AP

4 Incluziunea sociala si combaterea saraciei

Denumire apel

Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome - Regiuni mai puțin dezvoltate (O.S. 4.1)

Cod apel

POCU/138/4/1

Lista finala a proiectelor selectate

Nr.
crt.

Cod
proiect

1

2

3

4

5

113886

114085

113400

114821

112764

Solicitant

Titlu proiect

Adresa solicitant

COMUNA PUNGEŞTI

Promovarea Unitară a
Normelor
nediscriminatorii și a
Garantării Eliminării
Stereotipurilor printrun Traseu Integrat
(P.U.N.G.E.S.T.I.)

Pungesti, Str. Principala,judetul
Vaslui, cod postal 737445,
România

COMUNA COSULA

"COMBATEREA
SARACIEI PRIN MASURI
INOVATIVE"

Cosula, Str. Petru Rares nr. 30,
judetul Botosani, cod postal
717063, România

ASOCIATIA EUROPEANA
PENTRU O VIATA MAI
BUNA

Împreună pentru o
viață mai bună!

Municipiul Bucuresti, Bld. George
Cosbuc nr. 42-44, judetul
Bucuresti, cod postal 050142,
România

ORASUL STEFANESTI

Stefanesti-masuri
integrate pentru o
societate incluziva

Oras Stefanesti, Str. Stefan
Luchian nr. 4, judetul Botosani,
cod postal 717385, România

"NOEX - Spune Nu
Excluziunii Sociale"

Dolhesti, Str. Principala nr. 14,
judetul Iasi, cod postal 707180,
România

COMUNA DOLHEŞTI

Categorie Beneficiar

Autoritate publica locala

Autoritate publica locala

ONG

Autoritate publica locala

Autoritate publica locala

Regiune/Județ

Nord Est/Vaslui/
Pungești

Nord Est/Botoșani/
Coșula

Sud Muntenia/Giurgiu/
Vărăști

Nord Est/Botoșani/
Ștefănești

Nord Est/Iași/Dolhești

Punctaj

95.00

94.50

93.00

93.00

84.50

Buget total
eligibil

Asistenta
financiarea
nerambursabila
(AFN)

Buget (UE)

Buget de stat
(BS)

Contributie
proprie
beneficiar

Obiectiv specific

Obiectivul general al proiectului

1 = 2+5

2 = 3+4

3

4

5

4.1

Reducerea gradului de excluziune sociala
si saracie pentru 551 de membri ai
comunitatilor rome marginalizate
determinate si delimitate geografic în
satele Cursesti Deal, Pungesti, Rapsa si
Stejaru (comuna Pungesti, judetul Vaslui)
într-o maniera integrata, inovativa si
sustenabila.

25,041,581.74

24,485,725.10

21,028,591.49

3,457,133.61

555,856.64

4.1

Reducerea saraciei si excluziunii sociale a
grupurilor vulnerabile care includ cetateni
romi prin masuri integrate de educatie,
formare profesionala continua, ocupare,
locuire, antreprenoriat si asistenta
sociala.

17,773,006.95

17,552,435.76

15,107,055.91

2,445,379.85

220,571.19

4.1

Scaderea riscului de saracie si excluziune
sociala pentru 620 de persoane care
locuiesc in zone marginalizate in care
exista populatie roma din comuna Varasti,
judetul Giurgiu, prin realizarea si
implementarea unor masuri destinate
dezvoltarii locale integrate, centrate pe o
abordare multisectoriala, coreland si
asigurand complementaritea intre
investitiile în infrastructura si cele
destinate dezvoltarii capitalului uman.

18,670,771.04

18,578,663.04

15,808,573.75

2,770,089.29

92,108.00

4.1

Reducere a riscului de saracie si
excluziune sociala si de imbunatatire a
calitatii vietii, prin imputernicirea
comunitatii, promovarea unei societati
incluzive si prin implementarea de masuri
integrate in Orasul Stefanesti, Judetul
Botosani.

15,447,611.06

15,279,271.32

13,130,469.40

2,148,801.92

168,339.74

4.1

Combaterea consecintelor marginalizarii
prin diminuarea numarului de persoane
aflate in risc de saracie si excluziune
sociala din comunitatea marginalizata
roma din sat Dolhesti, sat Pietris si sat
Bradicesti – incluse in comuna Dolhesti,
jud. Iasi - si promovarea unei societati
incluzive si coezive.

26,181,257.37

25,823,144.28

22,180,976.34

3,642,167.94

358,113.09

6

7

8

9

112716

112420

112479

114115

COMUNA GRAJDURI /
PRIMARIA

ASOCIATIA " TÂRGOVISTE
SPRE EUROPA

MUNICIPIUL TARGOVISTE

UNIUNEA NATIONALA
PENTRU DREPTURILE
FEMEII DIN ROMANIA

REDUCEREA
NUMARULUI DE
COMUNITATI AFLATE IN
RISC DE SARACIE SI
EXCLUDERE SOCIALA
CU POPULATIE DE
Grajduri, judetul Iasi, cod postal
MINORITATE ROMA
707215, România
PRIN INTERVENTII
INTEGRATE IN U.A.T.
GRAJDURI _REDRO

SINCER_BV - Servicii
Integrate si
Nediscriminare pentru
Comunitatea de Etnie
Roma din Bolintin Vale

EU-SPER- dezvoltarea
integrata a comunitatii
marginalizate
„ROMLUX„

Vreau sa schimb

Municipiul Târgovişte, România,
Str. B-dul Libertății nr. 7, ,
judeţul Dâmboviţa, cod poştal -,
România

Municipiul Târgovişte, România,
Str. Revolutiei nr. 1-3, , judeţul
Dâmboviţa, cod poştal 130010,
România

Municipiul Bucureşti, România,
Str. Cuza Voda nr. 56, Sector 4,
judeţul Bucureşti, cod poştal -,
România

Autoritate publica locala

ONG

UAT

ONG

Nord Est/Iași/Grajduri

Sud - Muntenia,
Giurgiu, Oras Bolintin
Vale

Sud-Muntenia Oras
Targoviste Cartier
Romlux

Sud-Muntenia Calarasi
Oras Budesti

93.00

91.00

95.00

90.00

4.1

Reducerea cu 551 a numarului de
persoane aflate în risc de saracie din
comunitatile marginalizate în care exista
populatie apartinând
minoritatii rome prin implementarea de
masuri integrate pe baza analizei
comunitare, timp de 36 de luni, în
comunitatea UAT Comuna GRAJDURI judetul IASI, Regiunea de Nord-Est si
sprijinirea a 551 de persoane din GT
eligibil prin asistarea de activitati în
domeniul ocuparii fortei de munca (cu 77
de noi locuri de munca create), prin
actiuni în domeniul educatiei, al
dezvoltarii / furnizarii de servicii în
comunitate, inclusiv în îmbunatatirea
conditiilor de locuire si asistenta juridica,
ce raspund nevoilor individuale ale
persoanelor din GT, precum si derularea
altor actiuni si teme adecvate pentru
reducerea numarului de comunitati
marginalizate (în care exista populatie
apartinând minoritatii rome) aflate în risc
de saracie si marginalizare si
sustenabilitatea interventiilor

21,374,178.79

21,090,201.33

18,168,051.97

2,922,149.36

283,977.46

4.1

Reducerea numarului de persoane de
etnie roma aflate in risc de saracie si
excluziune sociala din comunitatea
marginalizata Palanca din oras Bolintin
Vale, jud Giurgiu, Regiunea Sud Muntenia
prin infiintarea si subventionarea a 7
afaceri, crearea unui spatiu institutional
inovativ – Centrul comunitar integrat
pentru copii, adulti/parinti si varstnici si
oferirea de servicii specializate integrate.

7,564,379.24

7,422,257.20

6,368,185.86

1,054,071.34

142,122.04

4.1

Obiectivul general al proiectului il
reprezinta promovarea incluziunii sociale,
combaterea saraciei si a oricarei
discriminari (Obiectivul tematic 9) prin
sustinerea, de catre parteneriatul creat, a
activitatilor orientate catre integrarea
socio-economica a unui numar de 570 de
persoane din comunitatea marginalizata
(prioritatea de investitii 9.ii) din orasul
Targoviste intr-o perioada de 36 luni.

19,186,403.17

18,832,228.22

16,248,933.70

2,583,294.52

354,174.95

4.1

Obiectivul general al proiectului este
ruperea cercului vicios al saraciei si
excluziunii provocat de lipsa de educatie,
calificare, loc de munca, conditii de trai
decente, acces la servicii sociale, pentru
560 de persoane din comunitatea
marginalizata cu populatie de etnie roma
din orasul Budesti, zonele Buciumeni,
Gruiu, Aprozi, prin intervenţii integrate,
concepute astfel incat sa abordeze
factorii de baza ai inegalitatii.

11,252,106.12

11,112,294.98

9,501,212.31

1,611,082.67

139,811.14

10

11

12

13

114137

114508

114630

113963

UNIUNEA NATIONALA
PENTRU DREPTURILE
FEMEII DIN ROMANIA

Sansa de-acasa

PRIMARIA COMUNA SCHITU Solutii concrete pentru
GOLESTI
probleme reale

ASOCIATIA "C4C
COMMUNICATION FOR
COMMUNITY

ASOCIATIA ,,SFANTUL
STELIAN

Municipiul Bucureşti, România,
Str. Cuza Voda nr. 56, Sector 4,
judeţul Bucureşti, cod poştal -,
România

Schitu Goleşti, România, Str.
Principala nr. 1, , judeţul Argeş,
cod poştal 117650, România

KETANES – Măsuri
integrate pentru
Cornăţelu, România, Str. Ion
persoanele
Bolovăneanu nr. 159, Sat Bolovani,
defavorizate din
judeţul Dâmboviţa, cod poştal -,
comunitatea
România
marginalizata Răzvani

Noi suntem schimbarea
proiect de dezvoltare
comunitara prin masuri
Municipiul Bucureşti, România,
integrate a comunitatii
Str. Calea Grivitei nr. 192, Sector
marginalizate in care
1, judeţul Bucureşti, cod poştal
exista populatie
010753, România
apartinand minoritatii
rrome din satul Herasti
comuna Herasti,

ONG

UAT

ONG

ONG

Sud - Muntenia
Localitatea Colceag
Judetul Prahova

Sud - Muntenia
Judetul Arges
Localitatea Schitu
Golesti

Sud - Muntenia
Judetul Calarasi Oras
Lehliu Gara

Sud - Muntenia
Judetul Giurgiu
Localitatea Heresti

94.00

91.5

97.00

92.50

4.1

Obiectivul general al proiectului este
ruperea cercului vicios al saraciei si
excluziunii provocat de lipsa de educatie,
calificare, loc de munca, conditii de trai
decente, acces la servicii sociale, pentru
560 de persoane din comunitatea
marginalizata cu populatie de etnie roma
din comuna Colceag, satele Inotesti,
Colceag, Valcelele, Parepa Rusani, prin
intervenţii integrate, concepute astfel
incat sa abordeze factorii de baza ai
inegalitatii.

11,249,385.01

11,109,177.79

9,498,324.68

1,610,853.11

140,207.22

4.1

Obiectivul general al proiectului il
constituie combaterea saraciei si a
excluziunii sociale din comunitatea
marginalizata sat Lazaresti, com. Schitu
Golesti, jud. Arges prin implementarea de
actiuni si activitati care sa inlature
situatia de vulnerabilitate a comunitatilor
la incetarea sprijinului financiar, pentru
600 persoane din grupul tinta care vor
beneficia de minim 2 servicii integrate in
urma implementarii proiectului, din care:
roma ( 460 pers. ) si femei ( min. 230
pers.).

18,073,595.66

17,790,113.81

15,290,143.07

2,499,970.74

283,481.85

4.1

Obiectivul general al proiectului consta in
reducerea numarului de persoane aflate
in risc de saracie si excluziune sociala din
comunitatea marginalizata Razvani, prin
furnizarea de masuri integrate de sprijin
si servicii specializate in domeniul
educatiei, ocuparii fortei de munca,
antreprenoriat, serviciilor sociale/sociomedicale/medicale, locuirii,
reglementarii de acte, nediscriminarii si
promovarii multiculturalismului pentru
751 de persoane apartinand grupului
tinta.

17,544,546.98

17,280,451.99

14,721,196.41

2,559,255.58

264,094.99

4.1

Obiectivul general este reducerea
numarului de persoane marginalizate în
care există populaţie aparţinând
minorităţii rome din satul Herasti,
comuna Herasti, judetul Giurgiu aflate in
risc de saracie si excluziune sociala prin
oferirea de servicii integrate in cinci
domenii (educatie,ocupare,
antreprenoriat, servicii socio medicale,
locuire-acte de proprietate) unui grup
tinta de 560 de beneficiari (din care 147
persane de etnie rroma, respectiv
26,25%), pe o durata de 36 de luni. Avand
in vedere ca satul Herasti reprezinta o
comunitate marginalizata cu populaltie de
etnie rroma (25% din populatie este de
etnie rroma), conform analizei realizate
la nivelul comunitatii si ca masurile
integrate propuse prin proiect raspund
nevoilor identificate prin analiza,
Proiectul va duce pe termen lung la o
crestere a nivelului educatiei si a ratei
ocuparii precum si la dezvoltarea
antreprenoriatului. Acestea vor conduce
la o reducere a numarului de persoane
marginalizate aflate in risc de saracie si
excluziune sociala, contribuind astfel la
indeplinirea obiectivului specific al
programului si al apelului de proiecte reducerea numarului de persoane aflate

21,316,683.80

20,981,207.63

17,927,531.43

3,053,676.20

335,476.17

14

112863

15

114654

114940

16

17

115022

organism neguvernamental nonprofit
(persoană juridică de drept privat fără
scop patrimonial)

Sud-Est/
Constanta/
Mircea Voda

79.50

4.1

Cresterea calitatii vietii si combaterea
saraciei si excluziunii sociale la nivelul
comunitatii marginalizate cu 46%
populatie de etnie roma - Satu Nou.
Comuna Mircea Voda. Judetul Constanta

16,958,556.13

16,814,521.89

14,386,453.69

2,428,068.20

144,034.24

MUNICIPIU REŞEDINŢĂ DE Măsuri integrate pentru
JUDEŢ CONSTANŢA
o viață mai bună

Strada Tomis nr 51. Municipiul
Constanţa. Constanţa. 900725.
România

instituții publice aflate în subordinea sau
sub coordonarea consiliului
local/primarului

Sud-Est/
Constanta/
mun Constanta

84.00

4.1

Sprijinirea integrării socio-economice a
600 de persoane din comunitatea
marginalizată rezidentă în zona de
intervenţie ce înglobează şi campusul
social "Henri Coandă"

11,905,525.55

11,703,185.03

10,119,696.72

1,583,488.31

202,340.52

ASOCIATIA FEMEILOR DIN
MEDIUL RURAL DIN
ROMANIA

Strada Calea Rahovei nr 140.
Municipiul Bucureşti. Bucureşti.
România

organism neguvernamental nonprofit
(persoană juridică de drept privat fără
scop patrimonial)

Sud - Muntenia/
Călăraşi/
Mânăstirea

4.1

Reducerea riscului de saracie si
excluziune sociala pentru 1077 persoane
din comunitatea marginalizata din
Minastirea. jud Calarasi prin
implementarea de masuri integrate si
orientate pe nevoile comunitatii

17,485,315.38

17,087,317.36

14,654,163.85

2,433,153.51

397,998.02

4.1

Creșterea șanselor de integrare
educațională. socială și ocupațională
pentru 560 de persoane din comunitatea
marginalizată romă Babadag prin
dezvoltarea unui program integrat de
măsuri care să răspundă la nevoile
acestora

16,909,995.96

16,802,648.31

14,368,170.16

2,434,478.15

107,347.65

4.1

Furnizarea de masuri cu caracter integrat
in vederea combaterii saraciei si a
excluziunii sociale a comunitatii
marginalizate din Satul Cotofenii din Fata.
judetul Dolj pentru un grup tinta format
din 600 de persoane defavorizate

20,349,845.87

20,044,080.95

17,297,356.86

2,746,724.09

305,764.92

25,046,991.18

24,660,971.48

21,092,227.72

3,568,743.76

386,019.70

ORAŞUL BABADAG

115031

COMUNA COTOFENII DIN
FATA

19

115258

ASOCIATIA UMANITARA
ROMANITA

20

115368

COMUNA BRAHASESTI

18

21

22

23

FORTIN pentru Satu
Nou. Mircea Voda transformarea unei
comunitati
marginalizate intr-o
comunitate prospera

Strada Postavarul nr 13F. Ap1.
Municipiul Bucureşti. Bucureşti.
România

ASOCIATIA FORTA
TINERILOR "FORTIN"

IDEI-Integrare.
Dezvoltare. Educatie.
Initiativa

”Activități Integrate
pentru comunitatea
Strada Republicii nr 89. Oraş
unitate administrativ teritorială nivel local
urbană marginalizată Babadag. Tulcea. 825100. România
BABADAG ”AI CUM”

COMUNITARIA Interventie
personalizata pentru
reducerea
marginalizarii in
Comuna Cotofenii din
Fata

Strada Cotofenilor nr 439.
Coţofenii din Faţa. Dolj. 207013.
România

unitate administrativ teritorială nivel local

organism neguvernamental nonprofit
(persoană juridică de drept privat fără
scop patrimonial)

Sud-Vest Oltenia/
Vâlcea/
Vaideeni

80.00

4.1

Furnizarea de masuri cu caracter integrat
in vederea combaterii saraciei si a
excluziunii sociale a comunitatii
marginalizate din Satul Vaideeni. judetul
Valcea. pentru un grup tinta format din
600 de persoane defavorizate

Strada Strada Principala nr 105.
Brăhăşeşti. Galaţi. 807055.
România

unitate administrativ teritorială nivel local

Sud-Est/
Galaţi/
Brăhăşeşti

80.50

4.1

Implementarea de masuri integrate. multisectoriale. in comuna Brahasesti. pentru
incluziunea lor sociala. insertia pe piata
muncii si imbunatatirea calitatii vietii

15,634,225.15

15,359,946.66

13,289,091.39

2,070,855.27

274,278.49

Municipiul Focsani, România, Str.
Bd. Unirii nr. 57, bl. A1, ap. 25,
judetul Vrancea, cod postal
620077,
România

organism neguvernamental nonprofit
(persoana juridica de drept privat fara
scop patrimonial)

4.1

Obiectivul genral al proiectului il
constituie scaderea numarului de
persoane aflate in risc de saracie si
excluziune sociala din comunitatile
marginalizate cu populatie de etnie roma
(Comuna Augustin, jud. Brasov).

23,004,597.96

22,783,381.06

19,553,908.26

3,229,472.80

221,216.90

4.1

Proiectul vizeaza cresterea gradului de
incluziune sociala a membrilor
comunitatilor marginalizate care includ
populatie de etnie roma, prin masuri
integrate de ocupare, locuire, educatie,
formare profesionala, sanatate si
asistenta sociala in scopul reducerii
fenomenului de saracie generalizata.

15,047,571.07

14,699,239.63

12,598,384.75

2,100,854.88

348,331.44

4.1

Obiectivul general al proiectului il
reprezinta promovarea accesului egal la
masuri integrate de educatie, ocupare,
antreprenoriat, servicii
sociale, acte, locuire, antidiscriminare
pentru persoanele din zone urbane
marginalizate din orasul Cugir, judetul
Alba, aflate în risc de
saracie si excluziune sociala din
comunitatile marginalizate în care exista
populatie apartinând minoritatii rome

14,431,852.75

14,272,404.01

12,267,074.84

2,005,329.17

159,448.74

113907

AUGUSTIN - ABORDARE
INTEGRATĂ PENTRU
ASOCIAȚIA ANCE EUROPE
ȘANSE EGALE ȘI
PROSPERITATE

114591

Un parteneriat pentru
FUNDAȚIA CENTRUL
Municipiul Sibiu, România, Str.
incluziunea economicoEUROPEAN DE INTEGRARE
Rampei nr. 7A, judetul Sibiu, cod
socială a comunității
A ROMILOR
postal 550273, România
marginalizate Tîrnava

113656

ORAŞ CUGIR/
Administrație publică

INCLUZIV - investiție
europeană pentru
dezvoltarea socială în
Cugir

86.00

Sud-Vest Oltenia/
Dolj/
Coţofenii din Faţă

HOPE - Interventie
Strada Fratii Buzesti nr 43.
comunitara integrata in Municipiul Craiova. Dolj. 200381.
Comuna Vaideeni
România

"Dezvoltarea integrată
a comunei Brăhăşeşti"

Sud-Est/
Tulcea/
Oraş Babadag

87.00

Oras Cugir, România, Str. I.L.
CARAGIALE nr. 1, judeþul Alba,
cod postal 515600, România

organism neguvernamental nonprofit
(persoana juridica de drept privat fara
scop patrimonial)

unitate administrativ teritoriala nivel local

Centru / Brasov /
Augustin

Centru/ Sibiu /
Tarnava

Centru/ Alba/ Cugir

79.00

92.50

95.50

90.50

24

25

26

114683

115130

114973

Reducerea saraciei din
comunitatea
marginalizata a satului
Ghimpati prin solutii
Sambata de Sus, România, Str.
integrate si orientate
ASOCIATIA OPERATORILOR
Drum DC79 , Manastirea
pe nevoile specifice a
DIN AGRICULTURA
Brancoveanu, Manastirea
acestora inclusiv
ECOLOGICA BIO ROMANIA
Brancoveanu, judetul Brasov, cod
combaterea
postal 507266, România
discriminarii si
promovarea
multiculturalismului –
Impreuna pentru viitor!

JUDEŢUL
DÂMBOVIŢA/Consiliul
Judetean Dambovita

MUNICIPIUL PITESTI

Municipiul Târgovişte, România,
Integrare prin educatie
Str. PIATA TRICOLORULUI nr. 1, ,
si ocupare in judetul
judeţul Dâmboviţa, cod poştal
Dambovita
130060, România

“Integrat! Nu asistat!
Dezvoltarea sociala si
economica a
persoanelor
defavorizate din sud –
vestul
Municipiului Pitesti”

Municipiul Pitesti, România, Str.
Victoriei nr. 24, intrarea B,
judetul Arges, cod postal 110017,
România

FURNIZORI DE FORMARE PROFESIONALA

FURNIZORI DE FORMARE PROFESIONALA

FURNIZORI DE FORMARE PROFESIONALA

Sud Muntenia/Giurgiu
Ghimpaþi

SudMuntenia/Dambovita

Sud - Muntenia/Arges

92.00

95.00

90.00

4.1

Obiectivul general al proiectului este
reducerea numarului de persoane aflate
in risc de saracie si excluziune sociala din
comunitatea marginalizata din Satul
Ghimpati, Comuna Ghimpati, Judetul
Giurgiu, in care exista populatie
apartinand minoritatii rome, prin
dezvoltarea si implementarea de masuri
integrate cu caracter activ, preventiv,
inovativ si flexibil, in domeniul educatiei,
ocuparii fortei de munca (inclusiv
antreprenoriat), dezvoltarii si furnizarii
de servicii medicale, imbunatatirii
conditiilor de locuit, acordarii asistentei
juridice pentru reglementarea actelor si
combaterii discriminarii si promovarii
multiculturalismului, pentru cel putin 552
de persoane aflate in risc de saracie si
excluziune sociala.

15,607,115.07

15,424,137.80

13,266,047.81

2,158,089.99

182,977.27

4.1

Obiectivul general al proiectului este
reducerea riscului de saracie si excluziune
sociala pentru un numar de 560 de
persoane (din care minim 152 de persoane
– peste 27% din grupul tinta – de etnie
roma) care traiesc in comunitatea
marginalizata din comuna Corbii Mari,
jud. Dambovita, printr-o abordare bazata
pe masuri integrate vizand imbunatatiri
sustenabile in ceea ce priveste capitalul
uman, ocuparea fortei de munca si
conditiile socio-medicale, juridice si de
locuit.

22,499,511.94

21,935,067.16

18,795,431.52

3,139,635.64

564,444.78

4.1

Reducerea cu 565 a numarului de
persoane aflate in risc de saracie si
excluziune sociala din comunitatea
marginalizata in care exista populatie
apartinand minoritatii rome, determinata
si delimitata geografic in Municipiul
Pitesti, judetul Arges, prin implementarea
de masuri integrate.
Proiectul va contribui la realizarea
obiectivului specific al programului si
apelului prin implementarea de masuri
integrate in domeniul educatiei, ocuparii,
serviciilor sociale/medicale/medicosociale, al imbunatatirii conditiilor de
locuit, in domeniul acordarii de asistenta
juridica pentru reglementari de acte si
prin intermediul campaniei
antidiscriminare pentru cele 565 de
persoane aflate in risc de saracie si
excluziune sociala din comunitatea
marginalizata in care exista populatie
apartinand minoritatii rome, delimitata
geografic in Municipiul Pitesti.
Prin toate aceste masuri, proiectul va
produce un efect pozitiv pe termen lung
si anume acela de a depasi situatia de
vulnerabilitate a comunitatii
marginalizate in care exista populatie
apartinand minoritatii rome aflate in risc
de saracie si excluziune sociala la 6 luni

20,113,029.23

19,467,428.01

16,657,660.31

2,809,767.70

645,601.21
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113890

114614

114677

114954

114864

FACTIS - Fii actor
Municipiul Bucuresti, Str.
FUNDATIA WORLD VISION
pentru o comunitate
Rotasului nr. 7, județul București,
ROMANIA
transformată, integrată
cod postal 012167, România
și sustenabilă !

ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI

ORAŞ BĂBENI

COMUNA JIANA

COMUNA SINPAUL

SISTEM Calimanesti Servicii Integrate de
Sanatate, Trai,
Educatie si Munca in
Calimanesti

Oras Calimanesti, Str. Calea lui
Traian nr. 306, județul Vâlcea,
cod postal 245600, România

SISTEM Babeni- Servicii
Oras Babeni, Str. Dragos
Integrate de Sanatate,
Vranceanu nr. 167, județul Vâlcea,
Trai, Educatie si Munca
cod postal 245100, România
in Babeni

Un viitor sustenabil
prin incluziune sociala
in comuna Jiana

Jiana, România, Str. Principala,
judetul Mehedinti, cod postal
227305 , România

Masuri de optimizare a
sistemului de
Sânpaul, România, Str. Principala
interventie integrata
nr. 261A, , judeþul Mures, cod
comunitara in comuna
postal 547550, România
Sinpaul, judetul
Mures

ONG

UAT

UAT

UAT

UAT

Sud-Vest Oltenia /
Dolj

Sud-Vest Oltenia /
Vâlcea

Sud-Vest Oltenia /
Vâlcea

Sud-Vest Oltenia /
Mehedinti

Centru/Mures/Sinpaul

82.00

91.00

93.00

92.00

83.00

4.1

Reducerea numarului de persoane aflate
in risc de saracie si excluziune sociala din
comunitatea Argetoaia prin
operationalizarea si sustenabilizarea unui
continuum de servicii si de masuri
destinate unui numar de 555 de persoane
din grupul tinta, dintre care 100%
beneficiaza de masuri si servicii integrate
– IR 4S43, 150 persoane roma – IRI 4S43.2,
implementate de echipe pluridisciplinare
atat in cadrul Centrului de Asistenta
Comunitara Integrata Argetoaia, cat si
prin intermediul serviciilor mobile
adresabile intregii comunitatii (IRI 4S39).

16,110,977.39

16,085,807.78

13,694,330.78

2,391,477.02

25,169.61

4.1

Combaterea saraciei si a excluziunii
sociale in comunitatea Jiblea Veche –
Calimanesti, din judetul Valcea, prin
implicarea a cel putin 600 de persoane,
cu precadere din randul populatiei de
etnie roma, in masuri integrate de
educatie, ocupare, antreprenoriat,
sustinere a dezvoltarii si furnizarii de
servicii sociale/medicale/socio-medicale,
imbunatatire a conditiilor de locuit,
combatere a discriminarii si promovarii
multiculturalismului.

13,753,774.87

13,618,424.13

11,690,708.64

1,927,715.49

135,350.74

4.1

Combaterea saraciei si a excluziunii
sociale in comunitatea Valea Mare –
Babeni, din judetul Valcea, prin
implicarea a cel putin 600 de persoane,
cu precadere din randul populatiei de
etnie roma, in masuri integrate de
educatie, ocupare, antreprenoriat,
sustinere a dezvoltarii si furnizarii de
servicii sociale/medicale/socio-medicale,
imbunatatire a conditiilor de locuit,
combatere a discriminarii si promovarii
multiculturalismului.

13,744,451.31

13,609,265.32

11,682,783.61

1,926,481.71

135,185.99

4.1

Diminuarea cu 707 persoane (din care
49.36% populatie apartinând minoritatii
rome) a numarului persoanelor aflate in
risc de saracie si excluziune sociala din
comunitatea marginalizata roma Danceu Jiana Veche, prin implementarea de
masuri integrate de educatie, ocupare,
sociale, locuire si sanatate. Proiectul isi
propune sa reduca numarul persoanelor
expuse riscului de saracie si excluziune
sociala cu 707 persoane, din care 349
persoane apartinand minoritatii rome, din
comunitatea marginalizata roma Danceu Jiana Veche.

26,840,913.10

26,545,595.08

22,814,776.14

3,730,818.94

295,318.02

4.1

Obiectivul principal al proiectului il
constituie reducerea numarului de
persoane aflate in risc de saracie din
comuna Sanpaul, Jud. Mures, prin
implementarea unui program de masuri
integrate, care sa contribuie la
incluziunea sociala si combaterea
discriminarii acestora.

15,409,070.56

15,206,684.00

13,097,708.33

2,108,975.67

202,384.62
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114866

114930

114978

115001

115021

COMUNA AVRAM IANCU

COMUNA CILNIC

Comunitatea motilor
harnici

Resurse pentru Câlnic –
Câlnic, România, Str. Principala
Cresterea accesului la
nr. 20, , judeþul Alba, cod postal
resurse la nivelul
517205, România
întregii comunitaþi

Dezvoltare Locala
Integrata în
ASOCIATIA PENTRU
comunitatea
TINERET FIDELITAS M-CIUC
marginalizata din
comuna Ormenis – DLI
Ormenis

ASOCIATIA PENTRU
DEZVOLTAREA ECONOMIEI
SOCIALE FORTUNATIS

FUNDATIA "AMFITEATRU"

Avram Iancu, România, Str.
Cocesti nr. 169, , judeþul Alba,
cod postal -, România

Municipiul Miercurea Ciuc,
România, Str. str. Petofi Sandor
nr. 38, , judeþul Harghita, cod
postal 530120,
România

Dezvoltare integrata in
Oras Miercurea Sibiului, România,
comunitatea
Str. Lunga nr. 112, , judeþul Sibiu,
marginalizata din
cod postal -, România
Miercurea Sibiului

Dezvoltare locala
integrata in comuna
Belin

Municipiul Bucuresti, România,
Str. Popa Tatu nr. 68, , judeþul
Bucuresti, cod postal 010806,
România

UAT

UAT

ONG

ONG

ONG

Centru/Alba/
Avram Iancu

Centru/Alba/
Calnic

Centru/Brasov/Ormeni
s

Centru/Sibiu/
Miercurea Sibiului

Centru/ Covasna/Belin

98.50

Cresterea calitatii vietii la nivelul unei
comunitati marginalizate în care exista
populaþie aparþinând
minoritaþii rome din Avram Iancu, prin
furnizarea de interventie integrata in
corespondenta cu nevoile individuale si
ale gospodariei din care fac parte, pentru
560 de persoane aflate in risc de saracie
si excluziune sociala, adulti si copii, in
interiorul grupului tinta fiind persoane de
etnie roma in pondere de 30% si 50% de
gen feminin

23,104,896.68

22,728,662.14

19,460,181.29

3,268,480.85

376,234.54

98.50

Cresterea calitatii vietii la nivelul unei
comunitati marginalizate în care exista
populatie apartinând minoritatii rome
(comuna Calnic, judetul Alba), prin
furnizarea unui pachet integrat de masuri
in corespondenta cu nevoile individuale si
ale gospodariei din care fac parte la 560
de persoane aflate in risc de saracie si
excluziune sociala, adulti si copii, din
care 50% vor fi persoane de etnie roma.

22,285,661.91

21,899,992.09

18,764,749.74

3,135,242.35

385,669.82

89.00

Obiectivul general al proiectului este
promovarea incluziunii sociale,
combaterea saraciei si a oricarei
discriminari prin reducerea numarului de
persoane aflate în risc de saracie si
excluziune sociala din comunitatea
marginalizata Ormenis în care exista
populatie apartinând minoritatii rome

11,227,904.88

11,144,745.77

9,543,719.14

1,601,026.63

83,159.10

79.00

Obiectivul general al proiectului este
reducerea numarului de persoane aflate
in situatii de saracie si excluziune sociala
din comunitatea marginalizata cu
populatie de etnie roma localizata in in
UAT Miercurea Sibiului, prin
implementarea de masuri integrate
pentru 800 de persoane dezavantajate din
comunitate

19,165,416.60

18,717,532.16

16,003,679.20

2,713,852.96

447,884.44

83.50

Obiectivul general al proiectului vizeaza
reducerea
numarului de persoane aflate in risc de
saracie si marginalizare din comuna Belin
(care are in componenta satele Belin si
Belin Vale) cu cel putin 200 de persoane
printr-o abordare integrata si centrata pe
nevoile comunitatii care va cuprinde
masuri educationale,
ocupationale, de locuire, sociale,
medicale, socio-medicale si juridice,
facilitand pe termen mediu si lung de
segregarea etnica, cresterea calitatii
vietii locuitorilor comunei, valorificarea
potentialului uman si dezvoltarea per
ansamblu a intregii comune din punct de
vedere socioeconomic

18,136,032.12

18,034,649.85

15,415,627.30

2,619,022.55

101,382.27
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115093

115353

115263

115056

112850

115384

MUNICIPIUL LUPENI

COMUNA DEDA

BAHTALO! Impreuna
combatem saracia si
discriminarea.

Municipiul Lupeni, România, Str.
Revolutiei nr. 2, , judeþul
Hunedoara, cod postal 335600,
România

Deda, România, Str. PRINCIPALA
De la marginalizare la
nr. 175, judeţul Mureş, cod poştal
integrare!
547205, România

SINDEX – Soluţii
Municipiul Bucuresti, România,
inovative de dezvoltare
Str. B-DUL UNIRII nr. 57, BL E4, SC
FUNDATIA DEZVOLTARE IN
integrată a
4, ETAJ 3, AP 102, SECTOR 3,
EUROPA
comunităţilor roma în
judeţul Bucuresti, cod postal
risc de excluziune
030827, România
socială

COMUNA RODNA

ASOCIAŢIA ASISTENŢILOR
SOCIALI PROFESIONIŞTI
"PROSOCIAL"

COMUNA HAGHIG

Rodna, măsuri
integrate pentru o
comunitate solidară

Căpușu Mare - un
teritoriu tolerant și
responsabil social

Rodna, România, Str. Principala
nr. 756, judeţul Bistriţa-Năsăud,
cod poştal 427245, România

Municipiul Cluj-Napoca, România,
Str. Timisoarei nr. 7, ap.2, judeţul
Cluj, cod postal 400237, România

Măsuri integrate pentru
combaterea sărăciei şi Hăghig, România, Str. FARA nr.
a excluziunii sociale în 258, judeţul Covasna, cod postal
comuna Hăghig, jud.
527100, România
Covasna

UAT

UAT

ONG

UAT

ONG

UAT

Vest/ Hunedoara/
Lupeni

Centru/ Mureş/ Deda

Sud-Muntenia/ SatuMare/ Moftin/
Turulung

Nord- Vest/ BistriţaNăsăud/ Rodna

Nord- Vest/ ClujNapoca

Centru/ Covasna/
Hăghig

93.50

Reducerea numarului de persoane aflate
in risc de saracie si excluziune sociala in
comunitatea identificata ca fiind
comunitate marginalizata din Municipiul
Lupeni (judetul Hunedoara), in care exista
populatie apartinand minoritatii rome,
prin implementarea de masuri integrate
de: educatie, formare, ocupare,
anteprenoriat, locuire, sanatate, asistenta
juridica si sociala-bazate pe nevoile
concrete a 960 de persoane ( adulti,
tineri, copii) din care 381 romi (39.7%)-pe
perioada a 36 luni, urmata de minim 7
luni perioada de sustenabilitate

26,858,967.39

26,389,566.23

22,632,007.48

3,757,540.57

469,419.34

96.0

Diminuarea fenomenului de excluziune
socială și sărăcie în comunitatea
marginalizată din comuna DEDA, jud.
Mureș, prin furnizarea de măsuri integrate
de sprijin și asistență pentru 150 de
gospodării, respectiv 565 persoane.

27,195,393.50

26,558,563.93

22,574,779.34

3,983,784.59

636,829.57

24,225,240.09

23,737,668.20

20,177,017.97

3,560,650.23

487,571.89

42739

Dezvoltarea comunitară și creșterea
calității vieții Comunei Rodna prin
asigurarea unei intervenții sociale
integrale în domenii sociale relevate,
respectiv educație, ocupare, servicii
sociale și socio-medicale, locuire și
favorizarea accesului la informare privin
drepturile sociale și cetațenești a
membrilor comunității.

22,227,879.83

22,031,982.15

18,727,184.83

3,304,797.32

195,897.68

43104

Dezvoltarea comunitara si cresterea
calitatii vietii Comunei Capusu Mare prin
asigurarea unei
interventii sociale integrale in domenii
sociale relevate, respectiv educatie,
ocupare, servicii sociale si sociomedicale, locuire si
favorizarea accesului la informare privin
drepturile sociale si cetatenesti a
membrilor comunitatii marginalizate
identificate

17,195,008.06

16,764,661.64

14,249,962.39

2,514,699.25

430,346.42

42739

Reducerea numarului de persoane aflate
in risc de saracie si excluziune sociala din
comunitatile marginalizate roma cu 552
de persoane care locuiesc in zone
marginalizate din comuna Haghig, judetul
Covasna prin oferirea unui set de masuri
integrate.

17,164,829.07

16,984,256.02

14,436,617.62

2,547,638.40

180,573.05

94.5

88.0

86.00

85.5

42739

42739

Incluziunea socială și reducerea riscului
de sărăcie până în 2020 pentru 570 de
persoane din 3 comunități marginalizate
rome localizate în satele Ghirolt și
Sânmiclăus, comuna Moftin și în satul
Turulung, comuna Turulung, județul Satu
Mare.

43

114852

COMUNA REMETEA
CHIOARULUI

Chioar-UNITate in
DIVERSitate

Remetea Chioarului, România, Str.
Principala nr. 80, , judeþul
Maramures, cod postal 437230,
România

UAT

Nord Vest/Maramures

83.50

4.1

Obiectivul general al proiectului este
reducerea ratei de saracie persistenta si
excluziunea sociala pentru 556 de
persoane din
comunitatea marginalizata roma Remetea Chioarului, judetul Maramures,
prin masuri integrate de programe “A
doua sansa”, educatie,
informare, formare profesionala,
consiliere si mediere, ocupare, sprijin
financiar, antreprenoriat, imbunatatire a
conditiilor de locuit si
reglementare a actelor de
proprietate.Obiectivul general al
proiectului este reducerea ratei de
saracie persistenta si excluziunea sociala
pentru 556 de persoane din

21,475,720.15

21,125,028.58

17,956,274.29

3,168,754.29

350,691.57

