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Limitarea fenomenului de saracie generalizata si excluziune sociala in
comunitatea marginalizata (non-roma) prin masuri integrate de
educatie, formare, ocupare, locuire, sanatate si asistenta sociala. Asa
cum este prezentat, obiectivul general al proiectului genereaza un
efect pozitiv pe termen lung prin diminuarea fenomenului de saracie
generalizata, facilitand inclusiv implementarea Pachetului AntiSărăcie, promovat de Guvernul României.
De asemenea, proiectul contribuie prin interventiile pe care le
promoveaza la realizarea obiectivului specific 4.2. Reducerea
numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială
din comunitățile marginalizate (non-roma) prin masurile enumerate
mai sus care vor servi in final la ridicarea nivelului de trai in
comunitatea marginalizata in care se implementeaza proiectul,
generand un efect pozitiv pe termen lung, prin implementarea de
masuri integrate.

OS1 – Implementarea de programe de limitare a fenomenului de
abandon scolar (consiliere elevi si parinti, tip „scoala dupa scoala” si „a
doua sansa”) pentru 374 persoane din comunitatea marginalizata (187
copii si 187 parinti)
OS2 – Implementarea de Programe de ucenicie pentru 80 tineri intre 1625 de ani din comunitatea marginalizata
OS3 – Sesiuni de informare, consiliere si mediere pe piata muncii a 698
membri ai grupului tinta din comunitatea marginalizata
OS4 – Calificarea a 600 membri ai grupului tinta din comunitatea
marginalizata
OS5 – Subventii acordate angajatorilor din zona in vederea sustinerii si
crearii a 205 locuri de munca pentru membrii comunitatii marginalizate

OS6 – Asistenta si consiliere pentru infiintarea a 18 noi afaceri in zona
marginalizata si oferirea de microgrant-uri pentru membrii GT cu spirit
de afaceri

OS7 – Servicii de asistenta sociala, medicala si socio-medicala sprijinite
in cadrul proiectului
OS8 – Imbunatatirea conditiilor de trai si locuire prin reabilitarea a 33
case si alimentarea cu energie alternativa a 52 gospodarii (prin panouri
fotovoltaice)

OS9 – Reglementarea documentelor personale si de asistenta sociala
pentru 698 membri ai comunitatii marginalizate in care se
implementeaza proiectul
OS10 - Organizarea a 18 Ateliere de lucru si 6 seminarii inovative in
vederea implicarii active a membrilor comunitatii in solutionarea
problemelor marginalizatilor
OS11 – Management, monitorizare a proiectului si achizitii publice

OS12 – Informare si diseminare activitati si interventii implementate prin
proiect

A1.1. Reducerea parasirii timpurii a scolii prin consiliere elevi-parinti
A1.2 Scoala dupa scoala - Programe de limitare a abandonului scolar si
crestere a rezultatelor elevilor
A1.3. A doua sansa – Programe pentru alfabetizare si reluarea educatiei
obligatorii

A2.1. Ucenicie la locul de munca
A2.2. Sprijin pentru gasirea unui loc de munca prin sesiuni de
Informare, consiliere, orientare profesionala si mediere pe piata muncii
A.2.3. Calificarea membrilor grupului tinta prin programe FPC
A.2.4. Masuri de subventionare a angajatorilor care efectueaza angajari
din randul membrilor grupului tinta
A.3.1. Asistenta pentru initierea unei afaceri
A.3.2 Acordarea de micro-granturi pentru înființarea de noi afaceri

A.4.1. Servicii medicale, medico-sociale si sociale destinate
persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, inclusiv
etnicilor romi
A.4.2. Parteneriate cu societatea civila pentru solutionarea problemelor
sociale ale comunitatii

A5.1 Selectarea gospodariilor ce vor beneficia de imbunatatirea
conditiilor de locuire
A5.2. Lucrari de reabilitare, izolatie termica si încalzire a locuintei,
extinderi de camere, imbunatatirea igienei locuintelor si spatiilor
conexe, utilizare energie regenerabila
A6.1. Sprijinirea membrilor grupului tinta in vederea reglementarii
actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă
A6.2. Sprijinirea membrilor grupului tinta in vederea reglementarii
documentelor de asistenta sociala

A7.1. Ateliere de lucru pentru cresterea gradului de solutionare a
problemelor comunitatii marginalizate printr-o abordare participativa
A7.2 Implicarea membrilor comunitatii in problemele sociale prin
organizarea de seminarii active si inovatoare privind incluziunea sociala
a grupurilor vulnerabile
A8.1. Management si monitorizare
A8.2 Achizitii publice
A9.1. Conferinta de lansare/finalizare a proiectului
A9.2. Informare, publicitate si diseminare rezultate proiect

Rezultatul 1 – 187 copii si 187 parinti participanti la programe de
limitare a fenomenului de abandon scolar Imbunatatiri/beneficii reale:
- 187 copii sprijiniti prin pachete papetarie (materiale pentru
activitatile de educatie), pachete hrana zilnica pe intreaga perioada a
programelor remediale; subventii acordate pentru elevi in valoare de
1800 lei / an - Consilierea a 187 parinti si 187 elevi din comunitatea
marginalizata duce la constientizarea ambelor categorii de grup tinta
despre beneficiile educatiei inca de la varste fragede si sprijinirea
continuarii procesului de educatie in randul copiilor din comunitatile
marginalizate. - 172 elevi implicati in program scoala dupa scoala ce
vor progresa din punct de vedere al rezultatelor la scoala in urma
programelor de tip after school; Cresterea accesului la educatie prin
sprijinirea familiilor sarace sa isi inscrie copii la scoala si sa-i - 15
persoane implicate in programe tip a doua sansa implica cresterea
numarului de persoane care se reintorc in sistemul de invatamant,
sprijinirea persoanelor participante in vederea continuarii / finalizarii
educatiei obligatorii, reducerea analfabetismului la nivelul comunitatii

Rezultatul 2 – 80 tineri intre 16-25 de ani participanti la programe de
ucenicie Imbunatatiri/beneficii reale: - cei 80 participanti vor invata o
meserie la locul de munca si vor obtine o calificare care le va permite
ocuparea unui loc de munca; - cresterea gradului de ocupare si combaterea
somajului in randul tinerilor, asigurarea de forta de munca calificata; facilitarea integrarii sociale a tinerilor ucenici si a obtinerii de catre acestia
de venituri care sa le creasca niveul de trai - subventii acordate
angajatorilor pentru ucenici pentru o perioada de 12 luni.
Rezultatul 3 - 698 persoane din grupul tinta informate, consiliate in cariera
si participante la sesiuni de mediere pe piata muncii Imbunatatiri/beneficii
reale: - informarea, consilierea, orientarea si medierea pe piata muncii a
698 membri ai grupului tinta (adulti si tineri din categoria de varsta 16-25
ani) va duce la ghidarea acestora spre programe de ucenicie, de formare
profesionala (calificare) sau spre infiintarea unei afaceri - 4 sedinte de
informare / consiliere / orientare /mediere pe piata muncii pentru fiecare
participant - orientarea participantilor spre alegerea unei meserii/ocupatii
care sa corespunda cerintelor pietei muncii - stimularea procesului de
cautare si obtinere a unui loc de munca in randul membrillor GT consiliati facilitarea gasirii unui loc de munca dupa sedintele de mediere

Rezultatul 4 – 600 membri ai grupului tinta calificati in urma participarii la

programele de formare din proiect Imbunatatiri/beneficii reale: - sprijinirea in
vederea obtinerii unei calificari a 600 membri GT, prin subventiile si pachetele
de hrana zilnica oferite in cadrul proiectului; - 600 cursanti vor dobandi
competentele necesare exercitarii unei meserii; - obtinerea unei calificari va
duce la cesterea sanselor de ocupare pe piata muncii in randul membrilor
comunitatii, implicit si la obtinerea de venituri mai mari si la cresterea nivelului
de trai la nivelul comunitatii, la dezvoltare personala a participantilor, integrarea
sociala si cresterea stimei de sine.

Rezultatul 5 - 205 locuri de munca subventionate in cadrul proiectului
Imbunatatiri/beneficii reale: - 205 locuri de munca create pentru membrii
grupului tinta; - sprijinirea angajatorilor pentru crearea a 205 locuri de munca
pentru membrii grupului tinta prin acordarea de subventii angajatorilor pe o
perioada de 12 luni pentru persoanele angajate - ridicarea gradului de ocupare
la nivelul comunitatii; - cresterea veniturilor si implicit a nivelului de trai pentru
persoanele angajate din cadrul comunitatii marginalizate; - cresterea
experientei profesionale pentru membrii GT angajati.

Rezultatul 6 – 18 noi afaceri infiintate prin proiect, 18 microgrant-uri acordate

Imbunatatiri/beneficii reale: - asistarea a 18 membri ai grupului tinta in vederea
infiintarii unei afaceri, inclusiv prin participarea la curs de initiere in competente
antreprenoriale; - selectarea a 18 planuri de afaceri in vederea initierii unei
afaceri, - sprijinirea a 18 firme nou infiintate de catre membrii GT, prin
acordarea de subventii (micro-grantu-uri) - crearea a cel putin unui loc de
munca in cadrul unei firme nou infiintate; - crearea de noi companii va aduce
plus valoare comunitatii marginalizate; - dezvoltarea unui microclimat
antreprenorial local - cresterea nivelului de trai si imbunatatirea calitatii vietii
atat la nivel de comunitate dar si individual prin obtinerea de venituri a
persoanelor angajate in cele 18 firme infiintate.

Rezultatul 7 - 3 servicii functionale (servicii medicale, medico-sociale
si sociale) sprijinite la nivel de comunitate marginalizata, 1 platforma
electronica
sociala,
1
echipa
mobila
multifunctionala
Imbunatatiri/beneficii reale: - 3 parteneriate incheiate cu actori din
zona pentru servicii medicale / sociale / medico-sociale imbunatatirea calitatii vietii tuturor membrilor GT care vor beneficia de
serviciile prestate in urma incheierii celor 3 parteneriate; - dezvoltarea
serviciilor sociale / medicale / medico-sociale de care beneficiaza
membrii GT, prin colaborarea cu alti furnizori de astfel de servicii cu
care se vor incheia parteneriatele - toti membrii GT vor beneficia de
cele 3 servicii sprijinite in cadrul comunitatii marginalizate si vor fi
informati cu privire la planificarea familiala, metode de preventie a
aparitiei bolilor, prevenirea si combaterea violentei in familie,
egalitatea de sanse si nediscriminarea, necesitatea implicarii active a
femeilor pe piata muncii, integrarea in comunitate, prevenirea
abandonarii copiilor de catre mamele singure sau de catre familiile cu
foarte multi copii, metode si mijloace de crestere a calitatii vietii, igiena
corporala, etc; - toti membrii grupului tinta vor primi in mod regulat
pachete continand produse de igiena personala (de ex. sapun, pasta de
dinti, periuta de dinti, etc.); - platforma electronica sociala va face
cunoscute problemele comunitatii marginalizate la nivel national.

Rezultatul 8 - 33 locuinte reabilitate si 52 panouri fotovoltaice montate
Imbunatatiri/beneficii reale: - cresterea gradului de confort pentru mai
multe familii din grupul tinta - imbunatatirea calitatii vietii acestora prin
reabilitarea a 33 de locuinte si prin montarea a 52 panouri fotovoltaice
- reducerea costurilor cu energie consumata prin montarea de panouri
voltaice care produc energie la standarde inalte si contribuie la
dezvoltarea tehnologiilor energetice si eficientizarea utilizarii
resurselor.
Rezultatul 9 - 698 persoane ce vor avea documente personale, de
proprietate
si
asistenta
sociala
complete
si
utilizabile
Imbunatatiri/beneficii reale: - 698 membri ai grupului tinta vor
beneficia de informare /consultanta / asistenta juridica in ceea ce
priveste pasii legali necesari a fi realizati pentru obtinerea /
reglementarea actelor personale (documente de identitate / proprietate
/ stare civila) si a celor de asistenta sociala - Persoanele vizate vor avea
documente valabile ce pot fi utilizate in societate.

Rezultatul 10 - 18 ateliere de lucru si 6 seminarii pe teme de limitare a
saraciei si crestere a gradului de incluziune sociala pentru membrii
grupului tinta, pentru implicarea activa in solutionarea problemelor cu
care se confrunta comunitatea Imbunatatiri/beneficii reale: - Implicarea
activa a 100 persoane (membri GT) per atelier cu privire la
problematicile cu care se confrunta comunitatea marginalizata si la
metode de solutionare a problemelor cu care se confrunta comunitatea
- Facilitarea Incheierii a 6 parteneriate (cate unul pentru fiecare din
temele atelierelor) cu societatea civila pentru a intreprinde actiuni de
implicare activa ce vor duce la rezolvarea problemelor comunitatii
printr-o abordare participativa - Implicarea activa a cate 25 de
persoane (membri GT) per seminar cu privire la imbunatatirea
dialogului la nivelul comunitatii prin stabilirea unor strategii si planuri
de actiune a caror implementare va duce la o implicare mult mai activa
a membrilor comunitatii in problemele sociale cu care se confrunta
aceasta - Cresterea gradului de solutionare a problemelor comunitatii
marginalizate printr-o abordare participativa.

Rezultatul 11 - 18 ateliere de lucru si 6 seminarii pe teme de limitare a
saraciei si crestere a gradului de incluziune sociala pentru membrii
grupului tinta, pentru implicarea activa in solutionarea problemelor cu
care se confrunta comunitatea Imbunatatiri/beneficii reale: - Implicarea
activa a 100 persoane (membri GT) per atelier cu privire la
problematicile cu care se confrunta comunitatea marginalizata si la
metode de solutionare a problemelor cu care se confrunta comunitatea
- Facilitarea Incheierii a 6 parteneriate (cate unul pentru fiecare din
temele atelierelor) cu societatea civila pentru a intreprinde actiuni de
implicare activa ce vor duce la rezolvarea problemelor comunitatii
printr-o abordare participativa - Implicarea activa a cate 25 de
persoane (membri GT) per seminar cu privire la imbunatatirea
dialogului la nivelul comunitatii prin stabilirea unor strategii si planuri
de actiune a caror implementare va duce la o implicare mult mai activa
a membrilor comunitatii in problemele sociale cu care se confrunta
aceasta - Cresterea gradului de solutionare a problemelor comunitatii
marginalizate printr-o abordare participativa.

Persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunitățile marginalizate care dobândesc o
calificare la încetarea calității de participant

Nr.

680

Persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunitățile marginalizate care dobândesc o
calificare la încetarea calității de participant, din care: - Din zona rurală

Nr.

680

Persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunitățile marginalizate care dobândesc o
calificare la încetarea calității de participant, din care: - Roma

Nr.

68

Persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunitățile marginalizate care au un loc de
muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant

Nr.

205

Persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunitățile marginalizate care au un loc de
muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant, din
care: - Din zona rurală

Nr.

205

Persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunitățile marginalizate care au un loc de
muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant, din
care: - Roma

Nr.

21

Servicii funcționale oferite la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune
socială

Nr.

3

Servicii funcționale oferite la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune
socială, din care: - Din zona rurală

Nr.

3

Servicii funcționale oferite la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune
socială, din care: - Servicii medicale

Nr.

1

Servicii funcționale oferite la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune
socială, din care: - Servicii sociale

Nr.

1

Servicii funcționale oferite la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune
socială, din care: - Servicii socio-medicale

Nr.

1

Persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunitățile marginalizate care
beneficiază de servicii integrate

Nr.

885

Persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunitățile marginalizate care
beneficiază de servicii integrate, din care: - Din zona rurală

Nr.

885

Persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunitățile marginalizate care
beneficiază de servicii integrate, din care: - Roma

Nr.

89

Servicii la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială care
beneficiază de sprijin

Nr.

3

Servicii la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială care
beneficiază de sprijin, din care: - Din zona rurală

Nr.

3

Servicii la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială care
beneficiază de sprijin, din care: - Servicii medicale

Nr.

1

Servicii la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială care
beneficiază de sprijin, din care: - Servicii sociale

Nr.

1

Servicii la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială care
beneficiază de sprijin, din care: - Servicii socio-medicale

Nr.

1

Comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială care beneficiază de sprijin

Nr.

1

Comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială care beneficiază de sprijin,
din care: - Din zona rurală

Nr.

1

Telefon: 0251.356.214
Email: primaria barca@yahoo.com

VA MULTUMESC!

