Un proiect finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman
Axa prioritară 4: Incluziunea Socială și Combaterea Sărăciei
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme
de discriminare
Prioritatea de investiții 9.vi: Integrarea socio‐economică a comunității marginalizate, cum ar fi romii
Obiectivul specific 4.2: Reducerea numărului de comunități marginalizate (non‐roma) aflate în risc
de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate
Perioada de implemetare: 34 luni începând cu data de 29.08.2017
Valoarea totală a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului: 18.867.983,53 lei

Parteneriatul constituit pentru implementarea proiectului
Beneficiar: MUNICIPIUL CÂMPULUNG

Parteneri: S.C. Agrafics Communication S.R.L.
S.C. Profi Jobs Consulting S.R.L.
Serviciul Public de Asistență Socială Câmpulung
Școala Gimnazială C.D. Aricescu ‐ Câmpulung

Obiectiv general
• Reducerea cu 565 a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială
din comunitatea marginalizată (non roma) determinată și delimitată geografic în
Municipiul Câmpulung
• Proiectul își propune implementarea de măsuri integrate în domeniul educației, ocupării,
serviciilor sociale/medicale/medico‐sociale, al îmbunătățirii condițiilor de locuit și în
domeniul acordării de asistență juridică pentru reglementari de acte pentru cele 565 de
persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată (non
roma) delimitată geografic în Municipiul Câmpulung.

Centru Multifuncţional Comunitar
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

În cadrul proiectului va fi înființat un Centru Multifuncțional Comunitar în care vor
funcționa:
1 cabinet medical,
1 cabinet consiliere psiho‐socială,
1 cabinet acordare servicii socio‐medicale,
1 cabinet asistență juridică pentru reglementari de acte ,
2 săli mobilate şi utilate pentru desfăşurarea activităților tip “şcoală după şcoală”,
1 sală pentru servirea mesei calde zilnice pentru copiii de la “scoală după şcoală”,
1 sală amenajată pentru echipa de implementare a proiectului,

Zona vizată
Comunitatea marginalizată vizată de proiect a fost delimitată după cum urmează:
• La Nord: granița de nord a municipiului Câmpulung cu comuna Lerești,
(str. Traian);
• la Est: Str. Emil Gârleanu, str. Lt. Dumitru Lazea, str. Oncica, râul Târgului
până la limita cu Comuna Lerești;
• La Sud: str. Dr. N. Fălcoianu;
• La Vest: B‐dul I.C. Brătianu, str. Col. Stănescu, str. Negru Vodă, str. Traian
până la limita cu Comuna Lerești, jud Argeș.

Grupul țintă
• 565 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din
comunitățile marginalizate care beneficiază de servicii integrate;
• 35 de copii aflați în situații de risc (părăsire timpurie a școlii, acces
limitat la materiale educaționale, la servicii medicale și sociale);
• 25 de persoane cu dizabilități/ persoane vârstnice ce au dificultăți
în desfășurarea activității curente și care nu beneficiaza de
ajutorul niciunei persoane;
• 505 de persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 64 de ani, adulte,
aflate în situație de risc și excluziune socială precum șomeri,
inactivi, persoane care beneficiază de venitul minim garantat, cu
nevoi ce necesită o atenție deosebită din cauza unei educații
profesionale precare sau neadaptate la nevoile comunității.

Măsuri integrate - Adulți
• 505 persoane adulte vor beneficia de măsuri de ocupare:
• 505 vor beneficia de consiliere profesională, formare, calificare, mediere în vederea
incluziunii pe piața muncii, participarea la targuri de locuri de muncă;
• 475 vor urma cursuri de formare și/sau dezvoltare competențe pentru meseriile: lucrător în
izolații, agent de curățenie clădiri și mijloace de transport, îngrijitoare bătrâni la domiciliu,
cameristă, asfaltator, cofetar‐patiser, bucătar; lăcătuș mecanic de întreținere și reparații
universale;
• 30 vor intra în programe de ucenicie subvenționate;
• 153 de membri ai Grupului Țintă vor fi plasați pe piața muncii;
• 15 absolvenți ai cursurilor de antreprenoriat vor primi o subvenție de
maxim 25.000 Euro pentru demararea unei afaceri pe cont propriu;

Măsuri integrate - Adulți
• 505 persoane adulte vor beneficia de servicii medicale și sociale:
• Toate persoanele înscrise în Grupul Țintă vor beneficia de câte un set de analize medicale gratuit,
în fiecare an de proiect;
• Cel puțin 100 vor beneficia de consiliere privind problemele sociale;
• Minim 100 de persoane adulte vor beneficia de servicii juridice pentru reglementarea actelor;
• Minim 200 de persoane vor beneficia de îmbunătățirea condițiilor de locuit.

Măsuri integrate - Copii
• 35 elevi vor beneficia de activități tip „Școală după școală” în
cadrul cărora:
•
•
•
•
•
•

Vor primi sprijin în efectuarea temelor de școală;
Vor învăța o limbă străină;
Vor beneficia, zilnic, de o masă caldă;
Vor primi kit‐uri de igienă și își vor însuși noțiuni elementare de igienă;
Vor putea beneficia de consiliere individuală și de familie;
Vor putea primi subvenții și tabere gratuite – dacă prezența la ore și rezultatele
școlare sunt bune;
• Vor beneficia de analize medicale gratuite în fiecare an de proiect.

Măsuri integrate – persoane vârstnice sau cu
dizabilități
• 25 de persoane vârstnice sau cu dizabilități vor beneficia de servicii mobile de îngrijire la domiciliu;
• Minim 50 de persoane/luna vor beneficia de serviciile cabinetului socio‐medical (masaj, kinetoterapie,
ambulanță socială etc);
• 25 de persoane vârstnice sau cu dizabilități vor beneficia de câte un set de analize gratuite în fiecare an
de implementare a proiectului;
• 25 de persoane vârstnice sau cu dizabilități

vor beneficia de îmbunătățirea condițiilor de locuit.

Beneficiile proiectului
• Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială;
• Îmbunătățirea gradului de ocupare a persoanelor adulte;
• Scăderea riscului de abandon școlar în rândul copiilor;
• Scăderea riscului de îmbolnăvire;
• Crearea unui parteneriat social de durată pentru sprijinirea comunității vizate de proiect;
• Înființarea Centrului Comunitar care va oferi toate serviciile descrise mai sus: afterschool,
cabinet socio‐medical și de recuperare, cabinet de consiliere, cabinet juridic pentru
reglementări acte etc. Centrul va rămâne să deservească comunitatea și după finalizarea
activităților proiectului.

Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să ne
sprijiniți în realizarea obiectivelor asumate!
Numai împreună vom reuși să rezolvăm problemele
reale ale orașului!

