELLIIEERRUULL  DDEE  IINNTTEEGGRRAARREE  SSOOCCIIOO--EECCOONNOOMMIICCAA  IISSII  PPRROOPPUUNNEE  ::  

  SSaa  ooffeerree  oo  ssaannssaa  ppeerrssooaanneelloorr  iinn  ddiiffiiccuullttaattee  ddee  aa  ssee  iinntteeggrraa  iinn  ssoocciieettaattee  ssii  iinnttrr--uunn  lloocc  ddee  mmuunnccaa  ::  
AAtteelliieerree  FFaarraa  FFrroonnttiieerree  RRoommaanniiaa  pprrooppuunnee  uunn  ppaarrccuurrss  ddee  iinntteeggrraarree  pprriinn  mmuunnccaa,,  oo  aaccoommppaanniieerree  ppeerrssoonnaalliizzaattaa  ssii  
ffoorrmmaarrii  pprrooffeessiioonnaallee;;  aaccttiivviittaatteeaa  pprriinncciippaallaa  aa  aatteelliieerruulluuii  eessttee  ddee  aa  rreecciiccllaa  ssaauu  rreeccoonnddiittiioonnaa  ccaallccuullaattooaarree  ccoolleeccttaattee  ddee  
llaa  mmaarriillee  ccoommppaanniiii  pprriivvaattee;;  

  SSaa  ssuussttiinnaa  pprrooiieecctteellee  ddee  ssoolliiddaarriittaattee  ::  ccaallccuullaattooaarree  rreeccoonnddiittiioonnaattee  vvoorr  eecchhiippaa  pprrooiieecctteellee  aassoocciiaattiiiilloorr  ssii  
ssccoolliilloorr  ccaarree  lluuccrreeaazzaa  ccuu  ccooppiiii  ssii  ttiinneerrii  ddeeffaavvoorriizzaattii,,  bbeenneeffiicciiaarriiii  vvoorr  ppaarrttiicciippaa  llaa  ssaannttiieerree  ddee  ssoolliiddaarriittaattee  iinntteerrnnaattiioonnaallaa;;  

  SSaa  lluuppttee  iimmppoorrttiivvaa  rriissiippeeii  ssii  ppeennttrruu  pprrootteeccttiiaa  mmeeddiiuulluuii  ::  pprriinn  rreessppeeccttaarreeaa  nnoorrmmeelloorr  eeuurrooppeennee  ddee  rreecciiccllaarree  
aa  DDEEEEEE,,  pprriinn  ppaarrtteenneerriiaattee  ccuu  aassoocciiaattiiii,,  ccoommppaanniiii  pprriivvaattee  ssii  iinnssttiittuuttiiii  ccaarree  pprroommoovveeaazzaa  ddeezzvvoollttaarreeaa  dduurraabbiillaa..  
  
RREEZZUULLTTAATTEE    
  
AAtteelliieerruull,,  uunn  ddeemmeerrss  iinntteeggrraatt  ddee  ddeezzvvoollttaarree  dduurraabbiillaa  ––  ccaatteevvaa  cciiffrree  ::  

  1100  ssaallaarriiaattii  iinn  ddiiffiiccuullttaattee  iinn  pprriimmuull  aann  ddee  aaccttiivviittaattee,,  oorriieennttaattii  ccaattrree  aatteelliieerr  ddee  aassoocciiaattiiiillee  ssii  iinnssttiittuuttiiiillee  ppaarrtteenneerree  
  5500%%  mmiinniimmuumm  ddee  rreeuussiittaa  iinn  iinntteeggrraarreeaa  lloorr  iinn  ssoocciieettaattee  ssii  iinnttrr--uunn  lloocc  ddee  mmuunnccaa;;  
  550000  ddee  ccaallccuullaattooaarree  ccoolleeccttaattee  llooccaall;;  
  oo  mmeettooddoollooggiiee  aa  ppaarrccuurrssuulluuii  ddee  iinnsseerrttiiuunnee  iinnddiivviidduuaalliizzaatt,,  pprriinn  aaccoommppaanniieerree  ssoocciiaallaa,,  ppssiihhoollooggiiccaa,,  

ppeeddaaggooggiiccaa,,  ffoorrmmaarree,,  ccoonnssiilliieerree  ssii  oorriieennttaarree  pprrooffeessiioonnaallaa  ::  uunn  ddiissppoozziittiivv  ddee  iinnsseerrttiiuunnee  iinnoovvaanntt,,  ccaarree  vvaa  
ppuutteeaa  ffii  pprreelluuaatt  ssii  aaddaappttaatt  aaccoolloo  uunnddee  eessttee  nneevvooiiee..  

  
FFIINNAANNTTAARREE  
  

AAtteelliieerruull  ddee  iinntteeggrraarree  ssoocciioopprrooffeessiioonnaallaa  rreepprreezziinnttaa  ::  
  uunn  bbuuggeett  ddee  115555  000000  eeuurrooss  ppeennttrruu  pprriimmuull  aann;;  
  ffiinnaannttaarreeaa  ppeennttrruu  ffuunnccttiioonnaarree  aassiigguurraattaa  ppee  33  aannii  ddee  zziillee  aassiigguurraattaa  ddee  ffoonndduurriillee  ssttrruuccttuurraallee  --  FFSSEE;;  
  2222  kk€€  rreepprreezziinnttaa  ffiinnaannttaarreeaa  pprriivvaattaa  aassiigguurraattaa  ppeennttrruu  rreeaabbiilliittaarree  ssii  aammeennaajjaarree  llooccaall..  

  

  
  

PPAARRTTEENNEERRII  SSTTRRAATTEEGGIICCII  
  

AAtteelliieerree  FFaarraa  FFrroonnttiieerree  ffaaccee  ppaarrttee  ddiinnttrr--oo  rreetteeaa  aassoocciiaattiivvaa  iinntteerrnnaattiioonnaallaa,,  ccuu  eexxppeerriieennttaa  ssii  kknnooww--hhooww  iinn  ddoommeenniiuull  
iinnsseerrttiiuunniiii  ssoocciioo--pprrooffeessiioonnaallee  ppeennttrruu  ppeerrssooaanneellee  iinn  mmaarree  ddiiffiiccuullttaattee..  AAssttffeell,,  AAtteelliieerrss  SSaannss  FFrroonnttiièèrreess  FFrraannttaa  eessttee  
uunnuuii  ddiinnttrree  ppaarrtteenneerriiii  ssttrraatteeggiiccii,,  aallaattuurrii  ddee  SSaammuu  SSoocciiaall  RRoommaanniiaa..  
DDee  aasseemmeenneeaa,,  AAtteelliieerree  FFaarraa  FFrroonnttiieerree  aarree  ccoonnvveennttiiii  ddee  ppaarrtteenneerriiaatt  ccuu  mmaarriillee  ggrruuppuurrii  pprriivvaattee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  
iinnssttaallaattee  iinn  RRoommaanniiaa  ppeennttrruu  ccoolleeccttaarreeaa  ppaarrccuurriilloorr  iinnffoorrmmaattiiccee  ((DDiissttrriiggaazz  SSuudd,,  AAppaannoovvaa,,  LLaaffaarrggee  eettcc  nnee  iinnccrreeddiinntteeaazzaa  
ccaallccuullaattooaarreellee  aammoorrttiizzaattee,,  nnuummeerrooaassee  aallttee  ccoollaabboorraarrii  ssuunntt  iinn  ccuurrss  ddee  eellaabboorraarree))..  
AAtteelliieerree  FFaarraa  FFrroonnttiieerree  eessttee  ddee  aasseemmeenneeaa  iinn  ppaarrtteenneerriiaatt  ccuu  aassoocciiaattiiii  ssii  iinnssttiittuuttiiii  ppuubblliiccee  ccaarree  ddeezzvvoollttaa  sseerrvviicciiii  
ssoocciiaallee  ssii  pprrooggrraammmmee  ddee  ddeezzvvoollttaarree  ssoocciiaallaa,,  aassiisstteennttaa  ssoocciiaallaa  ssii  mmeeddiieerree  ssoocciioopprrooffeessiioonnaallaa..  
UUnn  ppaarrtteenneerriiaatt  eessttee  iinn  ccuurrss  ddee  ffiinnaalliizzaarree  ccuu  uunn  eeccoo--oorrggaanniissmm  rroommaann  ppeennttrruu  ppaarrtteeaa  ddee  rreecciiccllaarree,,  ssii  uunn  aallttuull  aa  ffoosstt  
iinniittiiaatt  ccuu  MMiiccrroossoofftt  ppeennttrruu  aa  ddeevveennii  MMiiccrroossoofftt  aauutthhoorriizzeedd  rreeffuurrbbiisshheerr..  
  

  

PPUUBBLLIICCUULL  TTIINNTTAA  
  TTiinneerrii  ddiinn  cceennttrreellee  ddee  ppllaassaammeenntt;;  
  TTiinneerrii  ddiinn  ccaaddrruull  sseerrvviicciiuulluuii  ddee  pprroobbaattiiuunnee;;  
  PPeerrssooaannee  ccaarree  nnuu  aauu  ddoommiicciiuull  ffiixx;;  
  PPeerrssooaannee  ffaarraa  ssccoollaarriizzaarree  ssii//ssaauu  pprreeggaattiirree  pprrooffeessiioonnaallaa;;  
  PPeerrssooaannee  ccuu  ddiizzaabbiilliittaattii;;  
  PPeerrssooaannee  ddiinn  ccaatteeggoorriiii  ssoocciiaallee  ssaauu  eettnniiccee  ddeeffaavvoorriizzaattee  ((ssaarraacciiee,,  eettnniiee  

rroommaa));;  
  TTiinneerrii  ccuu  pprroobblleemmee  ddee  aaddiiccttiiee;;  
  PPeerrssooaannee  aaffeeccttaattee  ddee  bboollii  ccaarree  iinnfflluueenntteeaazzaa  vviiaattaa  pprrooffeessiioonnaallaa  ssii  ssoocciiaallaa..  
  IImmiiggrraannttii  ssii  aallttee  ggrruuppuurrii  vvuullnneerraabbiillee……  

 
 


