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Binele
este în
natura
noastră!
Credem în oameni

Credem că fiecare om are un scop de atins și că toți merităm a doua șansă. Asociația Ateliere Fără Frontiere 
a fost înființată pentru a facilita accesul persoanelor din medii vulnerabile pe piața muncii, cu scopul de a-și 
clădi încrederea în sine, independența profesională și personală.

REFERIRE ȘI SELECȚIE
1 lună

ACOMPANIERE
SOCIALĂ

ACOMPANIERE
PROFESIONALĂ

ADAPTARE
2 luni

STABILIZARE I
6 luni

STABILIZARE II
6 luni + 6

Soluții urgente
sociale

Adaptare
loc muncă

Socializare, dezvoltare
personală, soft skills

Deprinderi de
viață profesională

Reconstruirea legăturilor
sociale și familiale

Bilanț competențe,
definire proiect profesional

Acceptarea schimbării,
redobândire autonomie

Stagii de practică, pregătire
interviu, mediere loc de muncă

Psihoterapie, consolidare
stimă de sine, încredere în
sine și ceilalți

Plan individual de
formare/calificare

Stabilitate personală
și socială

Angajabilitate
durabilă

PROFESIONALIZARE I
5 luni + 3

PROFESIONALIZARE II
5 luni + 3

MONITORIZARE
6 luni
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METODOLOGIE INSERȚIE PRIN MUNCĂ LA ATELIERE FĂRĂ FRONTIERE



Credem în schimbare

Cât de greu este pentru un om în a se integra pe piața muncii care cumulează aproximativ șapte dintre 
următoarele probleme: șomaj de lungă durată, adicții, dizabilități, abandon școlar, violență domestică, trafic de 
persoane, probațiune, pedepse privative de libertate, lipsă locuință?

Din experiența noastră de 13 ani considerăm că este 
aproape imposibil fără un suport socio-profesional al 
unei echipe multidisciplinare de profesioniști. În 
sprijinul tuturor acestora, noi oferim un loc de muncă 
stabil, consiliere pentru inserție și acompaniere 
pedagogică pentru formarea de competențe și expe-
riență de muncă. Programul de reabilitare către 
dobândirea independenței durează doi ani și este 
împărțit în mai multe etape, iar la sfârșitul acestui 
parcurs oferim sprijin în găsirea unui loc de muncă 
sigur pe piața convențională a muncii sau în forme 
protejate.

Persoanele aflate în inserție socio-profesională au 
participat la o serie de cursuri care să le asigure o 
viață sănătoasă și independentă. 

În contextul declanșării pandemiei, periodic au fost 
organizate cursuri de sănătate și instruiri referitoare 
la măsurile de prevenire împotriva infectării cu 
virusul COVID-19. Un curs foarte de util care s-a 
bucurat de o participare maximă a fost cel de 
educație financiară desfășurat în parteneriat cu Aso-
ciația Casa Ioana în cadrul programului Banometru 
realizat de Asociația Educație pentru Viața Reală 
(AEVR), Asociația pentru Relaţii Comunitare 
(ARC) și ING România.

„Am să mă gândesc de două ori înainte să fac o chel-
tuială și am să încep să pun un ban deoparte, chiar și 
câte puțin!” - spune Vasile, unul dintre beneficiarii 
din atelierul de dezmembrare educlick, la sfârșitul 
unei sesiuni.

1. Locuință 7. Abilități de viață independentă

8. Deprinderi de viață profesională

9. Mobilitate/accesibilitate 

10. Educație / formare / calificare 

11. Proiect profesional

2. Sănătate

3. Adicții

4. Justiție

5. Autonomie și stimă de sine

6. Obstacole familiale (inclusiv situațiile de violență)

34 beneficiari în programul de inserție
60% rată de succes privind inserția pe
piața muncii

2020
234 beneficiari în
programul de inserție

2008-2020
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Credem în economia socială
Economia socială contribuie la crearea de locuri de 
muncă și la incluziunea socială, fiind un vector de 
creștere economică, inovație și dezvoltare durabilă. 
Entitățile economiei sociale sunt reprezentate de cele 
mai multe ori de microîntreprinderi, întreprinderi mici și 
mijlocii, cooperative sau organizații neguvernamentale 
care ofera soluții punctuale celor care altfel nu ar avea 
acces la o viață decenta și sigură. Impactul lor la nivel 
local sau pentru categoriile sociale marginalizate sau 
dezavantajate este extrem de important, de cele mai 
multe ori fiind crucial. Alături de colegii din între-
prinderile sociale din România și din Europa vrem să 
contribuim la un cadru legislativ care să ofere subvenții 
în funcție de numărul persoanelor vulnerabile angajate și 
personalul de specialitate. Credem că fondurile alocate 
acestui domeniu trebuie direcționate pentru creșterea 
numărului de organizații pentru dezvoltarea celor care 
au dovedit că au avut rezultate sociale și economice.

Credem în economia circulară
Ateliere Fără Frontiere este o platformă de economie circulară prin care identificăm soluții inovatoare de 
recondiționare și refolosire a deșeurilor, procese cu un impact de mediu mult mai scăzut față de reciclare.
Prin educlick propunem o soluție sustenabilă de acoperire a necesarului de calculatoare pentru școlile și elevii 
din comunități vulnerabile prin donații de calculatoare uzate recondiționate. 
remesh este o alternativă de achiziționare de accesorii și obiecte promoționale pentru organizații și organiza-
tori de evenimente care pot oferi produse realizate din deșeuri de materiale publicitare care nu au soluție de 
reciclare.
La ferma bio&co practicăm agricultura organică și livrăm legume direct către consum’actori (farm to fork). 
Avem grijă să nu risipim legumele, surplusul fiind fie donat către cantine sociale, fie este procesat în conserve 
pentru toamnă-iarnă.  Deșeurile organice generate în cadrul fermei sunt transformate în compost. 

Credem în comunitate
Ne-am unit forțele cu SOS Group, cea mai mare rețea de întreprinderi sociale din Europa, ce cuprinde peste 
600 de asociații și proiecte umanitare din toată lumea. Alături de ei, putem avea o viziune globală a economiei 
sociale implementate la nivel local, însă cu impact global.
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Damien Thiery - Director executiv Ateliere Fără Frontiere 
Makkai Péter - secretar de stat în cadrul Ministerul Muncii și Protecției Sociale

Ateliere Fără
Frontiere este
membră SOS Group ENSIE - Rețeaua Europeană de

Întreprinderi Sociale de Inserție
RREUSE Europe CCI Française En RoumanieRISE Romania

Rețeaua Română a Întreprinderilor
Sociale de Inserție



educlick - colectăm deșeuri electrice și elec-
tronice pe care le dezmembrăm și le reciclăm, 
sau, în cazul echipamentelor IT uzate, le 
recondiționăm și le oferim instituțiilor de 
învățământ și copiilor din medii defavorizate. 

bio&co - cultivăm legume bio cu respect față 
de pământ la ferma socială din Ciocănari, 
județul Dâmbovița, pe care le distribuim în 
sistem scurt, abonaților. 

remesh - reutilizăm bannere și meshuri 
publicitare pentru a face noi produse 
fashion sustenabile.

Inserția socio-profesională se 
realizează în cadrul celor trei 
ateliere care oferă locurile de 
muncă verzi și responsabile, ce au 
în ADN lor grija pentru mediul 
înconjurător și incluziunea 
socială.

Ateliere
pentru
schimbare
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Credem în reutilizarea deșeurilor

Suntem singurul colector de deșeuri electrice și 
electronice din România care le reutilizează într-o 
manieră autorizată, contribuind la realizarea obiec-
tivelor de mediu naționale în acest domeniu.

Dacă vrem să calculăm impactul pozitiv asupra  
mediului, fiecare laptop aruncat produce 180 de kg 
de dioxid de carbon în atmosferă. Cantitatea este 
comparabilă cu CO2-ul absorbit de 9.144 de copaci 
într-o zi cu soare sau de 32 de autoturisme scoase din 
trafic pentru 24 de ore. Ne rămâne doar să ne imag-
inăm cât de mult bine am făcut salvând cele 159 de 
tone de deșeuri de la depozitare prin reciclare, reuti-
lizare și recondiționare.

Colectăm echipamentele IT uzate sub formă de 
deșeuri electrice și electronice, care au șanse de 
recondiționare și care altfel, ar fi ajuns la reciclare sau 
poate chiar în depozitele de deșeuri (gropi de gunoi). 
Componentele care nu mai sunt la zi cu cerințele 
pieței sunt dezmembrate și reciclate, iar cele perfor-
mante sunt reconditionate si asamblate în calcula-
toare noi. 

educlick este o platformă prin care colectăm deșeuri 
electrice și electronice, recondiționăm calculatoare 
uzate și le donăm către școli și copii aflați în comunități 
marginalizate din zone mai puțin dezvoltate. 
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Credem într-un viitor digitalizat

Contextul pandemiei și școala online a găsit un sfert din copiii din România fără acces la un calculator, pentru 
a putea ține pasul cu orele și lecțiile. Cererile de calculatoare au crescut de 3-4 ori față de anii precedenți, 
constând în aproximativ 7000 calculatoare. Ne-am mobilizat și, începând cu finalul anului 2020, donăm 75 
de calculatoare o dată la trei zile. Sute de organizații, companii și persoane au răspuns apelurilor asociației de a 
preda echipamentele uzate, în special calculatoare pentru a sprijini elevii care nu aveau acasă un calculator 
pentru a-și continua școala.

2.150 calculatoare donate 
5.604 elevi și profesori conectați la școala online
16 angajați în program de inserție
159 tone DEEE colectate 
125 tone DEEE reciclate 
34 tone DEEE reutilizate

2020

sausalvează

CO2-ul absorbit de
9.144 de copaci 
într-o zi însorită

laptop
recondiționat

CO2 din
atmosferă

32 de autoturisme
scoase din trafic
pentru 24 de ore

32
echivalentul a

470.000
beneficiari

19.000 
calculatoare 
donate
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Credem în a doua șansă!

În atelierul remesh, angajăm oameni 
din medii vulnerabile, în special femei, 
care beneficiază de inserție socio-pro-
fesională și învață tainele meseriei de 
croitor. Prelucrăm materiale publicita-
re - bannere și mesh-uri, pe care le 
transformăm în obiecte-manifest din 
gama fashion și home&deco.

66.602 produse
remesh în 9 ani
de activitate

7.999 produse
remesh în 2020

120.000 de metri
de bannere și
mesh-uri publicitare
salvate și reutilizate
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Credem în moda sustenabilă

remesh are un impact de mediu semnificativ, prin reducerea risipei și a poluării, datorită reutilizării deșeurilor 
de materiale publicitare OOH (banner, mesh), care altfel ar ajunge în depozitele de deșeuri, neavând soluție 
de reciclare. Noi le transformăm în produse sustenabile și utile, din categoriile modă și home deco.

Atelierul este dedicat femeilor din medii vulnerabile și adresează o meserie ușor de învățat și o specializare de 
viitor - croitoria. Toate produsele sunt vândute către companii sau consumatori, în noul shop online, disponibil 
pe remesh.ro

Maria - 46 ani, finalistă a programului de integrare socio-profesională 
la Ateliere Fără Frontiere:

Cel mai mare ajutor de la Ateliere Fără Frontiere au fost oamenii. Fiecare e aici cu povestea lui, cu problema lui, iar 
eu am învățat câte un pic de la fiecare. Am trăit fiecare etapă cu răbdare și mi-am dorit să fie bine. Am cerut și am 
permis să mi se ofere ajutor pentru a mă ridica și am primit din plin. 
 
Când am terminat cei doi ani jumătate de inserție, împreună cu consilierul de inserție care m-a ajutat să-mi fac un 
plan profesional, mi-am găsit imediat de lucru la un atelier de confecții pentru echipamente de muncă.

Bannerele și
mesh-urile uzate

Nu ajung la gunoi! Capătă o nouă viață
în produse remesh
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Credem în binele naturii

Respectăm pământul și natura. Respectăm oamenii din comunitățile vulnerabile și suntem aici să îi sprijinim. 
Ferma bio&co a fost anume înființată în Ciocănari, o comună de lângă București, pentru a oferi o șansă acelor 
locuitori ce trăiesc în condiții dificile, ce nu au posibilitatea accesării unui loc de stabil.

Magazinul online bio&co, deschis pe bio-co.ro este dedicat vânzării legumelor produse la fermă, dar își asumă 
misiunea de a fi un agregator de produse realizate sustenabil, ale producătorilor locali care practică agricultura 
organică și întreprinderilor sociale care oferă produse locale și sprijină oamenii și mediul.

Vrem să protejăm mediul și distribuim legume în circuit scurt, sub formă de abonament. Vrem să încurajăm 
agricultura urbană și producția locală, în timp ce oferim hrană sănătoasă, crescută responsabil.

4.250 coșuri livrate

80 varietăți de 
legume certificate
 

24 persoane 
vulnerabile angajate
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Credem că împreună suntem mai puternici!
Credem în profesionalismul colegilor noștri din țară și din alte țări, în soluțiile și expertiza lor de succes pentru îmbunătățirea propriei 
performanțe și pentru a contribui la dezvoltarea acestui sector în România.

Mob'In Europe - Mobilitatea incluzivă în Europa
Mobilitatea este vitală pentru persoanele vulnerabile întrucât oferă accesul la resurse indispensabile unui trai decent. Incluziunea 
activă permite fiecărui cetățean, inclusiv celor defavorizați, să participe pe deplin în societate și, în special, să aibă un loc de muncă. 
Proiectul MobIn Europe s-a desfășurat în perioada 2019-2021 de către CAIPS, Federația Wallonă a Operatorilor de Inserție Socială 
și Profesională, în parteneriat cu Mob'In France, Rețeaua Franceză de Operatori de Mobilitate și Ateliere Fără Frontiere. Proiectul 
și-a propus înființarea unei oferte de formări pentru mobilitate și condus auto adaptate nevoilor și resurselor persoanelor defavoriza-
te, realizarea de recomandări politice pentru mobilitate incluzivă și crearea de instrumente de diagnostic referitoare la mobilitatea 
persoanelor aflate în inserție socio-profesională. Proiect co-finantat prin Programul Erasmus+ , program al UE pentru Educaţie, 
Formare, Tineret şi Sport 2021-2027.

Net-Works
Net-Works este un proiect care reunește întreprinderi sociale de inserție și rețele ale acestora din opt țări europene. Cooperarea 
este principalul pilon al proiectului pentru a aduce schimbări la nivel de politici europene pentru organizațiile economiei sociale care 
deservesc publicul dezavantajat prin acompaniere socio-profesională. Proiectul își propune crearea de rețele ale întreprinderilor 
sociale și de îmbunătățire a capacității acestora de a deveni sustenabile și de a reprezenta rolul economiei sociale în țările participante 
și în Europa. Proiect co-finantat prin Programul Erasmus+ , program al UE pentru Educaţie, Formare, Tineret şi Sport 2021-2027.

WISE (Work Integration Social Enterprises) for Digital Upskilling
Proiectul propune creșterea capacității persoanelor vulnerabile de integrare pe piața muncii prin dezvoltarea unor formări de 
educație digitală și îmbunătățirea mentoratului pe care îl primesc din partea pedagogilor îndrumători din întreprinderile sociale care 
formează abilitățile de muncă ale persoanelor vulnerabile. Ateliere Fără Frontiere împreună cu partenerii săi Formació i Treball 
(Spania), Brigades Nature (Franța), ENSIE (Belgia, EU) și RISE România, cu sprijinul financiar al Erasmus+ vor colabora în perioa-
da 2020-2022 pentru realizarea unor instrumente necesare dezvoltării metodologiilor de acompaniere socio-profesională a 
întreprinderilor sociale de inserție din țările partenere și la nivel european. Proiect co-finantat prin Programul Erasmus+ , program 
al UE pentru Educaţie, Formare, Tineret şi Sport 2021-2027.

RAPORT FINANCIAR

k RON
Activitate economică
Sponsorizări
Fonduri publice

1.389
2.439

87

3.916TOTAL RESURSE

k RON
Resurse umane
Chrie, utilități
Administrativ și funcționare
Comunicare
Alte cheltuieli
Amortizare

2.047
221
188
32

454
120

3,061TOTAL CHELTUIELI
*În 2020, Asociația a avut investiții la bio&co

în valoare de 470 mii de lei.

35%

2%

67%

67%

15%

1%

4%

7%

6%

VENITURI 2020

CHELTUIELI 2020
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Sponsori:

Educație Informală, Asociația Via Domini

Mulțumim tuturor oamenilor care au fost alături de Ateliere Fără Frontiere în 2020!

educlick                                                                    Parteneri strategici:

Sponsori:bio&co     Parteneri strategici:

remesh    Partenereri strategici:

Ateliere Fără Frontiere      Sponsori și finanțatori:

Susținători: 

Parteneri operaționali:

Material realizat cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.  

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.


