FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Proiect co-finantat din Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare
Prioritatea de investitii 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate
Obiectivul specific 4.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile
marginalizate(non-roma), prin implementarea de măsuri integrate
Titlul proiectului: „Masuri inovative de ocupare si combatere a saraciei si excluziunii sociale”
Contract nr.: POCU/20/4/2/101898
Beneficiar: Oraş Baia Sprie, Județul Maramureş
Parteneri: P1: Colegiul Tehnic de Transporturi Auto Baia Sprie, P2: Avangarde Technologies Consulting, P3: Asociaţia
Femeilor Active din Maramureş

ORAS BAIA SPRIE , 05.09.2018

ANUNȚ
ORAS BAIA SPRIE , cod de identificare fiscala 3694918, cu sediul in Str.Piata Libertatii nr.4,
localitatea Baia Sprie, judetul Maramures, Romania, cod postal 435100, telefon;+40-262262303, fax +40-262-260059, posta electronica proiecte@baiasprie.ro, reprezentata legal prin
TIBERIU BARKOCZI, vice primar, in calitate de Beneficiar al Contractului de finantare
POCU/20/4/2/101898, conform obiectivului major al POCU 2014-2020 care urmareste
dezvoltarea resurselor umane prin cresterea accesului la un sistem de educatie si formare
profesionala de calitate, stimularea ocuparii, cu precadere pentru tineri, reducerea saraciei si a
excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii sociale si de sanatate, proiectul urmarind
reducerea saraciei excesive in comunitatile marginalizate cu cetateni de etnie roma prin masuri
de ocupare, educatie si formare profesionala, asistenta sociala si medicala precum si alte masuri
menite sa ajute aceste categorii sociale:

Anunță
Organizarea workshopului 1, sesiunea 2, „Grupurile marginalizate și incluziunea
socială” în perioada 25.10.2018 – 28.10.2018. Sunt așteptați aproximativ 100 de
persoane din grupul țintă la Hotel Aurora din Satu Mare, Piața Libertății nr 11.
Organizarea workshopului „Grupurile marginalizate și incluziunea socială” este
planificată cu mare atenție astfel încât, participanții la curs să beneficieze de toate
condițiile hotelului și de un transport de calitate.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la
Nume persoană contact: Mircea Florean, manager proiect: 0741199245
Instituţie: ORAS BAIA SPRIE
Tel. ;+40-262-262303, fax +40-262-260059, e-mail: proiecte@baiasprie.ro

