
 

Asociaţia Aliat – atelier de produse 

personalizate în Măneşti, judeţul Dâmboviţa 
 

Iniţiator 

 din 1999, Asociaţia Aliat luptă pentru a oferi servicii reale şi eficiente de tratament 

pentru persoanele dependente de alcool şi/sau droguri; 

 în perioada 2014 - 2017, strategia Asociaţiei Aliat include dezvoltarea de activităţi 

economice în care să fie incluse persoane cu un consum abuziv de alcool care au 

finalizat un program de terapie de cel puţin 6 luni pentru integrarea lor socială şi 

profesională.  

 

Idee de afacere în Fabricat în Ţara lui Andrei  

 înființarea unui atelier pentru realizarea a trei tipuri de produse în cadrul afacerii 

sociale „Atelier SimpluŞ” şi redirecţionarea veniturilor obţinute din vânzarea acestora 

către activităţile asociaţiei de sprijinire a şomerilor de lungă durată din comuna 

Măneşti, judeţul Dâmboviţa.  

 

Obiective şi impactul în comunitate 

 crearea de locuri de muncă în cadrul atelierului pentru 4 persoane, din care cel puţin 

3 vor fi persoane din comuna Măneşti; pe lângă acestea, se urmăreşte crearea a cel 

puţin 2 noi locuri de muncă în primii 3 ani ai afacerii sociale;  

 confecţionarea a 3 categorii de produse cu ajutorul unui designer: jucării realizate 

după desenele copiilor (fiecare jucărie este personalizată, unică, având ca bază 

desenul unui copil), jucării de serie din materiale textile şi huse pentru laptopuri / 

tablete; 

 vânzarea produselor confecţionate către publicul larg, dar şi către companii cu peste 

10 angajaţi cu care Asociaţia deja colaborează şi care obişnuiesc să achiziţioneze cel 

puţin o dată pe lună produse promoţionale cu scopul de a-şi fideliza clienţii / 

colaboratorii sau de a promova un anumit proiect;  

 50% din profitul acestor activităţi urmează să fie reinvestit în activităţi legate de 

misiunea asociaţiei pentru reintegrarea socio-profesională a dependenţilor de alcool 

şi/sau droguri; 

 oferirea de servicii psihosociale pentru 60 de persoane din comunitate în cadrul 

Centrului de Incluziune Târgovişte, judeţul Dâmboviţa; 

 organizarea a 2 acţiuni de prevenire a consumului abuziv în comunitate;  



 

 cel puţin 60 de elevi ai şcolilor din comuna Măneşti vor participa la activităţi de 

terapie prin artă şi educaţie antreprenorială. 

 

Aliaţi pentru servicii sociale eficiente 

 în România sunt aproximativ 2 milioane de persoane care consumă alcool în exces; 

activităţile Asociaţiei contribuie la creşterea calităţii vieţii pentru astfel de persoane 

prin îmbunătăţirea eficienţei serviciilor de asistenţă socială, psihologică şi medicală în 

judeţul Dâmboviţa.  


