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POTI FI CEL MAI BUN DACA AI 
VIZIUNE…

Un râu curat în care fiecare picătură î i ș
cunoa te locul i importan a, mare sau ș ș ț
mică, dar tot importantă, i care curge ș
neobosit ca să ofere rod, răcoare, lumină, 
dreptate, odihnă i poezie, cu toată for a i ș ț ș
priceperea picăturilor lui! 

Aceasta este viziunea noastră despre  
societatea în care statul ar putea fi social 
“pe bune” i cu plus valoare, iar ș
beneficiarii de servicii sociale ar fi plăti i ț
ca să se dezvolte personal i nu ca să tacă ș
sau să voteze!



MISIUNEA ESTE LA ALEGERE! 
O FORMULEZI SI TI-O ASUMI!
… dacă ea vine din convingere, este morală, 
pozitivă i solu ionează o lipsă sau o ș ț
nedreptate, are toate ansele să- i facă loc în ș ș
mentalul colectiv (comunitar) i să devină ș
normă! 

Depinde de alegere!

Noi ne-am responsabilizat să cre tem calitatea ș
vie ii persoanelor cu dizabilită i prin măsuri ț ț
active de integrare i incluziune socială.ș



DESPRE ARBORELE PHOENIX 
SPERANTA SI RAMIFICATIILE SALE 
STRUCTURALE:

 Centrul de zi pentru persoane adulte cu 
dizabilită iț

 Biroul de informare, consiliere i ș
medierea muncii pentru persoane 
vulnerabile

 Biroul de dezvoltare organiza ionalăț
 Unitea protejată VIPrint
 Biroul financiar contabil



UN LOC PENTRU FIECARE….
CENTRUL DE ZI

Participan i:ț  serviciul licen iat î iț ș  propune o alternativă

educaţională destinată tinerilor şi adulţilor cu dizabilită i. ț
Principalele obiective: educaţia, instruirea, recuperarea iș

integrarea socio-profesională.

 Activită ile se desfă oară în trei ateliere, atelierul deț ș
croitorie, atelierul de ergoterapie i atelierul de printing. ș
Rezultate scontate:
 Cre terea nivelului de ș achizi ii cognitiveț  în rândul tinerilor cu 

dizabilități
 Îmbunătățirea/antrenarea competențelor profesionale
 Scăderea nivelului de stres cauzat de situația personală, atât 

pentru persoanele cu dizabilități, cât și pentru familiile acestora
 Cre terea gradului de autonomieș , exprimată în multiple forme: 

utilizarea mijloacelor de transport în comun, interac iune socială, ț
gestionarea adecvată a bugetului personal, realizarea independenta 
a cumparaturilor pentru asigurarea nevoilor personale.



MASOARA-TE CU TINE INSUTI 
BIROU DE EVALUARE, CONSILIERE I MEDIERE A MUNCIIȘ

Scopul serviciului: integrarea persoanelor cu

dizabilități/vulnerabile pe pia a muncii prinț :
  evaluarea poten ialului de muncț ă, 
 consiliere i orientare profesională, ș
 mediere i angajare pe pia a muncii,ș ț
 monitorizare la locul de muncă.

Obiectivele serviciului: 
 cre terea gradului de ocupare în rândul persoanelorș
cu dizabilită i i/sau ț ș vulnerabile
  cre terea gradului de informare a angajatorilor cuș
privire la obligațiile i facilitș ățile din legislația actuală i laș
încadrarea în muncă a persoanelor cu dizabilități i/ sauș
vulnerabile



Participanți: persoane cu dizabilități i/ sau ș vulnerabile

care beneficiază de servicii de informare, consiliere i mediereaș
muncii. 

Realizări: 
  2 persoane cu dizabilități angajate pe pia a liberț ă a muncii;
  5 persoane cu dizabilități angajate în unitatea protejata i pe ș

pia a libera a muncii au beneficiat ț i de ș de servicii de 
monitorizare la locul de muncă

  5 persoane cu dizabilități i/ sau ș vulnerabile au beneficiat de 
servicii de informare i consiliere profesionalș ă

  semnarea unui parteneriat cu Agen ia Județ țeană pentru 
Ocuparea For ei de Munca Sibiu cu scopul ț îmbunătățirii 
serviciilor de plasare i asistenș ăț  pentru căutarea unui loc de 
muncă pentru persoanele cu dizabilități din Mediaș i ș
împrejurimi;

  întâlniri cu angajatorii locali, organizate în cadrul Campaniei 
„ i eu sunt Speran a”, cu scopul sensibilizȘ ț ării acestora cu 
privire la integrarea în muncă a persoanelor cu dizabilități



CE VREI SA FII CAND VEI FI MARE?
BIROU DEZVOLTARE ORGANIZATIONALA

Când ai 20 de ani i e ti ONG, e ti deja mare,ș ș ș
adică adult cu experien ă, dar mai po i cre te:ț ț ș

  în formule de adresare către societate,
  în calitatea i diversitatea serviciilor sociale,ș
  în abilită i de detectare a nevoilor sociale ț

neacoperite sau nou apărute
 în identificarea oportunită ilor de dezvoltareț
prin accesare de finan ăriț
  în strategii de extindere!



În anul 2021, Asocia ia Phoenix Speran a în calitate de partener, împreuna cu Romactiv Businessț ț

Consulting SRL, în calitate de Lider, Direc ia de Asisten ă Socială Media , coala Gimnazialăț ț ș Ș

Nr.7Media  au demarat proiectul ”ACCES – Ac iuni pentru Comunitate de Combatere a Excluziuniiș ț

Sociale” cod SMIS 2014+: 152245

Proiectul ACCES va oferi anse reale de scoatere din sărăcie i integrare socială pentruș ș

1.010 persoane din teritoriul acoperit de SDL ZUM Media , care se află în risc de sărăcie, se confruntăș

cu o deprivare materială severă i/sau trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă aș

activită ii i care vor beneficia de servicii de integrare în societate i pe pia a muncii.ț ș ș ț

Principalele activită i i rezultate ale proiectului in care Asocia ia Phoenix Speran a este implicatăț ș ț ț

sunt:

 Sprijin pentru accesul i/sau men inerea pe pia a munciiș ț ț
 minim 521 persoane aflate în risc de sărăcie i excluziune socială vor beneficia de măsuri deș
 ocupare a for ei de muncă prin informare i consiliere profesională, formare profesională specificăț ș

si adaptată la cerin ele pie ei muncii, mediere, angajare i prin stimularea poten ialului antreprenorial;ț ț ș ț
 vor fi organizate 5 târguri de locuri de muncă pentru grupuri vulnerabile;

 135 de persoane vor avea un loc de muncă la încetarea calită ii de participant;ț
 40 de persoane vor participa la cursuri de calificare, 169 de persoane vor participa la cursuri de

ini iere i 72 de persoane vor participa la cursul de competen e antreprenoriale;ț ș ț
 100 persoane vor fi consiliate în vederea demarării unei activită i independente;ț
 5 start-up-uri vor beneficia de micro-granturi în valoare de maxim 25.000 Euro/proiect.

 Infiintarea serviciului de ingrijire varstnici la domiciliu- serviciu gratuit

Obiectiv general-menţinerea în mediul propriu de viaţă şi prevenirea situaţiilor de dificultate şi dependenţă a 30 de

persoane vârstnice care beneficiază de servicii de îngrijire la domiciliu in functie de gradul de afectare a autonomiei

funcţionale şi statusul funcţional, fizic şi psihic.



SI EU VREAU SA FIU VIP!!
UNITATEA PROTEJATA

Unitatea protejată VIPrint a fost autorizată in iunie 2021

având ca scop:
 să demonstreze că între “neangajabil” i “angajabil” existăș
un pas important: “angajarea protejată”
  să sus ină financiar serviciile sociale ale Asocia iei Phoenixț ț
Speran aț

Activită i:ț
 Servicii complete de publicitate
 Printing
 Personalizări
 Gravură laser
 Albume
 Obiecte unicat, etc. 



 Activită ile sunt adresate, în principal,ț
firmelor cu mai mult de 50 de angaja iț
conform L.448/2006, actualizată.

 Cel mai solicitat serviciu este cel de

personalizare echipamente de lucru.

 Unitatea protejată asigură în permanen ăț
angajarea în cuantum de 30% din total

angaja i a persoanelor cu dizabilită i, careț ț
sunt implicate direct în procesul de

produc ie.ț



BIROU FINANCIAR CONTABIL

Dacă vrei să fii bogat, adună toate lucrurile pe 
care le ai i pe care banii nu le pot cumpăraș



BIROU FINANCIAR CONTABIL



 În 2021, Asocia ia Phoenix-Speran a a împlinit ț ț
20 de ani de activitate, ani de entuziasm i ș
realizari, de gre eli i redefiniri, ani în care am dat ș ș
i am primit, am modelat i ne-am modelat în ș ș

procesul continuu numit via ă….ț
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