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zefiR. Împreună pentru puterea de acțiune
Implementare: Consorțiu coordonat de Terre des Hommes. Organizații partenere: Amare 

Rromentza, Agenția Împreună, Fundația PACT, Fundația Pestalozzi, Habitat for Humanity, 
SASTIPEN și Fundația NESsT. 

ABORDARE INTEGRATA - Imbunatatirea accesului la 
• educație, 
• sănătate, 
• locuire 
• dezvoltare economică 

pentru peste 20.000 de persoane care trăiesc în mediul rural, 
din 12 comunități diferite, în Olt, Dolj și Gorj   

Metoda: instrumente specifice dezvoltarii comunitare   
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SPRING - Coordonatele proiectului 

• Perioda: mai 2016 – iulie 2018  

• Loc: judetele Dolj, Olt si  Gorj 

• Scop: Promovarea incluziunii economice și împuternicirea celor mai vulnerabile comunități 
de romi din județele Olt, Dolj și Gorj prin sprijinirea de activități economice și 
antreprenoriale individuale și de grup.  

 
• Parteneri: Fundatia Terre des hommes, Fundatia PACT si Fundatia NESsT Romania 
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Activitati derulate (1/2)  

• Vara-toamna 2016 – Etapa de promovare:
o Evenimente de promovare in 21 de comunitati;
o Peste 200 de participanti la intalniri;
o Peste 130 de aplicatii completate; 

• Toamna – iarna 2016 – Etapa de selectie:
o Selectarea participantilor in program;
o 50 de persoane selectate → 42 de participanti;



www.zefirincomunitate.ro 5

Activitati derulate  (2/2)

Ianuarie – Martie 2017: 3 cursuri: 
• Antreprenoriat – 42 de participanti 
• Marketing – 15 participanti 
• Management financiar – 15 participanti  

• Participantii la cel de-al doilea curs au fost selectati in baza alcatuirii unui studiu de 
prefezabilitate pentru afacerea propusa spre finantare  

Ianuarie-Aprilie 2017: pregatirea planului de afaceri 

Martie – Mai 2017: acordarea a 28 de granturi  (sume cuprinse între 8.800 și 80.000 lei) 

Aprilie 2017 – Iulie 2018: 
• Sprijin pentru derularea afacerilor 
• Evenimente de capacitare pentru beneficiari 
• Dialoguri comunitare pentru promovarea modelelor 
• Realizarea unui film documentar 
• Organizarea de evenimente publice 
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Rezultate: mici activitati generatoare de venit 

• Mici activitati economice – cresterea nivelului de venit al familiilor, in vederea cresterii 
nivelului de trai.  

• Forme de sprijin: finantare, training, consultanță juridică, fiscală și de afaceri

• Domeniu: cultivare de legume in solarii (10);  cultivare de pepeni (8); ferma de vite (1); 
activitati nonagricole (3)   

• Atribute beneficiari: 

• Oameni gospodari 

• Cu o capacitate antreprenoriala scazuta 

• Cu o capacitate scazuta de a administra un grant  



www.zefirincomunitate.ro 7



www.zefirincomunitate.ro 8

Rezultate: afaceri start-up  

• 6 afaceri sprijinite de NESsT: 4 SRL si 2 PFA (agricultura). 

• Afacerile functionau in mediul economic informal  
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Rezultate: structuri asociative  
• Infiintate de Fundatia PACT 

• Au fost sprijiniti sa se asocieze parte dintre beneficiarii de granturi individuale; 
• Societatea Cooperativa Bostanii lui Stoican (pepeni) – Ocolna, Dolj
• Societatea Cooperativa Renasterea Cilnic (legume) – Cilnicu de Sus, Gorj
• Intreprinderea familiala Vasile-Lilian Caldararu  (tinichigerie) – Caracal, Olt 

• Atribute beneficiari: 
• Constientizare a avantajelor asocierii 
• Dorinta de a intra in circuitul economic formal, legal     
• Este principala sursa de venit a familiilor implicate  
• Disponibilitate de a investi permanent 
• Adaptare continua a planului de afaceri  
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Cooperative: lectii invatate 
• Asumarea raspunderii: raspunderea legala apartine membrilor asociati, consultantii au rol 

de sprijin;  

• Nevoie de impartire a rolurilor in cooperative si de a colabora cu specialisti. 

• Nevoie de dezvoltare a competentelor antreprenoriale – in ce priveste: productia, 

managementul, marketingul, vanzarile, administrarea si fiscalitatea;

• Abordare pas-cu-pas – antreprenorii nu-si pot dezvoltate aceste abilitati intr-o perioada 

scurta de timp;  

• Capacitatea membrilor asociati de a investi pe termen lung in cooperative este cruciala 

pentru succesul proiectului – dezvoltare, investitii, acoperirea riscurilor;  

• Nevoie de schimburi de experienta, pentru a largi orizontul de cunoastere;  

• Cooperativele pot servi ca exemple de colaborare in comunitatile in care functioneaza si 

pot atrage noi membri.  Schimba atitudini si mentalitati. 

• Accesarea de noi oportunitati de finantare, productia in zona eco/bio si accesarea de 

piete de nisa – esentiale pentru dezvoltarea pe termen lung a cooperativelor.   


