Anexa nr. 2 - FIȘA PARTENERULUI
DATE DE IDENTIFICARE
Denumire organizaţie
E-mail
Cod de înregistrare fiscală
Anul înfiinţării
Adresă
REPREZENTANTUL LEGAL
Prenume şi Nume
Funcţie
PERSOANĂ DE CONTACT
Prenume şi nume
Funcţie
Telefon:
E-mail:
INFORMAŢII FINANCIARE
Anul 2013
Număr mediu de angajaţi
Cifra de afaceri/venituri
Anul 2014
Număr mediu de angajaţi
Cifra de afaceri/venituri
Anul 2015
Număr mediu de angajaţi
Cifra de afaceri/venituri
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EXPERIENŢĂ ÎN
GESTIONAREA PROIECTELOR
PROIECT IMPLEMENTAT
Titlul proiectului (conform
contractului de finanţare)
ID-ul proiectului (acordat de
instituţia finanţatoare)
Calitatea avută în cadrul
proiectului (solicitant sau
partener)
Obiectivul proiectului
Stadiul implementării
proiectului
Rezultatele parţiale sau finale
ale proiectului
Activităţi desfăşurate de
aplicant în cadrul proiectului
Sursa de finanțare (bugetul
de stat, local, surse externe
nerambursabile, surse
extreme rambursabile, etc.)
Numele instituției
finanțatoare
EXPERIENŢĂ SPECIFICĂ
Experienţa în comunităţile
marginalizate
Experienţă în domeniul
activităţilor proiectului
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ACTIVITĂŢI:
□ Activitate preliminară (care precede depunerea cererii de finanțare): Realizarea analizei la nivelul

În care din activităţile
comunităţii marginalizate pentru fundamentarea cererii de finanțare – cercetare pe teren în vederea
principale ale proiectului
elaborării unei Fișe sintetice minimale a comunității
doriţi să vă implicaţi? (vă
rugăm
să
bifaţi Activități aferente perioadei de implementare a proiectului:
activitatea/ activităţile în
□ 1. INTERVENȚII ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI - sprijin pentru creșterea accesului și participării la
care doriţi să vă implicaţi)

educație: educația timpurie (de nivel ante-preșcolar și preșcolar), învățământ primar și secundar,
inclusiv a doua șansă şi reducerea părăsirii timpurii a școlii) prin acordarea unor pachete integrate
□ 2. INTERVENȚII ÎN DOMENIUL OCUPĂRII FORȚEI DE MUNCĂ - SPRIJIN PENTRU ACCESUL ȘI/SAU
MENȚINEREA PE PIAȚA MUNCII - participarea la programe de ucenicie sau stagii la locul de muncă
(inclusiv prin acordarea de sprijin financiar angajatorilor), măsuri de sprijin pentru găsirea unui loc de
muncă (informare și consiliere profesională, plasare pe piața muncii, formare profesională,
subvenționarea angajatorilor pentru angajarea persoanelor aparținând acestor categorii, evaluarea
competențelor dobândite în sistem non-formal și informal, etc.)
□ 3. INTERVENȚII ÎN DOMENIUL OCUPĂRII FORȚEI DE MUNCĂ - SUSȚINEREA ANTREPRENORIATULUI
în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu - acordarea de sprijin pentru înființarea de
afaceri, acordarea de subvenții (micro-granturi) pentru înființarea de noi afaceri, inclusiv sprijin postînfiinţare afacere.
□ 4. INTERVENȚII ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂRII/ FURNIZĂRII DE SERVICII (SOCIALE/ MEDICALE/
MEDICO-SOCIALE) - aprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv
în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale). Se are în vedere furnizarea de servicii
integrate pentru copii, tineri, adulți/ părinți etc.
□ 5. INTERVENȚII ÎN DOMENIUL ÎMBUNĂTĂȚIRII CONDIȚIILOR DE LOCUIT - lucrări de reparații,
consolidări structurale, izolație termică și încălzire a locuinței, extinderi de camere, îmbunătățirea
igienei locuinței și spațiilor conexe, conectare la reţelele de utilități - gaze, apă, electricitate etc.),
pentru a reduce pericolul pe care locuirea precară îl reprezintă pentru siguranța familiilor și pentru a
facilita îmbunătățirea stării de sănătate și a capacității de învățare și ocupare a persoanelor vizate.
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□ 6. INTERVENȚII ÎN DOMENIUL ACORDĂRII DE ASISTENȚĂ JURIDICĂ PENTRU REGLEMENTĂRI ACTE
- acolo unde este cazul - sprijin pentru furnizarea de asistență juridică pentru reglementarea actelor
de identitate, de proprietate, de stare civilă, de obținere a drepturilor de asistență socială (beneficii
de asistență/ servicii sociale.
□ 7. INTERVENȚII ÎN DOMENIUL COMBATERII DISCRIMINĂRII ȘI PROMOVĂRII
MULTICULTURALISMULUI -de tipul acțiunilor de implicare activă și voluntariat al membrilor
comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea, acțiuni de facilitare și
mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate pentru rezolvarea problemelor
comunității printr-o abordare participativă.

CONTRIBUŢIE: Care va fi
contribuţia concretă a
organizatiei
dumneavoastră la
activitatea/activităţile
bifate mai sus?

Data,

Reprezentant legal,
Nume și prenume,
Semnătură și ștampilă,
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