Conferinta de lansare a proiectului "Start pentru incluziune sociala
prin munca"
Locul desfasurarii: Sala de sedinte a Consiliului Local Satu Mare din incinta Palatului Administrativ
Organizator: Asociatia Stea

Asociatia Stea impreuna cu Serviciul Public de
Asistenta Sociala Satu Mare si Agentia
Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca
Satu Mare organizeaza : Conferinta de lansare
a proiectului "Start pentru incluziune sociala prin
munca" Proiectul ,,Start pentru incluziune
sociala prin munca", este finantat prin granturile
SEE 2009 - 2014 , in cadrul Fondului ONG in
Romania (www.fondong.fdsc.ro). Bugetul
proiectului este de 69.125,54 Euro, din care
62.091,92 Euro finantare nerambursabila si
7.033,62 Euro contributia Asociatiei Stea si a
partenerilor sai. Proiectul are ca beneficiari
directi 42 de persoane fara adapost din Satu
Mare avand ca scop facilitarea integrarii
socio-profesionale a acestora prin cresterea
adaptabilitatii lor pe piata muncii.
Elementul central al proiectului il reprezinta un program de terapie prin horticultura care
va permite beneficiarilor sa treaca printr-o experienta similara muncii in conditii protejate
pentru a-si dezvolta abilitati si mecanisme de adaptare necesare pentru o buna integrare
viitoare pe piata muncii. Acestia vor invata sa cultive legume, plante aromatice si flori
respectand principiile agroecologiei, vor beneficia de programe de dezvoltare a abilitatilor
de viata, consiliere, instruire si formare profesionala, fiind sustinuti sa-si creasca stima de
sine. Proiectul va avea un impact benefic si asupra membrilor familiilor beneficiarilor
directi si copiii care frecventeaza centrul de zi al Asociatiei Stea in urma imbunatatirii
aportului de nutrienti in alimentatia zilnica prin consumul legumelor produse in cadrul
proiectului. O alta componenta importanta a proiectului vizeaza dezvoltarea
organizationala, in cadrul careia Asociatia Stea va fi sustinuta sa pregateasca infiintarea
unei intreprinderi de economie sociala avand la baza producerea de legume in regim
ecologic urmand sa creeze noi locuri de munca in comunitate si sa asigure oportunitati
reale de angajare pentru persoanele fara adapost pregatire sa lucreze. Pentru mai multe
detalii, va stam la dispozitie la telefon 0361-884330, persoana de contact: Cristina-Maria
Bala, manager proiect, e-mail: asociatiastea@gmail.com sau va rugam sa vizitati:

www.asociatiasteasm.ro Pentru informatii oficiale despre granturile SEE si norvegiene
accesati www.eeagrants.org

Despre Asociatia STEA
Asocia?ia STEA este o organizatie neguvernamental? înfiin?at? în anul 2004 a c?rei
misiune este aceea de a contribui ?i de a milita pentru respectarea drepturilor fiec?rui copil
?i tân?r, pentru ca acesta s? se dezvolte ca parte a unei societ??i responsabile. Asocia?ia
Stea lupt? împotriva cer?etoriei ?i a exploat?rii copiilor ?i tinerilor sus?inându-i s? devin?
independen?i prin educa?ie ?i ob?inerea unui loc de munc?.
Confirmare pana la data: 30 aprilie 2014
Participare: Intrare libera
Cristina Bala - director
cristinadiaciuc@yahoo.fr
0743174169
ASOCIATIA STEA

Sponsori eveniment:

Granturile
SEE 2009 –
2014

Program
Ofera detalii despre programul de desfasurare a evenimentului.

Locul desfasurarii:
Sala de sedinte a Consiliului Local Satu Mare din incinta Palatului Administrativ P-?a 25
Octombrie 1

