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Asociația Grupul pentru Dezbatere şi Consens Social (GDCS) a organizat în parteneriat cu SC 

Health, Safety and Security Consulting S.R.L vineri,02.10.2015, ora 18:00, la sediul structurii din 
Orașul Măgurele, Jud. Ilfov, str. Ciocarliei, nr. 38, dezbaterea cu titlul – “Strategii integrate orientate 
către grupurile vulnerabile” în cadrul proiectului "PROgrame integrate pentru Creșterea șanselor de 
Ocupare din Regiunile București-Ilfov şi Sud Muntenia”- PROCOR, ID: POSDRU/173/6.1/S/ 147201, 
proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane – POSDRU 2007-2013, "Investește în oameni!”. AP 6 ”Promovarea incluziunii 
sociale”, DMI 6.1 ”Dezvoltarea economiei sociale”, cu perioada de implementare cuprinsa intre  26 
ianuarie-31 decembrie 2015. 

Dezbaterea a gravitat în jurul unui subiect relevant pentru înțelegerea modalității în care 
instituțiile dezvoltă politici publice, strategii, proiecte orientate către nevoile persoanelor care provin din 
grupurile vulnerabile. PROCOR, proiect implementat de GDCS, este unul dintre inițiativele societății 
civile prin care s-a urmărit îmbunătățirea vieții persoanelor vulnerabile care au făcut parte din grupul 
țintă. În cadrul proiectului au fost desfășurate activități de identificare a nevoilor acestor persoane, au 
fost consiliate în ceea ce privește cariera, problemele pe care le întâmpină și au fost propuse soluții 
pentru depășirea lor. De asemenea, aceste persoane au fost special instruite pentru a ocupa locurile 
de muncă nou create prin intermediul proiectului. Astfel, 33 de persoane beneficiază în acest moment 
de un salariu care contribuie la dezvoltarea lor socială și economică. 

Rezultatele proiectului au fost posibile datorită implementării unei strategii integrate, menită să 
schimbe viețile persoanelor vulnerabile. Prin urmare, strategia s-a fundamentat pe următorii pași: 1. 
Identificarea persoanelor vulnerabile în rândul comunității; 2. Consilierea și pregătirea lor profesională 
și 3. Angajarea acestora. Politicile publice în domeniul alocării fondurilor europene ar trebui să se 
orienteze și în continuare către sprijinirea inițiativelor care, așa cum a demonstrate PROCOR, pot 
avea rezultate decisive pentru viețile celor dezavantajați economic și social.  

Actori relevanți ai comunității au arătat interes pentru subiectul abordat, la eveniment 
participând reprezentanți ai factorilor de decizie locali (economici, administrativi), ai mass-mediei, 
precum si persoane aparținând grupurilor vulnerabile si din comunitatea locala. 
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