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Cine suntem?
Asociația C4C - Communication for Community (Asociația C4C) este o organizație neguvernamentală
înființată în anul 2001, care susține în mod direct evoluția societății românești, prin implementarea
unor proiecte cofinanțate din fonduri structurale europene și activități concentrate pe prevenirea
abandonului școlar și lucrul cu copii și adulți care aparțin grupurilor vulnerabile.

Cui ne adresăm?
 copiilor cu dizabilități, vulnerabilități sau risc de abandon școlar;
 tinerilor aflați în situații vulnerabile;
 adulților aflați în situații vulnerabile.
Care este misiunea noastră?
Misiunea asociației este aceea de a găsi resursele și soluțiile inovatoare prin care comunitatea să fie
mobilizată în a adopta un comportament responsabil și solidar.
Cu ce gânduri am pornit?
Activitatea de bază a organizației a fost una de suport adresat copiilor cu dizabilități, vulnerabilități sau
risc de abandon școlar și părinților acestora, prin organizarea de ateliere tematice și formarea de
mediatori școlari care să se specializeze pe acest tip de activități și să dezvolte relații în comunitățile
respective.

Cu ce gânduri am pornit?
În mod deosebit, C4C a abordat problemele legate de analfabetismul funcțional, un aspect dificil de
măsurat dar crucial al dezavantajului structural pe piața muncii și în societate, prin implementarea de
activități de reintegrare școlară de tip „A doua șansă” (adresate persoanelor care au depăşit vârsta
legală de şcolarizare, fără însă a fi reuşit să finalizeze învăţământul obligatoriu).
Care sunt direcțiile noastre de acțiune?
 educaţia;
 comunitatea;
 dezvoltarea economică pe premise sociale;
 sprijinirea integrării grupurilor vulnerabile;
 antreprenoriatul social.
Care sunt valorile pe care le promovăm?
 deschidere și solidaritate față de nevoile comunităților cu care interacționăm;
 inovație și proactivitate în proiectele în care suntem implicați;
 implicarea membrilor în crearea unei comunități responsabile;
 sustenabilitate și dezvoltare durabilă;
 profesionalism și seriozitate în orice situație.

Principalele rezultate atinse pe parcursul anului 2015 au fost:
Rezultate proiect „S.E.S – Să Evoluăm Sustenabil”, ID 145501



11 structuri de economie socială funcționale, care au creat 76 de locuri de muncă, dintre care 50
aparținând grupurilor vulnerabile;
În cadrul proiectului, Asociația C4C – Communication for Community a dezvoltat trei structuri de
economie socială la nivelul regiunii București-Ilfov, fiecare dintre acestea fiind dedicate creării de
oportunități de integrare socio-profesionale pentru persoanele care provin din grupuri vulnerabile.





CENTRUL DE CONSILIERE ȘI TERAPIE SENSE4
4+ SOCIAL CAFFE
ATELIERUL DE CERAMICĂ



CENTRUL DE CONSILIERE ȘI TERAPIE SENSE4 – centrul își propune crearea unui climat
favorabil creșterii și dezvoltării identității personale, oferind oportunități de includere pentru toți.
Printre serviciile oferite în cadrul centrului se numără servicii de evaluare a dezvoltării psihologice,
evaluarea contextului familial, profesional, social, economic, cultural în care se manifestă
problemele psihologice, consiliere individuală/de grup, consiliere de familie/cuplu, terapie
individuală/de familie/de cuplu, programe de dezvoltare personală.

4+ SOCIAL CAFFE – cafenea socială poziționată în centrul Bucureștiului, care își propune ca prin
evenimentele și activitățile pe care le găzduiește să promoveze deschiderea către diversitate,
empatie și solidaritate, o parte din locurile de muncă create fiind destinate persoanelor care provin
din medii defavorizate. Localul poate fi potrivit pentru întâlniri de afaceri sau ieşiri cu prietenii,
petreceri private sau tematice, activităţi sociale, workshop-uri, vernisaje, expoziţii şi degustări de vin
sau cafea.

ATELIERUL DE CERAMICĂ – întreprindere socială înființată în Chitila, județul Ilfov, în cadrul căreia
se produc obiecte de uz casnic din ceramică realizate manual de către angajații săi, dintre care o
parte sunt persoane care provin din grupuri vulnerabile. Fiecare concept și prototip este construit și
creat de ceramista Alina Constantin, accentul fiind pus atât pe partea practică și funcționalitatea de
lucru a obiectelor, cât și pe estetica și utilitatea produselor.

54 de persoane calificate în domeniile: lucrător în tricotaje-confecții, lucrător în tâmplărie, brutar,
lucrător în comerț, 52 de persoane certificate în domeniul “Competențe Informatice”
Furnizarea de servicii de formare profesională a fost gândită pentru a veni în sprijinul beneficiarilor
proiectului și de a-i ajuta pe aceștia să dobândească competențe care să îi ajute să se integreze mai
ușor pe piața muncii și să contribuie la creșterea stimei de sine și totodată a nivelului de trai.
Identificarea potențialilor beneficiari ai proiectului s-a realizat prin colaborarea cu autoritățile locale și
alte organizații neguvernamentale care desfășoară activități ce implică lucrul cu grupuri vulnerabile.


Asociația C4C a organizat programe de formare profesională în localități precum Coșești, județul
Argeș, Gura Teghii, județul Buzău, Bârla, județul Argeș și București, în urma cărora au fost certificate
106 persoane. În vederea finalizării în bune condiții a programelor de formare și promovării tuturor
participanților, s-a pus accentul pe motivarea acestora prin metode de învățare cât mai practice și pe
încurajarea implicării cât mai active. În colaborare cu furnizorii de formare profesională, echipa de
implementare a organizat sesiuni de informare cu privire la organizarea examenelor de absolvire,
regulamentul de acordare a subvențiilor aferente participării la cursuri, precum și cu privire la
eliberarea certificatelor de absolvire. În urma finalizării perioadei de instruire au fost completate
cererile de acordare a subvențiilor și au fost analizate dosarele de subvenții, în vederea asigurării
îndeplinirii tuturor condițiilor de eligibilitate.

Furnizarea programelor de formare profesională pentru persoanele din grupul țintă a venit în
completarea obiectivului general al proiectului, prin crearea de noi servicii și oportunități de integrarea
socio-profesională pentru persoane care provin din grupuri vulnerabile și întâmpină dificultăți de
integrare pe piața muncii. Ca rezultat, pe lângă obținerea certificatelor de formare profesională
recunoscute de Ministerul Educației Naționale și Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și
Persoanelor Vârstnice, dar și în Uniunea Europeană, această activitate a avut ca scop sprijinirea
grupului țintă în procesul de (re)integrare pe piața muncii.
Având în vedere specificul grupului țintă și problemele cu care aceste persoane se confruntă,
programele de formare profesională au fost structurate într-o manieră cât mai accesibilă și utilă pentru
viitorul profesional al absolvenților. Caracterul interactiv și practic al cursurilor, precum și îmbinarea
formelor tradiționale de învățare cu cele inovative a determinat o implicare activă a cursanților,
ajutându-i totodată să depășească dificultățile de integrare și menținere pe piața muncii. Prin aplicarea
informațiilor și a cunoștințelor obținute în urma absolvirii cursurilor de calificare oferite în cadrul
proiectului, precum și a competențelor dobândite, absolvenții au o șansă reală în a accesa un loc de
muncă pe piața muncii. Drept dovadă, o parte din cursanți au fost recrutați ca personal în structurile de
economie socială înființate în cadrul proiectului.

 36 de persoane certificate în domeniul “Antreprenor în economia socială”
Pe parcursul perioadei de implementare a proiectului au fost organizate trei grupe de curs în
domeniul “Antreprenor în economia socială”, în București, la care au participat persoane
aparținând grupurilor vulnerabile. Identificarea acestora s-a făcut atât prin promovarea
anunțurilor de înscriere în mediul online și offline, cât și cu sprijinul autorităților și organizațiilor
non-guvernamentale care desfășoară activități care implică lucrul cu persoane vulnerabile.
Elementele de noutate pe care le prezintă acest program au făcut ca acțiunile de promovare a
cursurilor de antreprenoriat social să se bucure de un real succes, existând mai multe solicitări
de înscriere din partea persoanelor care provin din grupuri vulnerabile, persoane care și-au
dorit să dobândească cunoștințe în acest domeniu și să contribuie prin ideile lor la dezvoltarea
comunităților din care fac parte. Ca prim rezultat, în afară de atingerea indicatorilor și a grupului
țintă propus, un output important a fost obținerea unor planuri de afaceri viabile, participanții
reușind să contureze idei de afaceri sociale centrate pe nevoi identificate ale publicului țintă.
Conform chestionarelor de feedback completate de către participanți, o dată cu finalizarea
programului de formare aceștia au dobândit abilități care îi vor ajuta să contribuie în mod
substanțial la dezvoltarea conceptelor de economie socială și antreprenoriat social.



4 seminarii regionale de conștientizare a importanței economiei sociale și antreprenoriatului social
(Gura Teghii, Brașov, Pitești și București)

În vederea creșterii gradului de conștientizare a antreprenoriatului social și a importanței implicării
autorităților locale în sprijinirea acestor inițiative, au fost planificate și organizate patru seminarii
regionale de conștientizare a economiei sociale, după cum urmează: Gura Teghii, județul Buzău – 5
iunie 2015, Brașov, județul Brașov – 11 iunie 2015, Pitești, județul Argeș – 18 iunie 2015, București –
25 iunie 2015.
Seminariile au abordat principalele concepte, definiții și principii ale economiei sociale, istoricul, cadrul
european și național, modele de bune practici și modalități de finanțare. Principalul scop al activității a
fost de a contribui la conștientizarea importanței economiei sociale și promovarea principiilor acesteia
în rândul participanților, aceștia fiind în principal persoane implicate în activități destinate grupurilor
vulnerabile, persoane cu putere decizională sau persoane angajate în instituții locale sau centrale.
Seminariile de conștientizare a economiei sociale și-au propus aducerea în prim-planul comunității
locale exemple de bună practică de întreprinderi sociale și modul în care acestea au contribuit la
dezvoltarea comunităților locale. A fost o ocazie prin care comunitățile au fost invitate să se
familiarizeze cu inovația adusă de antreprenoriatul social, prin prezentarea avantajelor pentru actorii
implicați: autorități locale, beneficiari, comunitate. De asemenea, prin prezentarea structurilor de
economie socială înființate în cadrul proiectului și a produselor și serviciilor oferite, seminariile au
contribuit la creșterea vizibilității proiectului la nivelul regiunilor de implementare.
Prin diversitatea activităților derulate și numărul persoanelor care au beneficiat de sprijin direct,
proiectul a avut un impact semnificativ asupra integrării socio-profesionale a acestora, sporindu-le
șansele de a spera la o viață mai bună.

Rezultate proiect „Cu mic, cu mare, din nou la școală”, ID 140741


402 participanți în cadrul programelor de tip „A doua șansă”, 376 absolvenți ai acestor programe

Pe parcursul implementării proiectului au fost sprijinite în întocmirea dosarelor de înscriere 402
persoane, după cum urmează: Călărași, județul Călărași – 23 persoane, Bolintin, județul Giurgiu – 27
persoane, Gruia, județul Mehedinți – 37 persoane, Lehliu, județul Călărași – 20 persoane, Valea
Stanciului, județul Dolj – 18 persoane, Ploiești, județul Prahova – 14 persoane, Sărulești, județul
Călărași – 33 persoane, Mizil, județul Prahova – 23 persoane, Rm. Vâlcea județul Vâlcea – 121
persoane, Bucov, județul Prahova – 27 persoane, Fulga, județul Prahova – 24 persoane, Mărgineni,
județul Prahova – 12 persoane, Vărbila, județul Prahova – 23 persoane.



347 persoane consiliate

Au fost organizate activități de consiliere psihologică în localitățile: Bolintin - Vale, județul Giurgiu;
Mizil, județul Prahova; Ploiești, județul Prahova; Valea Stanciului, județul Dolj; Răzvani, județul
Călărași; Gruia, județul Mehedinți; Sărulești, județul Călărași; Rm. Vâlcea, județul Vâlcea; Bucov,
județul Prahova; Fulga, județul Prahova; Mărgineni, județul Prahova; Vărbila, județul Prahova.
În cadrul sesiunilor de consiliere pshilogică au fost aduse în discuție motivele care au stat la înscrierea
în programul „A doua șansă”, creșterea gradului de conștientizare asupra importanței școlii și
educației, identificarea de soluții la problemele educaționale cu care se confruntă participanții la
program, menținerea interesului pentru școală și facilitarea interacțiunii între cursanți. Elevii au fost
implicaţi în mod activ într-un proces de învăţare, uneori deloc uşor, chiar anevoios, care a a avut ca
obiectiv dezvoltarea personală a elevilor, îmbunătăţirea capacităţii de autocunoaştere şi
autovalorizare, descoperire şi valorizare a familiei şi comunităţii, exprimarea liberă, spontană şi
neagresivă a propriilor gânduri şi sentimente/emoţii, dezvoltarea capacităţii de intercunoaştere şi
apreciere a celuilalt, dezvoltarea capacităţii de a lua decizii corecte.

 Campania de prețuire a educației „În căutarea școlarilor pierduți”
În perioada de implementare a proiectului s-a desfășurat Campania de prețuire a educației „În
căutarea școlarilor pierduți”, care a avut drept scop prezentarea de povești ale cursanților la
programul „A doua șansă” din școlile în care acest program s-a desfășurat pe parcursul anului
școlar 2014 – 2015.
Campania a avut în vedere organizarea de sesiuni de pregătire a filmărilor atât cu participanții
la programul „A doua șansă” cât și cu cadrele didactice implicate în proiect. Pentru organizarea
sesiunilor de filmare, o echipă formată din cameramani și jurnaliști s-au deplasat în
comunitățile în care s-a desfășurat programul în vederea informării „personajelor” de film
asupra obiectivului filmului, modalitatea de derulare și organizare.

În urma realizării filmărilor s-a realizat montajul video, elaborarea articolelor de promovare și
publicarea acestora pe www.adevarul.ro
Campania s-a desfășurat prin publicarea de filmulețe și articole săptămânale pe website-ul
www.adevarul.ro și prin publicarea unui supliment în cotidianul Dilema Veche.

 Campania de prețuire a educației „În căutarea școlarilor pierduți”
Au avut loc filmări în localitățile Călărași, jud. Călărași, Sărulești, jud. Călărași, Răzvani, jud. Călărași,
Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea, Mizil, jud. Prahova, Bucov, jud. Prahova, Fulga, jud. Prahova, cu următoarele
teme: În căutarea şcolarilor pierduţi: „De Ziua Educaţiei, ce sărbătorim şi pe cine?”, În căutarea
şcolarilor pierduţi: „Răzvanii şi şcoala”, În căutarea şcolarilor pierduţi: „Grădinuţa“ de la Săruleşti, În
căutarea şcolarilor pierduţi: “Doamne, aş vrea să-mi ajut copilul la lecţii, dar nu pot!”, În căutarea
şcolarilor pierduţi, la Vâlcea: „Cum au devenit romii „gentlemen” şi îşi trimit copiii la şcoală, În căutarea
şcolarilor pierduţi: Învăţătoarea care, într-a zecea, a abandonat şcoala, iar acum joacă ”ajută-l-pe-cellegat-la-ochi-să-şi-atingă-ţinta!”, „Şcoala motivantă” – principala condiţie pentru reducerea abandonului
şcolar, În căutarea şcolarilor pierduţi: La Mizil, Arabis „opreşte trenuri“ şi-şi ajută confraţii romi să se
trezească, În căutarea şcolarilor pierduţi, la Bucov: “Ar fi atât de rău să nu mai pot continua şcoala!”, În
căutarea şcolarilor pierduţi: Schimbarea şcolii începe cu înţelegerea problemei abandonului, În
căutarea şcolarilor pierduţi la Vărbila: Un model din viitor – o şcoală care răspunde nevoilor
comunităţii.



Workshop „Tehnici de învățare potrivite adolescenților și adulților care au abandonat școala”

Tot ca parte a Campaniei „În căutarea școlarilor pierduți” a fost organizat workshop-ul „Tehnici de
învățare potrivite adolescenților și adulților care au abandonat școala”, organizat pe parcursul a 3 zile
în perioada 09 – 11 octombrie 2015, la Sinaia. Pentru buna organizare a workshop-ului a fost stabilită
agenda evenimentului, au fost transmise invitații către cadrele didactice care au participat la programul
„A doua șansă”, s-a menținut legătura cu reprezentanții firmei de organizare pentru stabilirea detaliilor
organizatorice: transport, cazare, masă (alegerea variantelor de meniu), stabilirea regulilor de
decontare a transportului, s-a menținut legătura cu participanții la eveniment pentru oferirea tuturor
detaliilor de organizare a evenimentului. La workshop au participat 19 persoane, cadre didactice,
personal implicat în derularea programului „A doua șansă”. În cadrul acestui workshop, cadrele
didactice implicate în programele „A doua șansă” au dezbătut problemele cu care s-au confruntat în
derularea programului, au identificat soluții care să vină în sprijinul participanților la programul „a doua
șansă” și a cadrelor didactice care predau, au propus modificări ale cadrului legislativ care
reglementează programul „a doua șansă”.
Scopul workshop-ului a fost de a face schimb de experiență și cunoștințe între persoanele implicate în
mod direct în programul „A doua șansă”, de a crea premisele dezvoltării de noi parteneriate, de a
învăța lucruri noi pentru a le disemina și pune în aplicare în comunitatea pe care o reprezintă.

Date financiare pentru anul 2015
Venituri din activități fără scop
patrimonial: 7.720.481 lei

Cei care vor să ne susțină pot alege să doneze
2% din impozit în contul C4C:
RO61BRDE410SV02090884100, CIF 13964415

Vă mulțumim!

