Spicul Eco
DOMENIU: Dezvoltare comunitară
LOCALITATE: Buzău
DURATA IMPLEMENTĂRII: 11 luni
INIȚIATOR: Adina Vuta
In cadrul proiectului rolul meu va fi de coordonator al activitatii. Acest rol are la baza experienta pe
care o am in demararea si coordonarea unei intreprinderi sociale. Astfel, pana in prezent am coordonat
o intreprindere sociala in domeniul confectionarii obiectelor decorative si al bijuteriilor handmade si o
alta intreprindere sociala a Fundatiei Sf. Sava - o ciupercarie.

DESPRE PROIECT
Spicul Eco - Brutarie & Patiserie este un proiect al Fundatiei Sfantul Sava de la Buzau, prin care se
urmareste crearea de locuri de munca pentru tineri care la varsta de 18 ani au parasite centrele de
plasament precum si alti tineri abandonati de familie, care nu pot sa aiba un trai decent in lipsa unui
loc de munca. Astfel, 3 tineri vor dobandi un loc de munca, ceea ce ii va ajuta sa aiba un trai decent,
independent.
Totodata, proiectul contribuie la generarea de fonduri care sa sustina programele sociale ale
organizatiei intrucat Fundatia Sfantul Sava deserveste anual un numar de peste 2500 de beneficiari,
iar numarul celor care au nevoie de servicii de gazduire, ingrijire, consiliere, suport, este din ce in ce
mai mare de la an la an.
De aceea, pentru a raspunde numarului de solicitari in crestere, este necesar ca fundatia sa-si creasca
autonomia financiara, reducand dependenta fata de sponsorizari, donatiii sau subventii, care nu pot
fi o sursa permanenta de venit.
Spicul Eco - Brutarie & Patiserie va produce produse de panificatie si patiserie certificate ecologic. O
parte din acestea vor fi distribuite catre asezamintele de batrani, taberele si cantina sociala a
Fundatiei. Restul vor fi comercializate in judetul Buzau in magazinele cu produse bio si in
supermarketuri, fiind destinate cumparatorilor care vor un produs natural, proaspat si de calitate.

SUSTENABILITATE
Un prim pas care va fi facut pentru a se asigura continuitatea proiectului va fi acreditarea unitatii
infiintate ca unitate protejata. Astfel, se va crea oportunitatea de a ajunge la clientii corporatii, care
vor prefera sa achizitioneze produse de la unitatea protejata din taxa pe care o platesc statului pentru
ca nu au angajat procentul de persoane cu dizabilitati stipulat in lege.
Tinand cont de productia estimata, dupa incheierea proiectului, vanzarile vor putea acoperi salariul
pentru cei 3 tineri angajati. Continuitatea va fi asigurata si prin faptul ca faina, materia prima
principala, se va obtine din productie proprie. Fundatia detine 30 ha de teren arabil pe care se cultiva

grau si porumb. In acest moment acestea se folosesc doar la hrana animalelor. In vederea extinderii
productiei, se vor avea in vedere si alti tineri care au parasit centrele de plasament si care vor participa
la cursuri de formare.
Acestia vor putea sa asigure continuitatea fluxului de productie si in cazul in care vreunul din cei 3
tineri cu care se incepe activitatea ar dori sa se reorienteze profesional. Comunitatea va intelege
nevoia de includere si sustinere a tinerilor care au parasit centrele de plasament si va achizitiona
produsele realizate de tinerii din proiect.
Mixul canalelor de distributie va fi urmatorul:
• 74 % catre clientii corporatii (inclusiv supermarket-urile)
• 12% consum intern (pentru asezamintele de batrani, centrele de zi si taberele Fundatiei)
• 12% vanzari in magazine specializate, cu produse bio
• 2% vanzari in cadrul unor targuri de profil

CAUZĂ
Punctul de plecare al proiectului se afla in realitatea existenta, nu doar in judetul Buzau, ci la nivelul
intregii tari, in ceea ce priveste situatia persoanelor din centrele de plasament. In momentul in care
implinesc 18 ani, tinerii care parasesc centrele de plasament se confrunta cu lipsa initiativelor de
incluziune sociala.
De cele mai multe ori, acestia ajung sa traiasca in strada, fara a avea posibilitatea de a se autosustine,
in lipsa unui loc de munca. Fundatia Sfantul Sava de la Buzu a identificat, printre persoanele care au
apelat la cantina sociala a organizatiei numerosi tineri (o parte din ei cu dizabilitati usoare) care au
parasit centrele de plasament si care sunt fara adapost.
Pana in prezent, 3 tineri au fost deja angajati in cadrul Fundatiei, cu contract de munca pe perioada
nedeterminata. In vederea dobandirii unui trai autonom, este necesara integrarea in campul muncii si
in cazul celorlalti tineri, ceea ce ar atrage in timp independenta financiara, cresterea stimei de sine si
reinegrarea lor sociala.

OBIECTIVE
1. Furnizarea de formare profesionala si angajarea a 3 tineri (o parte din ei cu dizabilitati usoare) ce
provin din centre de plasament de stat, care sa le asigure independenta financiara si sa le dea ocazia
sa se simta apreciati pentru contributia lor.
2. Oferirea oportunitatilor de participare pe piata muncii pentru pentru 2 tineri ce au parasit centrele
de plasament/an, in vederea gasirii unui loc de munca
3. Imbunatatirea abilitatilor sociale, a interactiunii si integrarii in comunitate a tinerilor
dezinstitutionalizati prin participarea pe piata muncii
4. Generarea de fonduri care sa sustina serviciile oferite de Fundatie categoriilor defavorizate
(acoperirea din veniturile intreprinderii sociale a 3% din bugetul total al organizatiei in primul an,
urmand a se ajunge la 8% in al treilea an)

5. Sustinerea pe termen lung a celor 3 locuri de munca pentru persoanele ce provin din centrele de
plasament si posibilitatea de a crea locuri noi de munca prin extinderea intreprinderii sociale nou
create
6. Promovarea abilitatilor persoanelor defavorizate si a proiectului prin organizarea unui eveniment
de deschidere si a unui eveniment Ziua Portilor Deschise

BENEFICIARI DIRECȚI
Beneficiarii directi
3 tineri (o parte din ei cu dizabilitati usoare), care au parasit centrele de plasament la
implinirea varstei de 18 ani sau care provin din familii dezorganizate, cu parinti plecati in strainatate
si care sunt in imposibilitatea de a se autosustine in lipsa unui loc de munca.
Alti tineri care au parasit centrele de plasament care pe parcursul finantarii vor participa la
stagii de formare in intreprinderea nou creata, urmand ca odata cu extinderea capacitatii de productie
acestora sa li se ofere oportunitatea de a fi angajati
Beneficiarii indirecti:
2500 de persoane defavorizate aflate in grija Fundatiei Sf. Sava - batrani abandonati de familie
care sunt gazduiti in asezamintele pentru varstnici ale Fundatiei din localitatile Campeni, Pietroasele
si Naeni (jud Buzau), copii din familii nevoiase care primesc o masa calda in cantina sociala a Fundatiei,
copii si tineri cu situatie materiala precara care participa gratuit in timpul verii lka taberele de la Bisoca
(jud Buzau) si Maliuc (jud Tulcea)
Intreaga comunitate din Buzau care va putea achizitiona produsele de panificatie si patiserie
din magazine

BUGET
Sumă totală necesară
14150
Surse alternative de finanţare
Contributia Fundatiei Sfantul Sava de la Buzau va fi de 750 de euro.

IMPACT
In urma implementarii acestui proiect tinerii care au parasit centrele de plasament vor dobandi un loc
de munca ceea ce va contribui la cresterea stimei de sine, dar si la stabilitatea lor financiara. Intreaga
comunitate va avea de castigat de pe urma proiectului deoarece produsele obtinute vor fi de o foarte
buna calitate, certificate ecologic.
Membrii comunitatii isi vor schimba perceptia cu privire la abilitatile pe care le au tinerii din centrele
de plasament (o parte din ei cu dizabilitati) si vor achizitiona produsele. Proiectul va avea impact si

asupra beneficiarilor Fundatiei Sfantul Sava (peste 2500 anual) deoarece va contribui la
sustenabilitatea serviciilor pe care acestia le primesc.
Rezultate:
R1- un spatiu amenajat astfel incat sa indeplineasca normele sanitare prevazute de lege pentru
procesul de panificatie si patiserie
R2- echipamente brutarie achizitionate (tavi, spatule, palate, lazi, 1 malaxor, 1 aparat pentru portionat
si intins aluatul)
R3.1 – 3 tineri ce provin din centrele de plasament participa la cursul de brutar/patiser
R3.2. - Alti 2 tineri ce provin din centrul de plasament participa anual la cursul de brutar/patiser
R4. – 3 tineri sunt angajati cu norma intraga de lucru
R5- 1 eveniment de lansare organizat
R6- produse de panificatie si patiserie obtinute
R7 - produse comercializate in lanturi comerciale si in magazine cu produse eco din judetul Buzau si
distribuite catre beneficiarii Fundatiei
R8- 1 eveniment Ziua Portilor Deschise organizat

