
 
 
 
 
 

       

 

 

 

 

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020  

Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității 

Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare 

Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității  

Obiectivul specific 5.1:  Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile 

marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând 

minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC 

Titlul proiectului: Servicii integrate pentru membrii comunității ZUM Gârcini 

Numar de identificare al contractului: POCU/717/5/1/153783 

 
Data: 17.06.2022 

 
 

Comunicat de presă 
 

Lansarea proiectului “ Servicii integrate pentru membrii comunității ZUM 

Gârcini” 
 

     Municipiul Săcele în parteneriat cu Spitalul Municipal Săcele, Fundația Agapedia România și 

Îngrijiri la Domiciliu SRL, derulează proiectul POCU/717/5/1/153783 “Servicii integrate pentru 

membrii comunității ZUM Gârcini”, finanțat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, 

Etapa III a mecanismului DLRC, AP 5/PI 9.vi/OS 5.1. 

     Proiectul cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-

2020  se desfășoară pe o perioadă de 18 luni (10.05.2022 – 30.11.2023), la nivelul teritoriului SDL Gârcini, 

format din Zona Urbană Marginalizată (ZUM) și Zona funcțională (ZF) aferentă, din localitatea Săcele, 

județul Brașov. 

Obiectivul general al proiectului constă în facilitarea accesului membrilor comunității urbane 

marginalizate din teritoriul GAL Gârcini la servicii integrate în domeniul social, socio-medical și al 

ocupării în vederea depășirii situației de vulnerabilitate. 

Grupul țintă al proiectului va fi format din 230 de persoane dintre care, vor fi implicate 58 de 

persoane de etnie Romă. Cele 230 de persoane vor participa la activitățile obligatorii și vor obține 

rezultatele impuse, după cum urmează: 

- Furnizarea de servicii medicale de bază, 50 persoane cu dizabilitati/boli cronice; 100 copii și tineri în 

situatii de dificultate; 50 de victime ale violenței domestice/membri ai familiilor supuse riscului de violență  

 

 

 

 



 
 
 
 
 

       

 

 

 

 

 

domestică; 30 mame minore 

- Activități de informare și consiliere în domeniul planningului familial și sănătătii sexuale 30 

mame minore 

- Activități de educație sanitară 100 copii și tineri aflati în situații de dificultate 

- Furnizarea de servicii de suport pentru familii cu copii, 30 mame minore; 50 de victime ale 

violentei domestice/membri ai familiilor supuse riscului de violență domestică 

- Furnizarea de servicii suport de consiliere juridică 50 persoane cu dizabilități/boli cronice; 30 

mame minore 

- Furnizarea de servicii de îngrijire la domiciliu 20 persoane cu dizabilităti/boli cronice 

- Furnizarea de servicii de terapie ocupațională, 25 persoane cu dizabilități /boli cronice; 25 victime 

ale violenței domestice/membri ai familiilor supuse riscului de violența domestică; 25 de copii si tineri în 

situații de dificultate 

- Furnizarea de servicii de consiliere psihologică 25 victime ale violenței domestice/membri ai 

familiilor supuse riscului de violență domestică, 50 copii și tineri in situatii de dificultate 

- Furnizarea de servicii de formare profesională, 30 persoane: mame minore si/sau victime ale 

violentei domestice sau membri ai familiilor supuse riscului de violența domestică și/sau tineri aflati în 

situații de dificultate 

- Furnizarea de servicii de ocupare, 130 persoane: mame minore și/sau victime ale violentei 

domestice/membri ai familiilor supuse riscului de violență domestică și sau persoane cu dizabilități/boli 

cronice și/sau tineri aflați in situații de dificultate 

 

Activitățile proiectului sunt următoarele: 

- Identificarea recrutarea monitorizarea grupului țintă 

- Furnizarea de servicii de asistenta sociala, furnizarea de servicii de suport pentru familii cu 

copii si furnizarea de servicii suport de consiliere juridica 

- Furnizarea de servicii de formare profesionala 

- Furnizarea de servicii suport in domeniul sanatatii, furnizarea de servicii medicale de baza, 

activităti de informare si consiliere in domeniul planningului familial și sănătătii sexuale, 

activităti de educație sanitară, servicii de consiliere psihologică,  

 

 



 
 
 
 
 

       

 

 

 

- Furnizarea de servicii de ocupare, servicii de formare profesională, servicii de terapie 

ocupațională, servicii de îngrijire la domiciliu, servicii socio-medicale. 

 

Țintele proiectului sunt următoarele: 

-130 persoane (reprezentand 56,52% din totalul grupului ținta) vor beneficia de măsurile obligatorii 

de ocupare (dintre acestea, 33 vor fi persoane de etnie Romă) 

- 30 de persoane vor parcurge un stagiu de formare profesională, iar dintre acestea 25 vor dobândi o 

calificare la încetarea calității de participant (6 persoane de etnie Romă) 

- 33 de persoane (reprezentand 25,38% dintre persoanele care beneficiaza de masuri de ocupare) 

vor fi incadrate pe piața muncii (8 persoane de etnie Romă) 

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 1,926,144.26 lei  

Valoare eligibilă nerambursabilă din FSE: 1,800,341.17 lei 

Valoare eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național: 75,363.85 lei 

Valoare cofinanțării eligibile a beneficiarului: 50,439.24 lei 

 

Persoanele interesate se pot adresa la următoarele date de contact: 

U.A.T Municipiul Săcele – str. P-ța Libertății nr.17 

www.municipiulsacele.ro 

tel:0268 276 164 

 

Manager de proiect 

Matei Ion 

ion.matei@municipiulsacele.ro 

tel.0771686990 
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