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PARTENERI 

BENEFICIAR 

FORTIN pentru Satu Nou, Mircea Voda transformarea unei 
comunități marginalizate într-o comunitate prospera



65 preșcolari

144 școlari

11 persoane adulte ce vor intra 
în programul a doua sansa

291 persoane adulte ce vor 
beneficia de servicii de 

ocupare

14 persoane cu handicap grav

14 persoane de vârsta a III-a 
singure / în situație foarte 

dificilă

580 persoane din grupul ținta care 
vor beneficia de servicii sociale, 

medico-sociale și medicale

93 preșcolari

157 școlari

11 persoane adulte ce vor intra 
în programul a doua sansa

332 persoane adulte ce vor 
beneficia de servicii de 

ocupare

17 persoane cu handicap grav

15 persoane de vârsta a III-a 
singure / în situație foarte 

dificilă

585 persoane din grupul ținta au 
beneficiat de servicii sociale, 
medico-sociale și medicale

580 
persoane

751 
persoane



Obiectiv specific
1. Ridicarea gradului de educație la nivelul comunității
prin creșterea accesului și participării la educație pentru un
numar de cel putin 65 preșcolari, peste 144 școlari și 11
persoane care vor beneficia de program a II-a șansă.



Rezultate – Obiectiv specific 1

https://www.youtube.com/watch?v=HKFqhi9pC7g&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=HKFqhi9pC7g&feature=emb_logo


Obiectiv specific
2. Creșterea gradului de ocupare al persoanelor inactive din
comunitatea marginalizata Satu Nou prin:
» asigurarea sprijinului pentru accesul și / sau menținerea pe piața
muncii, pentru un numar de 291 persoane;
» facilitarea tranziției de la sistemul de învățământ la piața muncii prin
măsuri integrate de consiliere și formare profesională;

 10 de persoane vor participa la programe de ucenicie la locul de
munca.
 programe de formare profesionala pentru 244 cursanți
 acordarea de subvenții angajatorilor pentru ucenici și pentru
susținerea a 60 de noi locuri de munca create;



Rezultate – Obiectiv specific 2



Obiectiv specific
3. Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității:
» constituirea a 41 de noi microintreprinderi
» înființarea și dezvoltarea unui centru antreprenorial la
nivelul comunității pentru facilitarea inter-relațiilor de
afaceri între noii antreprenori și întreprinzatori din afara
comunității.



Rezultate – Obiectiv specific 3



Obiectiv specific
4. Dezvoltarea și furnizarea de servicii sociale, medicale și medico-sociale
pentru grupul țintă din comunitatea marginalizată Satu Nou, urmărind dezvoltarea
socială și creșterea stării de sănătate a persoanelor din grupul țintă prin furnizarea
de servicii integrate de către echipe multi-funcționale. In cadrul proiectului vor
funcționa servicii sociale reprezentate de:
» Centrul comunitar de asistență și prevenție,
» Centru de zi de consiliere și sprijin pentru părinți și copii;
» Serviciu pentru persoane cu dizabilități;
» Centru de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club) pentru
persoane vârstnice;
» Servicii medicale de laborator
» Servicii de recuperare medicala de 2x12 zile desfasurate pe perioada
proiectului de Sanatoriul Balnear si de Recuperare Techirghiol pentru 550 persoane
din grupul ținta.



Rezultate – Obiectiv specific 4



Obiectiv specific
5. Îmbunătățirea condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul ținta (de
exemplu lucrări de reparații, consolidări structurale, izolație termica și încalzire a
locuinței, extinderi de camere, îmbunatatirea igienei locuinței și spațiilor conexe,
conectare la rețelele de utilități - gaze, apa, electricitate etc.), pentru a reduce
pericolul pe care locuirea precară îl reprezinta pentru siguranța familiilor și pentru a
facilita îmbunatățirea stării de sănătate și a capacității de învățare și ocupare a
persoanelor din grupul ținta:
» vor fi vizate 22 locuințe pentru care vor fi asigurate materiale de construcție
și lucrări de reparații.
» 90 de locuințe vor fi selectate pentru a beneficia de panouri solare pentru
încălzire a apei, fiind sprijinită tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid
de carbon și eficientă din punct de vedere a resurselor.



Rezultate – Obiectiv specific 5







Obiectiv specific
6. Furnizarea de asistență juridica pentru reglementarea
actelor de identitate, de proprietate, de stare civila, de
obținere a drepturilor. Servicii de asistență juridică pentru
reglementarea actelor de proprietate vor fi acordate pentru
un numar de 20 gospodării.



Rezultate – Obiectiv specific 6



Obiectiv specific
7. Creșterea nivelui de implicare activă și voluntariat al membrilor comunității în
soluționarea problemelor cu care aceasta se confrunta / Acțiuni de facilitare și
mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate pentru rezolvarea
problemelor comunității printr-o abordare participativă prin:
» campanie de informare/promovare a voluntariatului ce va include un site
web, caravana voluntarului;
» acțiuni de implicare activă: "Ajută-ți vecinul", "Satul meu este curat", Festival
"Mă mândresc cu satul meu"
» Prin Clubul Seniorilor vor fi realizate activități de socializare, jocuri de
societate, excursii tematice, celebrari ale cuplurilor varstnice.
» Implicarea activa in societate a femeilor este avuta in vedere prin
intermediul unor seminarii gen "Esti femeie - indrazneste!"



Rezultate – Obiectiv specific 7



Obiectivul general
Creșterea calității vieții și combaterea sărăciei și excluziunii sociale la
nivelul comunității marginalizate - Satu Nou, Comuna Mircea Voda,
Jud. Constanța.



Rezultat general: 751 beneficiari din grupul țintă



• Asociația Forța Tinerilor - FORTIN, în 
calitate de lider, împreună cu partenerii 
Comuna Mircea Vodă, Sanatoriul 
Balnear și de Recuperare Techirghiol, 
Școala Gimnazială nr. 1 Mircea Vodă și 
S.C. BIOSAFETY S.R.L., anunță
închiderea proiectului „FORTIN pentru 
Satu Nou, Mircea Vodă - transformarea 
unei comunități marginalizate într-o 
comunitate prosperă” - Cod 
proiect:112863.



“If we have no passion, we have nothing to start with in life” (Lin Yutang) 
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