
 
 

 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 
 
ASOCIAȚIA ALĂTURI DE NOI 2018 anunță începerea proiectului FIECARE INDIVID 
CONTEAZĂ, cu FINANŢARE NERAMBURSABILĂ DE LA BUGETUL CONSILIULUI JUDEŢEAN 
DÂMBOVIŢA PENTRU ACTIVITĂŢI NONPROFIT DE INTERES JUDEŢEAN derulat în cadrul 
sesiunii 2021. 
 
Solicitant: ASOCIAȚIA ALĂTURI DE NOI 2018  
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA, SAT BÂLDANA, COM. TĂRTĂȘEȘTI, INT. BADEA CÂRȚAN, NR. 18 
Cod fiscal: 39972381 
Telefon:  0745.058.369 
E-mail: gabrielachicos@yahoo.com 
Manager proiect: GABRIELA CHICOȘ 
 
Titlul proiectului: FIECARE INDIVID CONTEAZĂ 
Locul desfășurării proiectului: Tărtășesti, județul Dâmbovița 
Durata proiectului: 07.09.2021 - 09.12.2021 
 
SCOP: sprijinirea copiilor defavorizați, cu risc de marginalizare din cauza sărăciei - comuna 
Tărtășești, județul Dâmbovița și sprijinirea inițiativelor adresate acestora pentru a deveni cetățeni 
activi în procesul de dezvoltare al județului.  
 
OBIECTIV GENERAL:dezvoltarea socială a comunei Tărtășești, prin acțiuni  de sprijinire a familiilor 
vulnerabile, a copiilor acestora,  ce prezintă un nivel de trai scăzut, cu risc de marginalizare; acțiuni specifice 
de implicare a comunității locale în acțiuni ce au ca scop,  promovarea inițiativelor având scopul ca acești 
copii să devină cetățeni activi în procesul de dezvoltare al comunei Tărtășești județul Dâmbovița. 
 
ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE 
Activitatea 1 – Organizarea și pregătirea administrativă 
Activitatea 2 – Identificarea nevoilor sociale din comuna Tărtășești 
Activitatea 3 – Realizarea unui site web și a unei pagini Facebook 
Activitatea 4 – Derularea campaniei de colectare de bunuri și fonduri pentru comunitate  
Activitatea 5 – Derularea unei excursii în județul Dâmbovița 
Activitatea 6 – Management proiect, promovare, raportări 
 
GRUP ȚINTĂ 
Beneficiari direcți: 55 de copii vor fi implicați în acțiunile proiectului, identificați ca având un nivel de trai 
scăzut, cu risc de marginalizare socială (în special proveniți din familii monoparentale, copii cu părinți plecați 
în străinătate și lăsați în grija altor persoane, persoane cu surse de venit sub media națională sau fără venituri, 
sau copii proveniți din familii cu persoane care încasează ajutor de șomaj/ajutor social). 
Beneficiari indirecți: membrii comunității locale 
Beneficiari intermediari: instituțiile care vor colabora cu Asociația în vederea implementării activităților 
proiectului: școli, primărie, alte ONG-uri, parohia locala, etc. 
 
BUGETUL PROIECTULUI (VALOARE TOTALĂ): 23.380 LEI, din care contribuția Consiliului 
Județean Dâmbovița (88,2%): 20.620 LEI, contribuția proprie (11,8%): 2.760 LEI. 


