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/18/4/1

Lista finala a proiectelor selectate

Nr.
crt.

Cod
proiect

1

2

3

4

101688

101814

101824

101899

Solicitant

Titlu proiect

Adresa solicitant

Municipiul Baia Mare, Str.
Gheorghe Sincai nr. 37, judetul
Maramures, cod postal 430311,
România
primar@baiamare.ro
0262213824

MUNICIPIUL BAIA MARE

Standarde pentru Baia
Mare - incluziune și
integrare fără
discriminare

COMUNA MEDIESU
AURIT/Primar Comuna
Mediesu Aurit

A.U.R.I.T- ActiUni
Mediesu Aurit, Str. Principala nr.
pentru Reducerea
124, judetul Satu Mare, cod postal
numarului de persoane
447185, România
aflate in Risc de
mediesuproiecteue@gmail.com
excluziune prin masuri
0261842530
Integrate in Medieșul
Aurit

COMUNA SAUCA/PRIMAR
COMUNA SAUCA

COMUNA COLTĂU/PRIMAR

Servicii Integrate
pentru Revigorarea
Comunitatii
Marginalizate

Incluziune sociala prin
interventii integrate
inovativ si eficient

Sauca,Str. Principala nr. 36,
judetul Satu Mare, cod postal
447280, România
proiecteprimariasauca@gmail.com
0744208990

Coltau, Str. Principala nr. 1G,
judetul Maramures, cod postal
437283, România
primaria_coltau@yahoo.com
0744502962

Categorie Beneficiar

Autoritate publica locala

Autoritate publica locala

Autoritate publica locala

Autoritate publica locala

Regiune/Județ

Nord
Vest/Maramures/Baia
Mare

Nord Vest/Satu
Mare/Mediesu Aurit

Nord Vest/Satu
Mare/Sauca

Nord
Vest/Maramures/Colta
u

Punctaj

91.50

79.00

82.00

89.00

Buget total eligibil

Asistenta
financiarea
nerambursabila
(AFN)

Buget (UE)

Buget de stat (BS)

Contributie
proprie
beneficiar

1 = 2+5

2 = 3+4

3

4

5

4.1

Cresterea calitatii vietii in comunitatea
marginalizata în care exista populatie
apartinând minoritatii rome stabilita ca
arie de implementare, prin furnizarea de
interventie integrata in corespondenta cu
nevoile individuale si ale gospodariei din
care fac parte, pentru 800 de persoane
aflate in risc de saracie si excluziune
sociala, adulti si copii.

22823914.25

22615547.81

19400327.11

3215220.7

208,366.44

4.1

Furnizarea de masuri integrate de tip
educational, de ocupare, sociale,
medicale, socio-medicale si de locuire in
vederea reducerii numarului de persoane
aflate in risc de saracie si excluziune
sociala in comunitatea marginalizata
roma din Mediesu Aurit, judetul Satu
Mare. Grupul tinta al proiectului cuprinde
560 de persoane

20339056.82

19767119.31

16983864.8

2783254.51

571,937.51

4.1

Furnizarea unui pachet integrat de masuri
de sprijin comunitatii marginalizate
marginalizate in care exista populatie
apartinand minoritatii rome, aferenta
comunei Sauca, judetul Satu Mare, in
vederea reducerii numarului de personae
aflate in risc de saracie si excluziune
sociala si a depasirii situatiei de
vulnerabilitate. Grupul tinta al proiectului
cuprinde 560 de persoane din
comunitatea marginalizata aflate în risc
de saracie si excluziune sociala în care
exista populatie apartinând minoritatii
rome a comunei Sauca.

18576012.15

18192361.78

15638239.3

2554122.48

383,650.37

4.1

Masuri integrate de educatie, formare
profesionala, ocupare, locuire, asistenta
socio-medicala pentru comunitatile
marginalizate care includ cetateni de
etnie roma in vederea reducerii saraciei si
cresterii incluziunii sociale. Comunitatea
vizata este formata din 738 persoane din
care 464 cetateni romani si 274 cetateni
romani de etnie roma

19042727.79

18469650.11

16179053.19

2290596.92

573,077.68

Obiectiv specific

Obiectivul general al proiectului

5

6

7

8

9

10

11

12

101910

ASOCIATIA CENTRUL DE
CERCETARE SI FORMARE A
UNIVERSITATII DE NORD
BAIA MARE

Abordare integrată a
sărăciei și excluziunii
sociale în beneficiul
întregii comunități

101977

ASOCIATIA PROFESIONALA
NEGUVERNAMENTALA DE
ASISTENTA SOCIALA ASSOC

102039

TRAISAREL DÈMNO
ASOCIATIA PROFESIONALA
ANDA CHEUD - Servicii
NEGUVERNAMENTALA DE
integrate pentru o
ASISTENTA SOCIALA ASSOC
viață demnă

102133

102040

103008

101760

103385

MUNICIPIUL SIGHETU
MARMATIEI

Integrarea - soluție a
modernizării
comunității

Municipiul Baia Mare, Str.
Rachetei nr. 3, judetul
Maramures, cod postal 430204,
România
office@assoc.ro
0262222226
Municipiul Baia Mare, Str.
Rachetei nr. 3, judetul
Maramures, cod postal 430204,
România
office@assoc.ro
0262222226

Municipiul Sighetu Marmatiei,Str.
Bogdan Voda nr. 14, judetul
ROMarmatia- abordare
Maramures, cod postal435500,
integrata a saraciei si
România
excluziunii sociale
primaria@primariasighet.ro
0262312120

ASOCIAŢIA DE BINEFACERE
PRO VITAM

Măsuri integrate
pentru comunitatea
marginalizată cu
populație aparținând
minorității rome din
Anina, judetul CarașSeverin

COMUNA LIVEZENI

Măsuri integrate
pentru combaterea
sărăciei și
marginalizării în
Livezeni

MUNICIPIUL CODLEA

Municipiul Baia Mare, România,
Str. Bd. Unirii nr. 18, judetul
Maramures, cod postal 430232,
România
accfunbm@yahoo.com
0362412929

Municipiul Resița, România, Str.
Aleea Tineretului nr. 7, județul
Caraș-Severin, cod poștal 320126

ONG

ONG

Autoritate publica locala

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

Livezeni, Str. Principală nr. 76,
județul Mureș, cod poștal 547365, unitate administrativ teritorială nivel local
România

Muncă, Asumare,
Municipiul Codlea, Str. Lungă nr.
Legalitate pentru
33, județul Brașov, cod poștal
Integrare și
505100, România
Nediscriminare (MALIN)

CCI SIBIȘENI CREȘTEREA CALITĂȚII
ASOCIAȚIA PAKIV ROMÂNIA VIEȚII ȘI A INCLUZIUNII
SOCIALE ÎN VINȚU DE
JOS

ONG

Municipiul Alba Iulia, România,
Str. Emil Racoviță nr. 76, județul
Alba, cod poștal 510175

unitate administrativ teritorială nivel local

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

Nord Vest/Maramures

Nord
Vest/Maramures/Finte
usu Mic/Satulung

Nord Vest/Maramures

Nord
Vest/Maramures/Sighe
tu Marmatiei

Vest/ Caraș-Severin/
Anina

Centru/ Mureș/
Livezeni

Centru/ Brașov/
Codlea

Centru/ Alba/ Vințu
de Jos

90.00

87.50

89.00

86.00

97.50

91.00

89.50

88.50

4.1

Cresterea calitatii vietii la nivelul unei
comunitati marginalizate în care exista
populatie apartinând minoritatii rome din
Jibou, prin furnizarea de interventie
integrata in corespondenta cu nevoile
individuale si ale gospodariei din care fac
parte, pentru 550 de persoane aflate in
risc de saracie si excluziune sociala,
adulti si copii.

20361749.26

20285372.83

17307486.87

2977885.96

76,376.43

4.1

Promovarea unui pachet de interventii
integrate cu scopul incluziunii sociale,
cresterii capacitatii de ocupare si
reducerii riscului de saracie a grupului
tinta format din 552 de persoane, din
comunitatea Finteusu Mic, comuna
Satulung, judetul Maramures.

24367131.3

24093880.84

20558854.15

3535026.69

273,250.46

4.1

Implementarea pentru comunitatea de
romi din localitatea Cheud, judet Salaj,
respectiv pentru 510 persoane, a unui
pachet de masuri integrate de incluziune
sociala, combatere a saraciei si a oricarei
forme de discriminare.

18592195.59

18508327.32

15803366.25

2704961.07

83,868.27

4.1

Cresterea calitatii vietii la nivelul unei
comunitati marginalizate în care exista
populatie apartinând minoritatii rome din
Sighetu Marmatiei, prin furnizarea de
interventie integrata in corespondenta cu
nevoile individuale si ale gospodariei din
care fac parte, pentru 550 de persoane
aflate in risc de saracie si excluziune
sociala, adulti si copii.

19387807.55

19193578.25

16479636.42

2713941.83

194,229.30

4.1

Obiectivul general al proiectului este
reducerea semnificativa a numarului de
persoane aflate in risc de saracie si
excluziune sociala din comunitatea
marginalizata din Anina in care exista
populatie apartinand minoritatii rome,
prin aplicarea unui set complet de masuri
integrate si inovative, care raspund
nevoilor specifice ale grupului tinta,
identificate in analiza preliminara.

14560344

14433706.16

12297783.68

2135922.48

126,637.84

4.1

Obiectivul general al proiectului este:
Diminuarea fenomenului de excluziune
sociala si saracie in comunitatea
marginalizata din comuna Livezeni, jud.
Mures, prin furnizarea de masuri
integrate de sprijin si asistenta pentru
150 de gospodarii, respectiv 600
persoane.

19130972.95

18879901.99

16187749.86

2692152.13

251,070.96

4.1

Cresterea calitatii vietii pentru 556 de
cetateni ce traiesc in comunitatea
marginalizata din cartierul Malin,
municipiul Codlea, prin reducerea
numarului de persoane de minoritate
rroma aflate in risc de saracie si
excluziune sociala.

18106062.11

17789625.63

15345063.46

2444562.17

316,436.48

4.1

Proiectul are ca obiectiv promovarea
incluziunii sociale, combaterea saraciei si
a oricarei forme de discriminare ca
instrument flexibil si durabil pentru
reducerea numarului de persoane aflate
în risc de saracie si excluziune sociala din
comunitatea marginalizata din Vințu de
Jos în care exista populație aparținând
minoritații rome.

21527559.71

21406598.51

18298425.75

3108172.76

120,961.20

13

14

15

16

101818

101559

101308

103065

COMUNA SÎNGEORGIU DE
MUREȘ

MUNICIPIUL
CARANSEBEŞ

ALIANTA PENTRU LUPTA
IMPOTRIVA
ALCOOLISMULUI SI
TOXICOMANIILOR

ORASUL MARASESTI

Sângeorgiu de Mureș, Str. Petki
O șansă pentru fiecare
David nr. 130, județul Mureș, cod unitate administrativ teritorială nivel local
în Sîngeorgiu de Mureș
poștal 547530, România

O șansă pentru
comunitățile
marginalizate din
municipiul
Caransebeș

ADMIS – masuri
integrate pentru
categorii defavorizate
din zona de Vest a
orasului Harsova

Actiuni strategice
pentru reducerea
numarului de
persoane aflate in risc
de saracie si
excluziune sociala din
comunitatea
marginalizata din
orasul Marasesti,
judetul
Vrancea

Municipiul Caransebeș, Str.
Piața Revoluției nr. 1,
județul Caraș-Severin, cod
poștal 325400, România

Municipiul Bucuresti, Str. Bld.
Metalurgiei nr. 468-472, bl.C5,
sc.1,
et.1, ap.18, Sector 4, cod postal
041837, Romania

Oras Marasesti, România, Str.
Siret nr. 1,
Judet Vrancea, cod
postal 625200, România

unitate administrativ teritorială
nivel local

ONG

UAT

Centru/ Mureș/
Sîngeorgiu de Mureș

Vest/ CarașSeverin/
Caransebeș

Sud Est / Constanta

Sud Est / Vrancea

84.50

81.0

84

88

4.1

Scopul proiectului ”O șansa pentru fiecare
în Sîngeorgiu de Mures” este reducerea
numarului de persoane aflate în risc de
saracie si excluziune sociala din cele 4
comunitați marginalizate din comuna
Sîngeorgiu de Mures, județul Mures, în
care exista preponderent populație
aparținând minoritații rome, prin
implementarea de masuri integrate prin
intermediul intervențiilor în domeniul
educației, ocuparii forței de munca,
furnizarii de servicii medico-sociale si
sociale, îmbunatațirii condițiilor de
locuit, acordarii de asistența juridica si
combaterea discriminarii si promovarii
multiculturalismului.

15168924.72

15017515.29

12893586.01

2123929.28

151,409.43

4.1

OBIECTIVUL GENERAL al
proiectului este de a contribui la
reducerea numarului persoanelor
de etnie roma si a celor de alte
etnii aflate în risc de saracie din
zonele marginalizate identificate,
printr-o abordare integrata,
adaptata nevoilor cu care
locuitorii acestor zone se
confrunta zi de zi.

24790187.69

24563613.3

21071659.54

3491953.76

226,574.39

4.1

Obiectivul general al proiectului
urmareste dezvoltarea locala a
comunitatii marginalizate din localitatea
Harsova, judetul Constanta si
reducerea numarului de persoane aflate
in risc de saracie, prin implementarea de
masuri integrate, de combatere a saraciei
si excluziunii
sociale pentru 600 de persoane
vulnerabile, in termen de 36 de luni.

23292738.31

23.191.116,14

19798827.56

3392288.58

101,622.17

4.1

Scopul proiectului il constituie furnizarea
unui pachet integrat de masuri de sprijin
pentru comunitatea marginalizata roma
din orasul
Marasesti, judetul Vrancea, in vederea
reducerii numarului de persoane aflate in
excluziune sociala si risc de saracie.
Proiectul corespunde obiectivelor POCU
2014-2020 avand ca scop imbunatatirea
conditiei persoanelor din comunitatea
marginalizata,
intr-o maniera sustenabila, adaptata
cerintelor societatii moderne prin
asigurarea unor interventii integrate in
domeniul educatiei, ocuparii fortei de
munca si antreprenoriatului, locuirii si
acordarii de asistenta juridica pentru
reglementarea actelor de proprietate, in
domeniul soial
si socio-medical si nu in ultimul rand in
domeniul asigurarii de tratament egal si
al nediscriminarii.

19267516.95

18839176.99

16377389.41

2461787.58

428,339.96

17

18

19

103133

102121

102721

ASOCIATIA EUROPEANA
PENTRU O VIATA MAI BUNA

COMUNA SLOBOZIA
BRADULUI

COMUNA DIOSIG

Masuri integrate
pentru comunitate

Municipiul Bucuresti, România,
Str. Bv.
George Cosbuc nr. 42-44, cod
postal 050142, România

Masuri integrate
Slobozia Bradului, România, Str.
pentru reducerea
Principala nr. 1, judeţul Vrancea,
numarului de persoane
cod poştal 627305, România
marginalizate

DLI-DIOSIG - Dezvoltare Diosig, România, Str. Livezilor nr.
Locală Integrată în
32, judeţul Bihor, cod poştal
Comuna Diosig
417235, România

ONG

UAT

UAT

Sud Est / Constanta

Sud-Est / Vrancea

Nord-Vest / Bihor

96

85

99

4.1

Scaderea riscului de saracie si excluziune
sociala pentru 640 de persoane care
locuiesc in zone marginalizate in care
exista populatie roma din comuna Cuza
Voda, judetul Constanta, prin realizarea
si implementarea unor masuri destinate
dezvoltarii locale integrate, centrate pe o
abordare multisectoriala, coreland si
asigurand complementaritea intre
investitiile in infrastructura si cele
destinate dezvoltarii capitalului uman.
Proiectul isi propune sa abordeze simultan
atat situatia copiilor de la nivelul comunei
Cuza Voda (in foarte multe din
gospodariile membrilor comunitatii rome
niciunul dintre acesti minori nu merge la
gradinita, iar in ceea ce priveste situatia
minorilor de vârsta cuprinsa
intre 7 si 14, aproape 40% din
respondentii de etnie roma declara ca
niciunul nu este inscris la scoala) cat si
situatia adultilor care se confrunta cu
probleme precum lipsa veniturilor, lipsa
unor calificari, lipsa unui loc de munca
etc, interventiile fiind orientate catre
gospodariile identificate ca fiind
marginalizate.

19364471.31

19303868.87

16459800.61

2844068.26

60,602.44

4.1

Proiectul vizeaza persoanele din
comunitaþile marginalizate aflate în risc
de saracie si excluziune sociala în care
exista populaþie aparþinând minoritaþii
rome. Scopul acestui proiect este
cresterea, la nivelul comunitaþii locale al
grupurilor vulnerabile din aceste
comunitaþi, a capacitaþii de a realiza o
dezvoltare locala durabila si inclusiva.
Obiectivul general este de a realiza o
crestere a gradului de incluziune sociala
in cadrul comunitatii marginalizate vizata
prin implementarea proiectului.
Totodata, se va asigura oportunitatea de
dezvoltare a întregului potential
individual, indiferent de originea
sociala sau etnica, prin dezvoltarea
abilitatilor, cunostinþelor si experientei
necesare si de a asigura premisele pentru
participare deplina la viata economica,
sociala si culturala.

23357009.57

22862864.41

19853458.13

3009406.28

494,145.16

4.1

Proiectul are ca obiectiv general
reducerea numarului de persoane aflate
in risc de saracie si excluziune sociala din
comunitatea marginalizata roma Comuna
Diosig, prin furnizarea de servicii
integrate vizand toate domeniile vietii,
inclusiv domeniul educatiei, domeniul
ocuparii fortei de munca, domeniul
dezvoltarii si furnizarii de servicii
medicale, sociale, socio-medicale,
domeniul imbunatatirii conditiilor de
locuit, domeniul acordarii de asistenta
juridica pentru reglementari acte,
respective domeniul combaterii
discriminarii si promovarii
multiculturalismului, astfel contribuind in
mod direct la realizarea obectivului
specific 4.1 din cadrul POCU.

9626431.62

9570704.59

8182466.88

1388237.71

55,727.03

20

21

22

23

24

25

103539

103113

101914

101871

102789

101949

ASOCIATIA "ESE EUROPEAN SUPPORT FOR
EDUCATION"

Comuna Traian

PROCOMUNITATE Măsuri integrate
pentru incluziunea
socială a comunităţii
rome din Cândeşti

Împreună inovăm măsuri integrate de
dezvoltare și
incluziune socială în
comuna Traian,
județul Ialomița

Municipiul Slatina, România, Str.
Eugen Ionescu nr. 3, judeţul Olt,
cod poştal 230126, România

str Unirii 589, comuna Traian,
Ialomita, 927147

ONG

UAT

Sud-Est / Buzău

SUD MUNTENIA

86

83

4.1

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI:
Combaterea saraciei si excluziunii sociale
pentru 600 persoane din comunitatea
marginalizata roma apartinand UAT sat
Candesti din com. Vernesti, jud. Buzau,
reg. Sud-Est, din care 479 persoane
apartin minoritatii rome (79,83%), din
punct de vedere al capitalului uman,
nivelului de ocupare si a conditiilor de
locuire precara, prin furnizarea unor
masuri integrate si orientate pe nevoile
comunitatii, privind educatia, ocuparea si
facilitarea accesului pe piata muncii,
imbunatatirii calitatii vietii si
a incluziunii sociale. Proiectul vizeaza
cresterea calitatii vietii persoanelor
aflate in risc de saracie si excluziune
sociala din comunitatea marginalizata
roma (CMR) a UAT Candesti, prin
interventii integrate, care sa conduca la
dezvoltarea sustenabila a comunitatii din
care fac
parte, la cresterea ratei de ocupare, a
nivelului de pregatire profesionala si
ameliorarea starii de saracie.

22708478.59

22472415.21

19302206.8

3170208.41

236,063.38

4.1

Obiectiul general al proiectului este
reducerea cu 897 (dintre care 234 (26.1%)
persoane apartinand minoritatii rome) a
numarului de
persoane aflate in risc de saracie si
excluziune sociala din comunitatea
marginalizata in care exista si populatie
apartinand minoritatii rome
Comuna Traian, judetul Ialomita prin
masuri integrate clasate in 3 mari
componente: educatie, ocupare,
cresterea calitatii vietii si utilizand
tehnici / mecanisme de inovare si
animare sociala.

21629828.07

21203982.29

18023384.95

3180597.34

425,845.78

4.1

Limitarea fenomenului de saracie
generalizata si excluziune sociala in
comunitatile marginalizate cu populatie
de etnie roma prin masuri
integrate de educatie, formare, ocupare,
locuire, sanatate si asistenta sociala.

21249061.93

20620040.85

17527034.72

3093006.128

629,021.08

12025433

11784924.31

10017185.66

1767738.647

240,508.69

COMUNA CERAT

Cerat, România, Str. Soseaua
Doar impreuna putem
Calafatului nr. 42, judetul Dolj,
reusi - Masuri integrate
cod postal 207180, România;
pentru combaterea
0251358202;clcerat2015@gmail.co
marginalizarii rurale
m

COMUNA CALOPAR

Promovarea incluziunii Calopar, România, Str. Principala
si combaterea saraciei nr. 572, , judetul Dolj, cod postal in zonele marginalizate
, România;0251350734 /
prin activitati
0251350734;primariacalopar@yaho
inovative
o.com

UAT

Sud-Vest Oltenia/Dolj

88.5

4.1

Obiectivul General al proiectului vizeaza
sprijinul incluziunii sociale si combaterea
saraciei in randul membrilor
comunitatilor marginalizate prin
interventii
de tip integrat.

Asociatia Centrul Rromilor
"Amare Rromentza"

VAZDIPE – Po mishto
sarenqe amare
Municipiul Bucuresti, România,
rromendar.
Str. Jean Alexandru Steriadi nr.
Dezvoltarea
19, Adresa de corespondenta: Str.
multisectoriala a
Constantin Bosianu, Nr. 15, sector
comunitaþii
4, Bucuresti, judetul Bucuresti,
interetnice din
cod postal -, România; 0752167609
Gradinari prin masuri
/ 0213129881;
integrate si autorromano@amarerromentza.org
susþinere

ONG

Bucuresti-Ilfov/
Bucuresti

86

4.1

„VAZDIPE – Po mishto sarenqe amare
rromendar. Dezvoltarea multisectoriala a
comunitatii interetnice din Gradinari
prin masuri integrate si auto-sustinere”

20189050.04

19789403.17

16820992.69

2968410.476

399,646.86

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.

15952019.83

15654835.4

13724551.39

120904.998

297,184.43

COMUNA NEGOI/Primar

Masuri active pentru
integrare sociala

Negoi, România, Str. ID
Gabroveanu nr. 159, judetul Dolj,
cod postal 207430, România;
0251325088 / 0251325088;
negoi@cjdolj.ro;

UAT

UAT

Sud-Vest Oltenia/Dolj

Sud-Vest Oltenia/Dolj
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102470

101639

101698

COMUNA CARAULA/Primar

MUNICIPIUL ALBA IULIA

CENTRUL CREŞTIN DE
REINTEGRARE SOCIALĂ
BISTRIŢA - ONISIM

"Realizare spatii verzi
in com Caraula"

ALBA IULIA 360

Sansa pentru
comunitatea
marginalizata roma din
Petelea

Caraula, România, Str. Craiovei
nr. 142, judetul Dolj, cod postal
207155, România;0251 369 568 /
0251369772;caraula@cjdolj.ro

UAT

Municipiul Alba Iulia. România. Str
Calea Motilor nr 5A. judeţul Alba.
cod poştal 510134. România
Telefon/Fax: 0258819462 /
unitate administrativ teritorială nivel local
0258812545 Adresa e-mail:
office@apulumro

Municipiul Bistriţa. România. Str
Compozitorilor nr 6D. judeţul
Bistriţa-Năsăud. cod poştal
420159. România
Telefon/Fax: 0740599980 /
0263234541
Adresa email:iosif_pintican@yahoocom
;contact@onisimbnro

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

Sud-Vest Oltenia/Dolj

79.5

4.1

Regiunea Centru
Judeţul Alba

96

4.1

94

4.1

Diminuarea gradului de saracie si a
nivelului excluziunii sociale in randul
membrilor grupurilor vulnerabile
care includ cetateni romi prin masuri
integrate din domeniile invatamant, FPC,
ocupare pe piata muncii, antreprenoriat,
asistenta sociala si
locuire
Reducerea numarului de persoane aflate
in risc de saracie si excluziune sociala din
comunitatile marginalizate in care exista
populatie apartinand minoritatii rome din
Municipiul Alba Iulia prin implementarea
de masuri integrate adresate acestora in
acord cu principiile promovarii incluziunii
sociale, combaterii saraciei si a oricarei
forme de discriminare. Acest obiectiv se
va realiza prin activitati integrate de
crestere a accesului si a participarii la
educatie, sprijin pentru accesul si
mentinerea pe piata muncii, sustinerea
antreprenoriatului, furnizarea de servicii
medico-sociale, imbunatatirea conditiilor
de locuit, asistenta jurdica pentru
reglementarea actelor de identitate
si/sau proprietate si se adreseaza
membrilor comunitatilor marginalizate, in
numar de 560 de persoane, dintre care
mai mult de jumatate apartin minoritatii
rome. Astfel, se vor asigura actiuni polisectoriale coerente si armonizate atat la
nivel de individ, cat si la nivelul
comunitatiilor marginalizate in care
acestia traiesc, actiuni integrate care vor
creste nivelul competentelor de munca si
profesionale, vor dezvolta abilitatile
antreprenoriale, vor ameliora confortul
locativ,
vor imbunatati
de sanatate
Obiectivul
general al starea
proiectului
este
implementarea mecanismelor de
dezvoltare locala integrata in
comunitatea marginalizata formata din
1443 persoane, din care 1403 de etnie
roma (97,23%) din cadrul comunei Petelea
(jud. Mures), astfel incat, la finalul
interventiei preconizate in cadrul
proiectului, gradul de dezvoltare socioumana a membrilor comunitatii
mentionate sa fie vizibil si sustenabil
imbunatatit intr-o maniera integrata.
Proiectul va viza dezvoltarea locala
intrucat interventiile se vor concentra pe
nevoile localitatii vizate si, in mod
specific, pe nevoile comunitatii
marginalizate mentionate (cu prioritate
asupra grupului tinta in numar de 600
persoane), asa cum au fost acestea
identificate in cadrul analizei la nivel de
comunitate, conducand la rezultate
concrete, masurabile, in termeni de
crestere raportat la parametrii actuali ai
localitatii. Dezvoltarea locala va fi
integrata in sensul ca vor fi vizate toate
aspectele de baza ce definesc gradul de
dezvoltare a unei comunitati – educatie,
ocupare, conditii de trai, existenta si
calitatea serviciilor de baza – la care se
adauga o valoroasa componenta

16200451.02

15832882.37

13457950.01

2374932.356

367,568.65

25183687.8

24695223.57

21233745.11

3461478.46

573,077.68

9470768.7

9346858.34

7999643.1

1347215.24

273,250.46
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101765

102218

ASOCIATIA AS 2001 ALBA
IULIA

JUDEŢUL BISTRIŢANĂSĂUD/Directia
dezvoltare durabila si
relatii externe

Investim in viitor!

IMPACT TEACA – Măsuri
integrate pentru
îmbunătățirea situației
socio-economice a
persoanelor
defavorizate din
comunitățile
marginalizate ale
comunei Teaca.
județul Bistrița-Năsăud

Municipiul Alba Iulia. România. Str
Miron Costin nr 2. judeţul Alba.
cod poştal 510151. România
Telefon/Fax: 0258814227.
0726248971 / 0258814227
Adresa e-mail:
as2001alba@yahoocom

Municipiul Bistriţa. România. Str
Piata Petru Rares nr 1. judeţul
Bistriţa-Năsăud. cod poştal
420080. România
Telefon/Fax:0263231474 /
0263214750
Adresa e-mail: cjbn@cjbnro

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

unitate administrativ teritorială nivel
judeţean

Regiunea Centru
Judeţul Alba

Regiunea Nord-Vest
Judeţul BistriţaNăsăud
Localitatea Teaca

94

93

4.1

4.1

Scopul proiectului: Reducerea numarului
de persoane aflate in risc de saracie si
excluziune sociala din 2 comunitati
marginalizate in care exista populatie
apartinand minoritatii rome din judetul
Alba; Activitatile proiectului vor contribui
la atingerea Obiectivului specific,
Prioritatea de investiţii 9.ii Integrarea
socio-economică a comunităţilor
marginalizate, cum ar fi romii, Obiectivul
tematic 9: Promovarea incluziunii sociale,
combaterea sărăciei şi a oricărei
discriminări, Axa prioritară 4: Incluziunea
socială şi combaterea sărăciei, ale
Programului Operational Capital Uman,
respectiv: Reducerea numărului de
persoane aflate în risc de sărăcie şi
excluziune socială din comunităţile
marginalizate în care există populaţie
aparţinând minorităţii rome, prin
implementarea de măsuri integrate.
Serviciile integrate acordate celor 555
persoane aflate in risc de saracie si
excluziune sociala din cele 2 comunitati
in care exista mai mult de 30% populatie
apartinand minoritatii rome, din judetul
Alba, vor contribui in mod direct la
cresterea sanselor de incluziune sociala a
acestora, de depasire a situatiei de
saracie persistenta
implicit la
Obiectivul
general alsiproiectului:
Reducerea numarului de persoane aflate
in risc de saracie si excluziune sociala,
prin masuri integrate (DLI 360), din
comunitatea marginalizata Teaca, satele
Teaca, Viile Tecii si Pinticu, in care exista
populatie apartinand minoritatii rome in
proportie de 23%. Obiectivul general al
proiectului este in concordanta cu
obiectivul general pentru AP 4
„Incluziunea sociala si combaterea
saraciei”, Obiectivul tematic 9:
Promovarea incluziunii sociale,
combaterea sărăciei şi a oricărei
discriminări” (Regulamentul (UE) nr.
1304/2013, art 3, alin 1, a), Prioritatea
de investiţii 9.ii Integrarea socioeconomică a comunităţilor marginalizate,
cum ar fi romii. (Regulamentul (UE) nr.
1304/2013, art. 3, alin 1, a), concentrand
masuri integrate (360), privitoare la
dezvoltarea comunitatii marginalizate si,
in speta, a membrilor comunitatii, pe
toate palierele vietii comunitare si se
adreseaza pentru un grup tinta de 1000
de persoane apartinand comunitatii
marginalizate alcatuit din: 200 copii (150
rromi si 50 neromi) si 800 persoane adulte
(550 rromi si 250 neromi). Având la bază
problemele identificate în analiza

21677237

21604329.54

18425651.45

3178678.09

76,376.43

24827466.05

24149035.96

21103346.14

3045689.82

83,868.27
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102217

101455

JUDEŢUL BISTRIŢANĂSĂUD/Directia
dezvoltare durabila si
relatii externe

IMPACT LECHINȚA –
Măsuri integrate
pentru îmbunătățirea
situației socioeconomice a
persoanelor
defavorizate din
comunitățile
marginalizate ale
comunei Lechința.
județul Bistrița-Năsăud

Municipiul Bistriţa. România. Str
Piata Petru Rares nr 1. judeţul
Bistriţa-Năsăud. cod poştal
420080. România
Telefon/Fax:0263231474 /
0263214750
Adresa e-mail: cjbn@cjbnro

Municipiul Cluj-Napoca. România.
Str ?EBEI nr 21. judeţul Cluj. cod
poştal 400305. România
Telefon/Fax:
NU
ACUM PENTRU VIITOR –
Cod CAEN principal:
CENTRUL DE RESURSE
parteneriat social
Municipiul Cluj-Napoca. România.
PENTRU COMUNITATILE DE
pentru dezvoltare
Str ?EBEI nr 21. judeţul Cluj. cod
ROMI
durabila in Tarnaveni.
poştal 400305. România
Mures
Telefon/Fax: 0722948163 .
0264420474 / 0264420470 Adresă
de e-mail:
florinmoisa@romacenterro

unitate administrativ teritorială nivel
judeţean

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

Regiunea Nord-Vest
Judeţul BistriţaNăsăud
Localitatea Lechinţa

Regiunea Centru
Judeţul Mureş
Localitatea Municipiul
Târnăveni

92

90

4.1

4.1

Obiectivul general al proiectului:
Reducerea numarului de persoane aflate
in risc de saracie si excluziune sociala,
prin masuri integrate (DLI 360), din
comunitatea marginalizata, in care exista
populatie apartinand minoritatii rome in
proportie de 17.3%. Obiectivul general al
proiectului este in concordanta cu
obiectivul general pentru AP 4
„Incluziunea sociala si combaterea
saraciei”, Obiectivul tematic 9:
Promovarea incluziunii sociale,
combaterea sărăciei şi a oricărei
discriminări” (Regulamentul (UE) nr.
1304/2013, art 3, alin 1, a), Prioritatea
de investiţii 9.ii Integrarea socioeconomică a comunităţilor marginalizate,
cum ar fi romii. (Regulamentul (UE) nr.
1304/2013, art. 3, alin 1, a), concentrand
masuri integrate (360), privitoare la
dezvoltarea comunitatii marginalizate si,
in speta, a membrilor comunitatii, pe
toate palierele vietii comunitare si se
adreseaza pentru un grup tinta de 1000
de persoane apartinand comunitatii
marginalizate alcatuit din: 200 copii (150
rromi si 50 neromi) si 800 persoane adulte
(550 rromi si 250 neromi). Având la bază
problemele identificate în analiza
preliminara
satele Lechinta,
Vermes,
OBIECTIVULdin
GENERAL
AL PROIECTULUI
Promovarea accesului egal la masuri
integrate de educatie, ocupare,
antreprenoriat, servicii sociale, acte,
locuire, antidiscriminare pentru
persoanele din zone urbane marginalizate
din municipiul Tarnaveni, judeţul Mures,
aflate în risc de sărăcie şi excluziune
socială din comunităţile marginalizate în
care există populaţie aparţinând
minorităţii rome. Strategia de
implementare a proiectului are 4
COMPONENTE interconectate si clare,
care sunt alocate partenerilor in functie
de responsabilitatile acestora bazate pe
experienta si expertiza specifica si care
vizeaza o corelare comprehensiva in
acordarea pachetului integrat de servcii si
rezultate pentru grupul tinta propus in
proiect. Cele 4 componente
interconectate sunt urmatoarele:
COMPONENTA 1 – servicii socio-medicale,
acte, locuire; COMPONENTA 2 – ocupare si
antreprenoriat; COMPONENTA 3 –
educatie; COMPONENTA 4 – campanie
antidiscriminare. Decizia existentei si
propunerii asupra acestor 4 componente
interconectate din cadrul strategiei de
implementare a proiectului a reiesit in
perioada derularii procesului de 8 luni de

25975940.36

25316474.66

22079549.31

3236925.35

659,465.70

13925955.78

13855710.82

11837062.41

2018648.41

151,409.43
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102559

102788

Municipiul Cluj-Napoca. România.
Str ?EBEI nr 21. judeţul Cluj. cod
poştal 400305. România
MAINSTREAM
CENTRUL DE RESURSE
Telefon/Fax: 0722948163 /
SIGHISOARA - investitie
PENTRU COMUNITATILE DE
0264420474/0264420470
europeana pentru
ROMI
Adresa e-mail:
incluziunea sociala
florinmoisa@romacenterro

COMUNA
DRAGOMIREŞTI/UAT
DRAGOMIREȘTI

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

Desegregarea Romilor
Dragomireşti. România. Str
prin Aplicarea.
Principala. judeţul Vaslui. cod
Gestionarea şi
poştal 737200. România
Operaționalizarea
Telefon/Fax: 0762242970 / 0235Măsurilor de Includere
340533
unitate administrativ teritorială nivel local
și de Reducere a
Adresa e-mail:
Excluziunii Sociale
primariadragomirestivs@yahoocom
aplicând Tactici
Integrate

Regiunea Centru
Judeţul Mureş
Localitatea Municipiul
Sighişoara

Regiunea Nord-Est
Judeţul Vaslui
Localitatea
Dragomireşti

89

84

4.1

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI Promovarea accesului egal la masuri
integrate de educatie, ocupare,
antreprenoriat, servicii sociale, acte,
locuire, antidiscriminare pentru
persoanele din zone urbane marginalizate
din municipiul Sighisoara, judeţul Mures,
aflate în risc de sărăcie şi excluziune
socială din comunităţile marginalizate în
care există populaţie aparţinând
minorităţii rome. Strategia de
implementare a proiectului are 4
COMPONENTE interconectate si clare,
care sunt alocate partenerilor in functie
de responsabilitatile acestora bazate pe
experienta si expertiza specifica si care
vizeaza o corelare comprehensiva in
acordarea pachetului integrat de servcii si
rezultate pentru grupul tinta propus in
proiect. Cele 4 componente
interconectate sunt urmatoarele:
COMPONENTA 1 – servicii socio-medicale,
acte, locuire; COMPONENTA 2 – ocupare si
antreprenoriat; COMPONENTA 3 –
educatie; COMPONENTA 4 – campanie
antidiscriminare. Decizia existentei si
propunerii asupra acestor 4 componente
interconectate din cadrul strategiei de
implementare a proiectului a reiesit in
perioada derularii procesului de 8 luni de

12668838.37

12602069.73

10768512.61

1833557.12

60,602.44

4.1

Reducerea gradului de excluziune socială
şi sărăcie pentru 551 de membri ai
comunităţilor rome marginalizate
determinate şi delimitate geografic în
satele Rădeni şi Doagele (comuna
Dragomireşti, judeţul Vaslui) într-o
manieră integrată, inovativă şi
sustenabilă. Proiectul va contribui la
realizarea obiectivului specific al
programului şi al apelului prin
implementarea de măsurilor integrate de
ocupare, educaţie, serviciilor
sociale/medicale/medico-sociale,
îmbunătăţirea condiţiilor de locuit şi de
combatere a discriminării şi promovare a
multiculturalităţii.

24102280.22

23722030.99

20495043.14

3226987.85

72,907.46

