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În regiunea Bucureşti Institutul pentru Politici Sociale implementează proiectul “Hai să 
dăm mână cu mână, să păşim în viaţă ÎMPREUNĂ" POSDRU 2009/70/6.2/S/40813 
 
Obiectivul general al proiectului  
 
Configurarea unui sistem de sprijin integrat pentru promovarea participării la viaţa 
socială şi accesul pe piaţa muncii a tinerilor proveniţi din Instituţiile de Plasament si a 
tinerilor cu dizabilităţi. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului  
 

1. Sprijinirea şi încurajarea persoanelor tinere provenite din Centrele de Plasament 
şi a celor cu dizabilităţi în descoperirea metodelor de a interacţiona cu 
societatea, dezvoltarea responsabilităţii proprii şi a unui stil de viaţă bine adaptat 
din punct de vedere social. 

2. Înfiinţarea unui Centru de Formare Profesionala ONLINE pentru a facilita accesul 
la educaţie a tinerilor din zonele rurale, a celor cu dificultăţi de deplasare, dar nu 
numai. 

3. Încurajarea şi sprijinirea antreprenoriatului prin consiliere profesională, juridică si 
sprijin financiar acordat tinerilor cu spirit întreprinzător în vederea demarării unei 
afaceri. 

4. Crearea unei platforme pentru dialogul între tineri – persoane cu dizabilităţi si 
tineri proveniţi din Centrele de Plasament – şi între persoane fără “handicapuri 
fizice, morale sau sociale” – populaţia majoritară. Reducerea prejudecăţilor si a 
barierelor sociale atât a populaţiei cât şi a angajatorilor. 

5. Dezvoltarea standardelor de calitate a serviciilor de integrare pe piaţa muncii 
asigurate de furnizorii de servicii sociale. 
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Proiectul se desfăşoară în Maramureş, Braşov, Bucureşti, Constanţa  şi are o durată de 
48 luni începând cu 1 septembrie 2009. 
 

Grupul ţintă este reprezentat de 

 258 tineri proveniţi din Centrele de Plasament din 4 regini vor participa la 
activităţi de consiliere şi orientare socio-profesionala. 

 218 tineri cu dizabilităţi din 4 regini vor participa la activităţi de consiliere si 
orientare socio-medico-profesionale. 

 80 membrii de familie a tinerilor cu dizabilităţi vor participa la acţiuni de 
consiliere. 

 476 de tineri din ambele grupuri ţintă vor paprticipa la cursuri de formare 
profesională online. 

 200 persoane vor participa la seminarul internaţional cu tema “Şi noi putem 
reuşi” 

 660 persoane vor participa la cele 4 Târguri de Job regionale 
 56 de tineri vor beneficia de indrumare antreprenoriala şi sprijin 
 100 formatori vor frecventa cursuri în domeniul incluziunii sociale 

 

Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, 
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-
2013, Axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de 
invervenţie 6.2. “Împreună pe piaţa muncii”. 
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Beneficiar  

Asociaţia Tineri Întreprinzători CONCORDIA 

Parteneri 

1. Asociaţia Institutul pentru Politici Sociale din Bucureşti 
2. Asociaţia Multimedia a Locurilor de Munca din Franţa 
3. Asociaţia Centrul Regional de Iniţiere şi Servicii din Sighetu Marmaţiei 
4. Asociaţia Femeilor Rome din Bucureşti 
5. Asociaţia pentru Comunitate şi Familie 2006 din Constanţa 
6. Asociaţia Profesionala Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC din Baia 

Mare 
 
Date de contact pentru regiunea Bucureşti 
 
Institutul pentru Politici Sociale 
ips.romania@gmail.com  
www.politicisociale.ro 
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