Rezultatele anticipate
R1 – 183 elevi si 183 parinti consiliati in vederea limitarii
abandonului scolar;
R2 – 163 elevi (membri GT) participanti la programe
remediale
R3 – 20 persoane (membri GT) participante la programe
de tip "a doua sansa“
R4 – 50 tineri (membri GT din categoria de varsta 16-25
ani) participanti la programe de ucenicie
R5 – 720 membri ai grupului tinta participanti la
programe de informare, consiliere, orientare si mediere
pe piata muncii
R6 - 650 persoane (membri GT) apartinand comunitatii
marginalizate participante la programe de formare
profesionala continua
R7 – 225 locuri de munca subventionate
R8 - 20 persoane (membri GT) asistate in vederea
inﬁintarii unei afaceri
R9 - 20 micro-grant-uri acordate
R10 - 3 servicii functionale (servicii medicale, medicosociale si sociale) care sunt sprijinite la nivel de
comunitate marginalizata
R11 - 3 parteneriate incheiate in cadrul Regiunii de
dezvoltare a proiectului cu furnizori de servicii medicale
/ sociale / medicosociale
R12 – 33locuinte reabilitate
R13 – 720 persoane (membri GT) asistate si sprijinite
pentru reglementarea documentelor personale
R14 – 720 persoane (membri GT) sprijinite pentru
reglementarea documentelor de asistenþa sociala
R15 – 3 ateliere de lucru "Grupurile marginalizate si
incluziunea sociala";
R16 - 3 ateliere de lucru "Imbatranirea activa tendinte
la nivel national si European";
R17 - 3 ateliere de lucru "Incluziunea sociala a
persoanelor cu dizabilitati“
R18 - 3 ateliere de lucru "Protectia copiilor din
comunitatile marginalizate";
R19 - 3 ateliere de lucru "Sanatatea mintala a copilului
si a adolescentului care traieste in zone defavorizate
R20 - 3 ateliere de lucru "Masuri active de reducere a
abandonului scolar”;
R21 - 6 Seminarii active si inovatoare pentru implicarea
membrilor comunitatii in problemele sociale
R22 - 36 luni de management al proiectului
R23 - 1 eveniment lansare proiect, 1 eveniment
ﬁnalizare proiect
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Beneﬁciar:
Oraş Baia Sprie, Judeţul Maramureş
Str. Piaţa Libertăţii, nr. 4, Baia Sprie
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Partener 1:
Colegiul Tehnic de Transporturi Auto Baia Sprie
Str. Aleea Minerilor, nr. 1 A, Oraş Baia Sprie
Judeţul Maramureş
Tel.: 0730 618 883

Partener 2:
Avangarde Technologies Consulting SRL
Str. Cetatea Veche, nr. 2, Bucureşti
Tel.: 0722 697 819

Partener 3:
Asociaţia Femeilor Active din Maramureş
Str. Victoriei, nr. 78, Bl. 78, Ap. 2
Municipiul Baia Mare, Judeţul Maramureş
Tel.: 0729 515 898

MĂSURI INOVATIVE DE OCUPARE
ŞI COMBATERE A SĂRĂCIEI ŞI
EXCLUZIUNII SOCIALE

Axa prioritara 4:
Incluziunea sociala si combaterea saraciei
Obiectivul tematic :
Promovarea incluziunii sociale, combaterea
sărăciei si a oricarei forme de discriminare
Contract nr.: POCU/20/4/2/101898
Beneﬁciar:
Oraş Baia Sprie, Judeţul Maramureş
Valoarea totala a proiectului:
20.557.995,49 lei

Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020
“MĂSURI INOVATIVE DE OCUPARE ŞI
COMBATERE A SĂRĂCIEI ŞI EXCLUZIUNII SOCIALE”
Editorul Materialului: Oraş Baia Sprie, judeţul Maramureş
Data publicării: Septembrie 2017
Proiect coﬁnanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ din Fondul Social
European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu
poziţia oﬁcială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Proiect coﬁnanțat de UNIUNEA EUROPEANĂ din Fondul Social European
prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020

Obiectivul General

Obiective Specifice

Context

Obiectivul general reprezinta implementarea unor Masuri
integrate de educatie, formare profesionala, ocupare,
locuire, asistenta sociomedicala pentru comunitatile
marginalizate (non-roma) in vederea reducerii saraciei si
cresterii incluziunii sociale. Obiectivul general al
proiectului genereaza un efect pozitiv pe termen lung prin
diminuarea fenomenului de saracie generalizata. Prin
obiectivul general si cele speciﬁce ale proiectul contribuie
la realizarea obiectivului major al ,,POCU 2014-2020 care
urmareste dezvoltarea resurselor umane prin cresterea
accesului la un sistem de educaþie 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 romani 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. De
asemenea, proiectul contribuie prin interventiile pe care
le promoveaza la realizarea obiectivului speciﬁc 4.2.
Reducerea numarului de persoane aﬂate în risc de saracie
si excluziune sociala din comunitaþile marginalizate nonrome 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. Asadar obiectivul general al proiectului va
facilita si implementarea Pachetului Anti-Saracie,
promovat de Guvernul României.

OS1 – Organizarea de programe de prevenire a abandonului
scolar (consiliere elevi si parinti, tip „scoala dupa scoala” si
„a doua sansa”) pentru 366 persoane din comunitatea
marginalizata (183 copii si 183 parinti).

Prin activitatile sale proiectul contribuie la obiective
strategice la nivel national si european, asa cum sunt
mentionate mai jos, raspunzand nevoilor speciﬁce
comunitatilor rome marginalizate de reducere a saraciei,
integrarii si incluziunii persoanelor apartinand acestor
grupuri in societate si pe piata muncii. Principalul scop al
proiectului este acela de a servi la integrarea si incluziunea
cetatenilor apartinand comunitatii marginalizate din Baia
Sprie in societate, pe piata muncii si in sistemul
educational, reducerea saraciei si a discriminarii acestor
persoane. Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor
Strategiei Guvernului României de Incluziune a Cetatenilor
Români apartinând Minoritatii Romilor 2012-2020, prin
actiuni de educare a romilor si masuri de limitare a riscului
de abandon scolar a copiilor romi; identiﬁcarea de
oportunitati pe piata muncii pentru romii din grupul tinta –
ucenicie si ocupare prin identiﬁcarea unui loc de munca,
consilierea-orientarea pentru a-l obtine; servicii sociale si
de sanatate acordate prin intermediul unor structuri deja
existente sau inﬁintate in cadrul proiectului, romilor din
comunitate; imbunatatirea conditiilor de trai si locuire a
persoanelor apartinand comunitatii defavorizate. Proiectul
contribuie la imbunatatirea conditiilor de munca si viata a
persoanelor cu dizabilitati apartinand grupului tinta (in
Baia Sprie sunt in total 120 persoane cu dizabilitati –
acestea pot participa la GT al proiectului daca doresc),
confom Strategiei Nationale privind Incluziunea Sociala a
Persoanelor cu Dizabilitati 2014-2020. Vor ﬁ oferite
oportunitati egale de educatie si formare profesionala
membrilor grupului tinta cu dizabilitati si oportunitati
egale de ocupare .

OS2 – Programe de ucenicie pentru 50 tineri intre 16-25 de
ani din comunitatea marginalizata
OS3 – Organizarea de sesiuni de informare, consiliere si
mediere pe piata muncii a 720 membri ai grupului tinta din
comunitatea marginalizata
OS4 – Organizarea de cursuri de formare profesionala
continua pentru 650 membri ai grupului tinta
OS5 – Subventionarea angajatorilor din zona in vederea
sustinerii si crearii a 225 locuri de munca pentru membrii
comunitatii marginalizate
OS6 – Inﬁintarea (asistenta si subventii) a 20 noi afaceri in
zona marginalizata in care se implementeaza proiectul
OS7 – Servicii de asistenta sociala, medicala si sociomedicala (3) sprijinite
OS8 – Conditii mai bune de locuire prin reabilitarea a 33
locuinte si imbunatatirea conditiilor de trai prin utilizarea
de tehnologii energetice moderne 50 panouri fotovoltaice
montate)
OS9 – Reglementarea documentelor personale si de
proprietate pentru 720 membri ai comunitatii
marginalizate in care se implementeaza proiectul
Os10 -Organizarea a 18 Ateliere de lucru si 6 seminarii
pentru implicarea activa si voluntariat al membrilor
comunitatii asupra problemelor de incluziune sociala cu
care se confrunta comunitatea marginalizata

