REZULTATE FAMILII
REZULTATE

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;

Un drum în viață: Bucșani –
între București și Europa!

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

Servicii sociale pentru copii și tineri
din mediul rural din județul Giurgiu

5 grupuri de sprijin şi consiliere pentru părinţi.

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

40 de tine ri din Buc şani au prim it
con silie re voc aţio nală şi au part icip at la
atel iere de orie ntar e în cari eră, au fost
info rma ţi cu priv ire la opo rtun ităţi de
form are naţi ona lă şi inte rnaţ iona lă şi au
part icip at la curs uri acre dita te de
antr epre nor iat şi info rma tică .

REZULTATE TINERI

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

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.

PROIECT SOCIAL

Loc de joacă pent ru copi i
Grăd ină de legu me
Grăd ină de flori
Mini livad ă.

REZULTATE CENTRUL SOCIAL
COMUNITAR BUCŞANI

lica ţi
Pes te 150 de cop ii din Buc şan i imp
tive
în act ivit ăţi ziln ice edu cat ive , rec rea
e de
şi ter ape utic e: Şco li de var ă, ate lier
şi
edu caţ ie non -fo rm ală , Pho toVoic e
e,
rtiv
spo
bun e ma nie re, cam pio nat e
exc urs ii în Giu rgiu şi Buc ure şti,
sch imb uri de exp eri enţ ă cu şco li
inte rna ţion ale , gus tăr i ziln ice .

REZULTATE COPII

