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APEL s-a dezvoltat ca un serviciu specializat de
integrare profesionala a persoanelor in situatii de
marginalizare si excludere sociala,
formandu-si in acest sens o echipa multidisciplinara.
Programele APEL se concentreaza in sfera serviciilor
oferite persoanelor aflate in situatii de marginalizare si
excludere sociala:
Femei care sunt victime ale violentei domestice;
Persoane care isi intretin sigure copiii sau familii cu
multi copii;
Persoane cu probleme de sanatate sau dizabilitate;
Tineri care au parasit sistemul de protectie al copilului;
Persoane care nu au avut resurse financiare pentru
terminarea invatamantul obligatoriu;
Persoanele inactive din cauza unor prejudecati legate
de varsta sau etnie.
Beneficiarii nostri fiind instruiti in cautarea si pastrarea
unui loc de munca, corelate cu intermedierea relatiilor
cu posibilii angajatori.
Sfera serviciilor APEL s-a diversificat in ultimii ani prin
includerea in programele derulate a activitatilor de
consultanta si analiza a pietei muncii, de evaluare a
personalului dar si servicii de monitorizare a
fenomenului migrational in Romania.
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ASOCIATIA SERVICIUL APEL: INFORMATII ESENTIALE
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PREZENTARE ASOCIATIA
SERVICIUL APEL
Serviciul a luat nastere in Bucuresti, in februarie
2001, ca un Serviciu de Formare si Integrare
Profesionala in cadrul Fundatiei Parada adresat
tinerilor din Bucuresti aflati in situatie de
marginalizare sociala.
APEL s-a dezvoltat ca un serviciu specializat de
integrare profesionala a
persoanelor in
dificultate, formandu-si in acest sens o echipa
multidisciplinara.
Programele APEL se concentreaza in sfera
serviciilor oferite persoanelor aflate in situatii de
marginalizare si excludere sociala:
Femei care sunt victime ale violentei
domestice;
Persoane care isi intretin sigure copiii sau
familii cu multi copii;
Persoane cu probleme de sanatate sau
dizabilitate;
Tineri care au parasit sistemul de protectie al
copilului;
Persoane care nu au avut resurse financiare
pentru terminarea invatamantul obligatoriu;
Persoanele inactive din cauza unor
prejudecati legate de varsta sau etnie.
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Beneficiarii nostri fiind instruiti in
cautarea si pastrarea unui loc de munca,
corelate cu intermedierea relatiilor cu
posibilii angajatori.
Sfera serviciilor APEL s-a diversificat in
ultimii ani
prin includerea in
programele derulate a activitatilor de
consultanta si analiza a pietei muncii,
de evaluare a personalului dar si servicii
de
monitorizare a fenomenului
migrational in Romania.
Incepand cu anul 2008, APEL a inceput o
noua etapa in dezvoltarea competentelor
si a ariei de
activitati ce vizeaza
integrarea resortisantilor unor tari terte
(RTT) in societatea romaneasca, prin
furnizarea de servicii de consiliere si
informare in domeniile ce tin de buna
functionare a societatii (accesul pe piata
muncii, accesul la servicii medicale,
accesul la educatie).

Astfel, prin activitatile ce au vizat
consilierea si informarea acestora s-a
facut un pas inainte in ceea ce priveste
investitia in resursele umane existe in
Romania si in imbunatatirea abilitatilor
de a relationa intercultural.
In viitor, serviciul va mentine cu
siguranta specificul sau de a
experimenta noi modalitati de gasire a
altor forme de echilibru si interventie
sociala. Flexibilitatea si contextualizarea
interventiei si a procesului de
“organizare”, la conditiile interne si
externe ce se vor dezvolta cu siguranta
vor face parte in continuare din
preocuparile noastre.
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Problematica locului de muncă reprezintă unul dintre obstacolele majore căruia
tinerii în dificultate, cei proveniţi din centre de plasament, de pe stradă sau din
asociaţii care oferă asistenţă, trebuie să îi facă faţă în vederea unei integrări
sociale reale şi sustenabile.

Interventia privind orientarea si
insertia profesioanala a minorilor si
tinerilor in situatii de excluziune
sociale grave

Formarea şi integrarea
profesională nu trebuie să
fie confundată cu asistenţa
pur şi simplu, ci trebuie
privită ca un contact direct
cu realităţile societăţii şi
ale pieţei muncii.
În stabilirea localităţilor de
intervenţie s-a ţinut cont de
doi factori principali:
caracteristicile fenomenului
de marginalizare si
impactul şi eficienţa
intervenţiei
Pentru ca toate acestea să fie
eficiente în realizarea unei
reintegrări sociale reale e
necesară o abordare
adecvată care să nu fie
caritativă, să nu reproducă
modele de asistare.
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Anul 2013 in cifre

Total venituri: 841.186 RON
189.030 EURO

Total cheltuiele: 871.911 RON
195.935 EURO
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Fiscal Code
188 68630

Rezultate Serviciul APEL 2013

Campania 2%
Pentru persoanele fizice, este posibil să direcționeze o parte din impozitul lor, sub formă de
donație la anumite organizații în valoare de 2%.
In acest moment, mediul economic dificil în care funcționează lumea non-profit, aceste
donații au permis să finanțarea mai multor activități în 2013.
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ACTIVITATIILE ASOCIATIEI SERVICIUL APEL IN 2013
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OCUPARE PIATA MUNCI
Serviciul a crescut pornind de la nevoile identificate in lucrul
cu beneficiarii APEL in domeniul ocuparii (lipsa educatiei, lipsa
experientei profesionale, lipsa abilitatilor necesare pentru
accesarea unui loc de munca, lipsa informatiilor privind piata
muncii, etc.).
Beneficiarii sunt informati si consiliati pentru cautarea si
pastrarea unui loc de munca, evaluati si indrumati catre o
anumita meserie, orientati catre un curs de formare
profesionala, acestea fiind corelate cu medierea relatiilor cu
posibili angajatori.
Scopul Asociatia Serviciul APEL este cresterea gradului de
ocupare si a flexibilitati fortei de munca, prin intensificare
masurilor active de ocupare, promovand egalitatea de sanse la
angajare pentru grupurile vulnerabile.

Rezultate integrare pe piata muncii in 2013 :
211 de persoane vulnerabile au fost consiliate si
informate pentru accesarea unui loc de munca
211 de persoane au fost evaluate si testate in
vederea inscrierii la cursuri si a accesarii pietei muncii
57 persoane au fost angajate
91 persoane au fost monitorizate ca urmare a
angajarii

Echipa
1 Coordonator Birou
2 Consilieri de indrumare si
orientare profesionale
1 Responsabil Financiar
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OCUPARE PIATA MUNCI
Asociatia Serviciul APEL ofera servicii gratuit pentru un
public alcatuit din cetateni aflati in situatie de dificultate
si marginalizare sociala: tineri post-institutionalizati,
tineri care traiesc pe strada, persoane cu dizabilitati si
imigranti.
Asociatia Serviciul APEL favorizazea formelor de
autonomie personala pornind de la exercitarea
drepturilor cetatenesti si migrantilor.
Rezultate perioda 2010-2013 :
Participarea in grupul de think-tank in domeniul
incluziunii sociale;
Coordonarea activitatii de formare-dezvoltare
profesionala;
Coordonarea activitatii de mentoring social;
Oferirea de servicii de consultanta in domeniul
integrarii profesionale a persoanelor marginalizate
social pentru organizatiile care doresc sa desfasoare
proiecte
Participarea la realizarea unui ghid de bune practici in
domeniul integrarii profesionale a persoanelor
marginalizate.
Sesiuni de mentoring si consultanta pentru structuri
locale pentru implementarea proiectelor in domeniul
integrarii.

Echipa
1 Coordonator Birou
2 Consilieri de indrumare si
orientare profesionale
1 Responsabil Financiar
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OCUPARE PIATA MUNCI

Rezultate perioda 2012-2013 :
Realizarea unui raport al nevoilor de calificare si
angajare la nivel local;
Angajarea a 2 tineri prin program in Asociatia
de Ajutor Caritabil AMURT (asistent bucatar si
tehnician agricol) si crearea unei liste de
„asteptare”cu tineri calificati pentru care se va
media gasirea unui loc de munca;

Incheierea a 3 parteneriate : pentru
promovarea antreprenoriatului social cu Quanta
Resurse Umane; pentru realizarea cursurilor de
calificare la nivel local cu Quanta Resurse Umane
si AJOFM Ilfov; pentru promovarea programului
de insertie pe piata muncii in mediul on-line cu
HR Specialists;

Realizarea unei campanii de informare a
serviciilor programului prin : comunicate de
presa on-line, organizarea unei intalniri privind
serviciile publice si private pentru persoanele fara
adapost, participarea la targul de economie
sociala organizat de HR Specialists si prin
inscrierea la ONGFest.

Echipa
1 Coordonator Birou
2 Consilieri de indrumare si
orientare profesionale
1 Responsabil Financiar
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MIGRATIE

Incepand cu anul 2010 o nevoie reala aparuta in
Romania este reprezentata de problematica
migratiei.
Serviciul APEL in parteneriat cu OIM au
dezvoltat programe care sa raspunda nevoilor
de integrare a cetatenilor straini care vin din
tarile non UE in Romania.
In acest sens, in anul 2010 in cadrul Asociatiei
Serviciul Apel a inceput sa functioneze Centrul
de Informare pentru straini, unde sunt oferite
servicii ce sprijina integrarea in societatea
romaneasca a strainilor cu sedere legala.

Rezultate servicii sociali pentru migranti in 2013
Echipa
1 Coordonator Birou
2 Consilieri de
indrumare si orientare
profesionale
1 Responsabil Financiar

118 Persoane consiliate si informate
11 persoane care au beneficiat de asistenta
materiala
5 persoane care au beneficiat de cursuri
vocationale
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EDUCATIA PENTRU DEZVOLTARE
DEAR STUDENT
Scopul proiectului este de a dezvolta si sprijini
schimbarea in comunitatile locale prin
promovarea educatiei in cadrul sistemului de
invatamant formal si crearea unei retele de
actori locali.

Rezultate 2013
Un numar de 16 profesori din ciclul primar si
gimnazial au participat la cursuri de formare in
educatia pentru dezvoltare durabila.

Echipa
1 Coordanator birou
1 Trainer
2 Educatori sociali
1 Responsabil Financiar

ROMAIDENTITY
Proiectul urmareste sa promoveze si sa creasca
in randul cetatenilor europeni bunavointa in a
accepta si integra personale de etnie roma,
prin imbunatatirea cunostintelor si a
preceptiilor referitoare la aceste comunitati si
prin combaterea sentimentelor anti-romilor.

Rezultate 2013
300 copii din Bucuresti si Chitila au particpat la
cursuri de constientizare cu privire la fenomenul
Roma
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VOLUNTARIAT
Asociatia Serviciul APEL a promovat in continuare valorile
voluntariatului in 2013.
Usa noastra a fost deschisa persoanelor care au dorit sa
lucreze alaturi de echipa pentru a sprijini beneficirii in
eforturile pe care le fac pentru a-si construi o viata
autonoma.
Voluntarii APEL sunt implicati in activitatile directe cu
beneficiarii, in:
• Participarea la sesiunile de informare si consiliere
pentru persoane marginalizate si pentru imigranti din tarile
non-UE;
• Acompanierea beneficiarilor la institutii, firme angajatoare,
etc.;
• Selectarea oportunitatilor de angajare si reactualizarea
bazelor de date;
• Mentinerea legaturi cu partenerii si colaboratorii APEL;
• Ajutor oferit imigrantilor pentru integrarea pe piata muncii:
completarea cv-ului, cautare on-line a locurilor de munca,
etc.;
• Suport oferit pentru invatarea limbii romane si orientare
culturala;
• Alte activitatii.

Voluntari 2013
10 voluntari
1 voluntar in Serviciul
European de Voluntariat
1 voluntar Erasmus
Placement
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Evenimente 2013
Martie

30

Aprilie

Cadouri solidale
Proiectul vizează dezvoltarea
unor legături de solidaritate
la nivelul sectorului, prilejuite
de învecinare și de o
cunoaștere mai bună a
provocărilor sociale cu care se
confruntă concitadinii noștri.
Aprilie

2013

Septembrie

18

Septembrie

21

Campanie 2%
Trasforma 2% din
impozitul pe venit in
munca pentru tineri
dezavantajati”

“AMITIE – HUMAN RIGHTS
NIGHTS”
Asociatia Serviciul APEL a
participat in calitate de
partener la atelierele de lucru
și conferințele organizate in
cadrul evenimentului.
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Festitalia: un pic de Italia in Octombrie
Bucuresti
Serviciul APEL a participat in
calitate de partener C.I.A.O,
Comitatul Asociatiei Italiene si
Ong din Romania, la Festitalia

Iunie

«cadou cu
30 Campanie
costuri zero»
Directionati 20% din
impozitul pe profitul
datorat statul catre
Asociatia Serviciul
APEL.

13

Decembrie

20

9

REFUGEE DAY 2013
Asociatia Serviciul APEL din
Timisoara a participat in
calitate de partener la
evenimentul organizat in
cadrul Zilei Internationale a
Refugiatilor.

Unprotected work, Invisible
Exploitation: Trafficking for
the Purpose of Domestic
Servitude“.
in colaborare cu OSCE
(Organization for Security
and Cooperation in Europe)
si Asociatia Serviciul APEL
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Romania dus-intors
Decembrie
Coordonator Asociatiei
Serviciul APEL: Ami Oteanu la
TVR International, la
emisiunea “Romania DusIntors” despre migratie cu
dublu sens.

O seara Multiculturala
Echipa APEL impreuna cu
voluntarii asociatiei au
organizat pentru beneficiarii
Centrului de Informare destinat
strainilor o seara multiculturala
de Craciun.
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PROIECTE PENTRU ANUL 2014
Proiecte
YOUTH IN ACTION PROGRAM
From North-South to South-South: the
perspectives of young people to new
development cooperation approaches”
MUNCA DOMESTICA

Durata

Partners

Ianuarie 2014
Decembrie 2014

Youth in action program, Cooperazione
Internazionalr CISS, Center of Non-Formal
Education- AENAO, Sociedad para el
Desarrollo de la Juventud, Associação Amor
e Gratidão

Analiza comparativa si bune practici pentru
asigurarea calitatii muncii persoanelor din
domeniul domestic

Ianuarie 2014
Iunie 2015

(RE)INSERTIA PERSOANELOR DIN
JUDETUL TIMIS PRIN FORMARE SI
ACOMPANIERE SOCIOPROFESIONALA

Aprilie 2014
Septembrie 2015

UNITED WAY ROMANIA :
competente europene pentru
tinerii defavorizati din
Bucuresti

Ianuarie
2014
Octombrie
2014

United way Romnia, Fundatia
Parada.

D.I.A.L.O.G.U.E
Determined Immigrants And
Locals Organize a Global
Unique Entrepreneurship

Noiembrie
2013
Mai 2015

Le Comptoir de l’Innovation; Swedish
Remarkable Parents; DENOKINN-Basque
centre for Innovation; Entrepreneurship and
New Business Development; Project Ahead
società cooperative.

Iulie 2014
Iulie 2015

AIDRom

“Facilitarea integrării și dezvoltarea
deprinderilor pentru o viață
independentă a persoanelor refugiate,
relocate în Timișoara, prin crearea unei
rețele de suport local”

Sole e Terre strategie di Pace, IRS –
Istituto per la Ricerca Sociale

Quanta Resurse Umane
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Echipa Asociatiei
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Echipa noastra

ADMINISTRATIV
Presedinte: Francesco ALOISIO
Coordonator Birou: Ana Maria OTEANU
Responsabil Financiar: Liviu Ionut MELEASA
CONSILIERI DE INDRUMARE SI ORIENTARE PROFESIONALA
C.I.S BUCURESTI/TIMISOARA
Consilier de indrumare si orientare profesionala: Marceleta SANDU
Consilier de indrumare si orientare profesionala: Dana GAVRIL
Consilier de indrumare si orientare profesionala: Catalin STROE
COMUNICARE SI FUNDRAISING
Responsabil comunicare si fundraising: Rita VENTUROLI
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Partenerii nostri
ANOFM – Agentia Nationala Pentru Ocuparea Fortei de munca
CCIAT – Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis
CCIFER – Camera de Comert, Industrie si Agricultura Franceza in Romania
CCipR – Camera de Comert Italiana pentru Romania
CCIR – Camera de Comert si Industrie a Romaniei
COMITATO C.I.A.O Romania
DGPC – Directia Generala Protectia Copilului
EAPN – Reteaua Nationala Antisaracie – Includere Sociala
FONPC – Federatia Organizatiilor Neguvernamentala Pentru Copil
Fundatia Parada Romania
OIM – Organizaţia Internaţională pentru Migraţie

PARTENERI OPERATIONALI (prin semnare de partenariat):
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, Sector 5 Bucuresti
Reteaua Nationala Antisaracie – Incluziune Sociala – RENASIS
Reteaua Organizatiilor Neguvernamentale Ocupare din Romania – RONOR
Gender, Equality, Network – Romania – GEN
Serviciul de probatiune de pe langa Tribunalul Bucuresti
Fundatia Viata si Lumina
Fundatia Medicala “Usa deschisa”
Asociatia pentru o Comunitate Solidara Şi Interventie Sociala
Children Action Romania
Asociatia ACCEPT
Asociatia Ateliere Fara Frontiere
ADRA Romania
Asociatia CRIES
Asociatia de Ajutor Caritabil AMURT
Punto.Sud Italia
GVC Italia
Unicredit Foundation
Institutul Roman pentru Educaţie şi Calitate Europeana – IRECE
Semn de Viata
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Contacte

Asociatia Serviciul APEL
Sos. Mihai Bravu 329
Sector 3, CP 030312
Bucuresti, ROMANIA

Phone: +40-021-311 61 42
Fax:+40-021 311 61 43
Mail: office.b@apelngo.ro.ro
Website: www.apelngo.ro
Fiscal Code : 18868630

Francesco ALOISIO - Presedinte
franco@apelngo.ro
Ana Maria OTEANU – Coordonator Birou
anamaria.oteanu@apelngo.ro
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