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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.

În anul 2016, principalele obiective ale Asociației C4C au fost:
 valorificarea rezultatelor obținute în proiectele implementate și asigurarea sustenabilității acestora;
 promovarea și dezvoltarea principiului egalității de șanse;
 creșterea importanței sectorului neguvernamental;
 crearea de parteneriate pentru consolidarea principiului accesului egal pe piața muncii;
 continuarea dezvoltării instituționale și consolidarea asociației cu scopul de a avansa către
sustenabilitatea financiară și organizațională;
 implicarea în prevenirea și părăsirea timpurii a școlii.
Pe parcursul anului 2016, principala prioritate a Asociației C4C a constat în valorificarea și
promovarea structurilor de economie socială înființate în cadrul proiectului „S.E.S – Să Evoluăm
Sustenabil”, ID 145501, în sensul menținerii și extinderii activității. După încheierea finanțării din
fonduri structurale europene, a apărut provocarea asigurării sustenabilității celor trei structuri de
economie socială înființate la nivelul regiunii București-Ilfov, fiecare dintre acestea fiind dedicate creării
de oportunități de integrare socio-profesionale pentru persoanele care provin din grupuri vulnerabile
(familii monoparentale, familii cu peste 2 copii, persoane de etnie romă, persoane cu dizabilități,
persoane care trăiesc din venitul minim garantat, tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul
instituționalizat de protecție a copilului).

Centrul de consiliere și terapie SENSE4 este o structură de economie socială înființată cu scopul de
a acomoda activități de cercetare, învățare și schimb de bune practici pentru persoane care se
confruntă cu dificultăți de integrare și de a crea un 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.
Dintre activitățile desfășurate în cadrul Centrului de consiliere și terapie SENSE4 pe parcursul anului
2016 amintim:
•
ateliere de zâmbete și mărțișoare adresat copiilor și părinților, în cadrul cărora copiii au ocazia de
a crea mărțișoare unice din materiale naturale și de a-și dezvolta creativitatea (26 februarie, 29
februarie);
•
cursuri de formare profesională în domeniul „Consilier de dezvoltare personală” – cod COR
242324, care se adresează persoanelor interesate de propria dezvoltare personală și
familiarizarea cu tehnici specifice (1-3 aprilie, 8-9 aprilie);
•
programe de dezvoltare personală pentru copii (8-10 ani): „Micul Prinț – Ucenic în Țara Emoțiilor”,
cu scopul de a ajuta copiii să îți dezvolte inteligența emoțională prin aventuri creative și distractive
în fascinanta lume a emoțiilor;
•
workshop-uri experențiale de dezvoltare personală, centrate pe creșterea stimei de sine și
optimizarea imaginii de sine și a echilibrului personal (5 aprilie);
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cursuri de vorbire și dicție, care au la bază exerciții practice și tehnici de respirație și de modelare
a timbrului vocal, susținute de Simona Năstase, actriță și trainer;
ședințe de terapie de integrare senzorială, care se adresează în special copiilor cu disfuncții de
integrare senzorială, TSA (tulburări de spectru autist), ADHD, sindrom Down, întârzieri în
dezvoltare, afecțiunii neuromotorii, tulburări de limbaj și tulburări de învățare;
cursuri de introducere în IT, dedicate organizațiilor neguvernamentale, pentru a ajuta membrii
acestora să înțeleagă mai bine ce înseamnă să contracteze servicii IT, să evalueze un furnizor și
să bugeteze corect componenta de IT a unui proiect (7 aprilie);
ateliere de creație pentru copii, care să ajute copiii să își descopere abilitățile creative (25 aprilie);
workshop „Parenting și empatie” (21 mai);
„Îmblânzirea emoțiilor” – atelier de dezvoltare personală (24 mai);
atelier de lectură pentru copii, pentru a-i ajuta să își dezvolte creativitatea, să învețe să compună,
să înțeleagă un text scris în proză sau în versuri (4 iunie);
atelier de atenuare a conflictelor la job, în cadrul căruia participanții au învățat cum să relaționeze
cu echipa la muncă (9 iunie);
cursuri de formare profesională în domeniul „Consilier vocațională” – cod COR 242315, care se
adresează absolvenților de studii superioare în domeniul socio-uman care activează în cadrul
instituțiilor publice, private sau non-profit ce au drept obiect de activitate integrarea socioprofesională (20-29 iunie);
workshop „Public speaking și debates”, dedicat celor care vor să învețe să capteze atenția
audienței, limbajului non-verbal, să recunoască tipologiile celor cărora se adresează (11 iulie);
atelier pentru copii Despre pictură și restaurare (18 septembrie);
Atelier de personalizat obiecte vestimentare (pictură pe materiale textile).

Activitățile organizate în cadrul Centrului de consiliere și terapie SENSE4 au avut ca scop crearea
unui mediu propice dezvoltării personale și cunoașterii de sine, atât în rândul copiilor, cât și adulților.

4+ SOCIAL CAFFE este o cafenea socială poziționată în centrul Bucureștiului care și-a propus
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 (persoane de etnie romă, familii cu peste 2
copii, familii monoparentale, tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de
protecție a copilului). Pe parcursul anului 2016 cafeneaua a găzduit mai multe tipuri de
evenimente, atât pentru copii, cât și pentru adulți, întâlniri de afaceri, petreceri private și
tematice, activități sociale și workshop-uri.

ATELIERUL DE CERAMICĂ este o 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 (familii monoparentale, familii cu peste 2
copii, persoane de etnie romă, persoane cu dizabilități, persoane care trăiesc din venitul minim
garantat, tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului). 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. Pe
parcursul anului 2016, Atelierul de Ceramică a participat la mai multe târguri și expoziții, cu scopul
creșterii gradului de vizibilitate și comercializării produselor create.

Pe parcursul anului 2016, Asociația C4C – Communication for Community a urmărit
continuarea intervențiilor din proiectele anterioare prin elaborarea unei cereri de
finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară
4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”; Obiectivul tematic 9: „Promovarea
incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare”;
Prioritate de investiții 9 ii: 4.1 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de
sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație
aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate”, proiect având
ca obiectiv general reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și
excluziune socială din comunitatea marginalizată Răzvani, județul Călărași, prin
furnizarea de măsuri integrate de sprijin și servicii specializate în domeniul
educației, ocupării forței de muncă, antreprenoriat, serviciilor sociale/sociomedicale/medicale, locuirii, reglementării de acte, nediscriminării și promovării
multiculturalismului pentru 751 de persoane aparținând grupului țintă.

Mai departe, Asociația C4C a urmărit încurajarea spiritului antreprenorial și creșterea ocupării
la nivelul regiunii Sud-Est prin elaborarea unei cereri de finanțare în cadrul Programului
Operațional Capital Uman 2014 -2020, Axa prioritară 3: „Locuri de muncă pentru toţi”; Obiectiv
tematic 8: „Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității
lucrătorilor”; Prioritatea de investiții 8.iii: „Activități independente, antreprenoriat și înființare de
întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare”;
Obiectiv specific 3.7: „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din
zona urbană”. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea competențelor
antreprenoriale și manageriale pentru 312 persoane din regiunea de dezvoltare Sud-Est, care
doresc să inițieze o activitate independentă, prin asigurarea accesului la activități de formare
profesională, stagii de practică, activități integrate de consiliere, sprijin pentru inițierea
afacerilor, asistență și mentoring, în vederea asigurării premiselor inițierii, dezvoltării și
conducerii de afaceri de succes.

Date financiare pentru anul 2016
Venituri din activități fără scop patrimonial:
589.952 lei

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

Vă mulțumim!

