
Un drum în viață: Bucșani –

între București și Europa!
Servicii sociale pentru copii și tineri

din mediul rural din județul Giurgiu

Anchete sociale şi planuri de intervenţie pentru 
minimum 250 beneficiari;

Consiliere pentru sănătate şi consultaţii medicale 
pentru minimum 300 persoane;

Minimum 100 vizite la domiciliu, familii consiliate 
în teritoriu şi în centrul comunitar social;

Informarea  a minimum 100 familii despre       
drepturile şi obligaţiile legale pe care le au în ce 
priveşte Prestaţii şi servicii sociale, de sănătate;

5 grupuri de sprijin şi consiliere pentru părinţi.

Crearea unei coaliții informale a organizațiilor 
non-profit din județul Giurgiu; 

Realizarea unui draft de politică publică pentru 
Îmbunătățirea serviciilor de asistență socială și 

medicală;

Cartografierea serviciilor sociale, educaționale și 
medicale – Ghidul social al furnizorilor din județul 

Giurgiu; 

Înființarea unui Comitet de inițiativă la nivelul 
comunei Bucșani

REZULTATE -
SOCIETATEA CIVILĂ

REZULTATE -
FAMILII

REZULTATE 

REZULTATE -
TINERI

40 de tineri din Bucşani au primit        
consiliere vocaţională şi au participat la 
ateliere de orientare în carieră, au fost 
informaţi cu privire la oportunităţi de 

formare naţională şi internaţională şi au 
participat la cursuri acreditate de           

antreprenoriat şi informatică.

Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene 
accesați www.eeagrants.org și www.fondong.fdsc.ro 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod
necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009 - 2014.

Fundația Scheherazade - aprilie 2016



Fundaţia Scheherazade
implementează împreună cu

partenerii săi,
Primăria Comunei Bucşani şi

Fundaţia ESTUAR,
proiectul “Un drum în viaţă: Bucşani  - 

între Bucureşti şi Europa! – Servicii 
sociale pentru copii şi tineri din mediul 

rural din judeţul Giurgiu” în perioada 
20 iunie 2014 – 30 aprilie 2016.

Prin proiectul ”Un drum în viaţă: Bucşani 
- între Bucureşti şi Europa!”,

Fundaţia Scheherazade a oferit în cadrul 
Centrului Comunitar, servicii de asistenţă 

socială, medicale şi psihologice unui 
număr de 350 de copii, tineri şi părinţi 

din comuna Bucşani.  

REZULTATE -
CENTRUL SOCIAL

COMUNITAR BUCŞANIPROIECT SOCIAL
REZULTATE -

COPII

Loc de joacă pentru copii
Grădină de legume

Grădină de flori
Mini livadă. 

Peste 150 de copii din Bucşani implicaţi 

în activităţi zilnice educative, recreative 

şi terapeutice: Şcoli de vară, ateliere de 

educaţie non-formală, PhotoVoice şi 

bune maniere, campionate sportive, 

excursii în Giurgiu şi Bucureşti,     

schimburi de experienţă cu şcoli 

internaţionale, gustări zilnice.


