INVESTIM ÎN VIITOR
DOMENIU: Dezvoltare comunitară
LOCALITATE: Marghita
DURATA IMPLEMENTĂRII: 10 luni
INIȚIATOR: Lucian Calin Hebristean
Voi asigura managementul proiectului pe intreaga perioada de desfasurare, contribuind cu experienta
dobandita prin implementarea cu succes a numeroase proiecte sociale la realizarea obiectivelor
propuse.

DESPRE PROIECT
Încă de la înființarea sa, Fundația Creștină Elim a acordat o atenție deosebită persoanelor cu
dizabilități. Am înțeles nevoia acestora de a se integra în societate și ne-am focalizat atenția spre
realizarea acestui obiectiv. În prezent, dispunem de o suprafață de 1 ha teren agricol, unde dorim să
construim 2 solarii pentru a oferi posibilitatea unui număr de 2 tineri cu handicap ușor să muncească.
Sub atenta supraveghere a unui specialist în agricultură pe care fundația îl are printre angajați, acești
tineri pot desfășura zilnic activități agricole, oferindu-le astfel posibilitatea de a-și dobândi
independența financiară. Legumele obținute în solarii pot fi vândute către bucătăria proprie a
fundației, unde se pregătesc zilnic peste 150 porții de mâncare, dar și în piețele municipiului Marghita.
Cu o parte din profitul produs de aceste solarii dorim să asigurăm salariile tinerilor cu handicap, iar o
parte să fie reinvestit în construcția de noi solarii, dezvoltând proiectul și contribuind la crearea de noi
locuri de muncă. Pentru că marginalizarea, mila în loc de apreciere, generează noi forme de handicap,
dorim să oferim posibilitatea acestor tineri de a se afirma prin muncă.
Pregătirea persoanelor cu handicap pentru integrarea pe piața muncii este un alt element important
din cadrul proiectului, de aceea ne-am propus să oferim consiliere psihologică tinerilor, astfel să-i
pregătim pentru schimbările ce vor avea loc în viețile lor, să-i învățăm cum să administreze corect un
buget și care sunt pașii ce trebuiesc urmați pentru o integrare socială completă.
Proiectul nu se referă doar la încurajarea schimbării pentru persoanele cu handicap și dobândirea de
către acestea de abilități profesionale. Prejudecățile fiind un obstacol important întâmpinat de
acestea, dorim să contribuim și la schimbarea mentalității și la sensibilizarea atât a angajatorului cât
și a cetățenilor prin organizarea de dezbateri cu privire la nevoia pe care această clasă vulnerabilă o
are, la problemele și obstacolele pe care le întâmpină.

SUSTENABILITATE
Proiectul își propune să se auto-finanțeze. Legumele produse în solarii pot fi valorificate, asigurânduse piață de desfacere atât în interiorul fundației cât și în piețele de pe raza municipiului Marghita. O
parte din profitul obținut asigură plata salariilor, iar o parte contribuie la dezvoltarea proiectului prin
investiții în construcția de noi solarii și crearea de noi locuri de muncă.

CAUZĂ
Tinerii care finalizează studiile la școala specială din cadrul Fundației, continuă activitatea la centrele
ocupaționale create pentru a avea o activitate zilnică. Felicitări, lumânări, piese vestimentare sunt
câteva din obiectele pe care aceștia le confecționează, însă nu reușesc să câștige nimic în urma muncii
lor. Banii obținuți din vânzărea acestor obiecte acoperă doar cheltuielile care asigură consumabilele
necesare în ateliere.
Lipsa locurilor de muncă rămâne pentru acești tineri o problemă cu care se confruntă tot mai des și
pe care încercăm să o rezolvăm prin implementarea unui astfel de proiect. Din păcate nici societatea
nu este foarte pregătită să-i accepte, angajatorii nu au încredere în capacitățile lor de muncă, iar statul
nu face nimic să-i ajute.

OBIECTIVE
•

Înființarea și dezvoltarea unei afaceri sociale.

•

Integrarea pe piața muncii a 2 tineri cu handicap ușor prin crearea de locuri de muncă.

•

Construcția a 2 solarii.

•
Creșterea gradului de informare și conștientizare, precum și sensibilizarea opiniei publice cu
privire la nevoia integrării pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități.
•

Schimbarea atitudinii cu privire la potențialul și abilitățile persoanelor cu dizabilități.

BENEFICIARI DIRECȚI
Beneficiari direcți: Fundatia Crestina ELIM, tineri cu handicap aflați în situații de risc social.
Beneficiari indirecți: comunitatea locala, administratia publica locala.

BUGET
Sumă totală necesară
4490
Surse alternative de finanţare
Fundația Crestină ELIM acoperă cheltuielile cu personalul calificat implicat in proiect, cheltuielile de
pregătire a terenului sau orice alte cheltuieli neprevăzute.

IMPACT
Odată cu implementarea proiectului, dorim să oferim posibilitatea ca 2 tineri cu handicap să
beneficieze de integrare socio-profesională. Odată cu integrarea pe piața muncii, aceștia pot face
progrese considerabile în dezvoltarea personală și pot fi un exemplu pozitiv pentru societate.

Mentalitatea, atitudinea angajatorului și a cetățenilor față de această categorie vulnerabilă poate fi
schimbată prin dezbaterile pe care le vom organiza. Proiectul reprezintă punctul de plecare pentru o
afacere socială care se poate dezvolta și susține din surse proprii și care să contribuie la integrarea pe
piața munci a unui număr cât mai mare de persoane cu dizabilități.

