BULETIN INFOMATIV
NUMARUL 2 – IULIE 2018
PRIMARIA COMUNEI SANPAUL, UNITATEA DE IMPLEMENTARE A
PROIECTULUI 114864

Invitație la lectură
Vă invit să răsfoiți buletinele informative din cadrul proiectului “Măsuri de optimizare a
sistemului de intervenție integrată comunitară în comuna Sînpaul, Județul Mureș”, pentru
a înțelege mai bine ceea ce facem și spre ce vrem să ne îndreptăm.
În decursul ultimilor ani, ne – am confruntat cu diferite situații, am încercat să depășim
problemele și să ajutăm la rândul nostru. De aceea, proiectul pe care l-am propus are punct
de plecare nevoile existente la nivel de comunitate.
Proiectul nostru ca scop transformarea acestor situații prin găsirea celor mai bune soluții,
prin implicarea beneficiarilor și a întregii comunitați. Pe parcursul acestui drum nu am
fost singuri, am avut parteneri care ne-au susținut și beneficiari care au avut încredere în
noi și cărora le mulțumim pentru încrederea acordată.
Eforturile noastre vor continua și suntem convinși că nu vor fi în zadar. Avem nevoie de
practici mai bune, de politici cu un impact bun pentru a ne atinge țelul
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Kedei Maria Reka
Manager proiect

Prezentarea proiectului
Titlu proiectului: Masuri de optimizare a sistemului de interventie integrata in comuna
Sinpaul, judetul Mures
Finantat prin:
◦ Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020
◦ Axa prioritara 4 – Incluziunea sociala si combaterea saraciei
◦ Componenta 1 – Dezvoltarea Locala Integrata (DLI 360*) in comunitatile
marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome – Regiuni
mai putin dezvoltate.
Valoarea totala eligibila: 15.409.068,62 RON
Durata proiectului: 36 luni
Perioada de implementare: Februarie 2018 – Ianuarie 2021
Proiectul a fost depus prin intermediul unui consortiu format din 3 entitati, dupa cum
urmeaza:
◦ Solicitant: Primaria Comunei Sinpaul, Mures
◦ Parteneri:
 Asociatia Centrul Comunitar de Resurse Sinpaul, Mures
 Scoala Gimnaziala “Dosa Daniel” Valea Izvoarelor
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Obiectivul principal:
Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie din comuna Sanpaul, Jud. Mures,
prin implementarea unui program de masuri integrate, care sa contribuie la incluziunea sociala
si combaterea discriminarii acestora.
Obiective specifice:
Obiectivul 1: Dezvoltarea unui program de masuri integrate prin intermediul unui Centru
Comunitar de Resurse adresat membrilor localitatii Sanpaul care se confrunta cu un grad
ridicat de saracie, in vederea combaterii excluziunii sociale a acestora.
Obiectivul 2: Implementarea unui program de sprijin pentru cresterea accesului pe piata
muncii si dezvoltarea antreprenoriatului, inclusiv ocuparii pe cont propriu, adresat membrilor
localitatii Sanpaul aflati in risc de excluziune sociala.
Obiectivul 3: Dezvoltarea unui program educational adresat membrilor localitatii Sanpaul
care sa contribuie la cresterea accesului si participarii la educatie de calitate, combaterea
discriminarii si promovarea multiculturalismului.
Obiectivul 4: Implementarea unui program de imbunatatire a conditiilor de locuit si crestere a
calitatii vietii beneficiarilor in risc de excluziune sociala din localitatea Sanpaul

Grupul tinta
 1000 persoane (30% persoane de etnie roma) cu domiciliul in Comuna Sanpaul, Jud.
Mures (localitate rurala) aflate in risc de saracie si excluziune sociala care vor
beneficia de servicii integrate.
Categoriile de persoane incluse in grupul tinta sunt:
 700 persoane din randul populatiei majoritare aflate in risc de saracie si excluziune
sociala;
 300 de persoane din randul populatiei de etnie roma aflate in risc de saracie si
excluziune sociala

Activitatile proiectului
DEZVOLTAREA SERVICIILOR INTEGRATE LA NIVEL COMUNITAR
 Dezvoltarea unui program de servicii integrate prin intermediul Centrului Comunitar
de Resurse
◦ Dezvoltarea si implementarea programului de servicii integrate
(domeniile medico – social, educatie, ocupare, antreprenoriat, locuire,
multiculturalism si voluntariat)
◦ Dezvoltarea de parteneriate cu factori interesati in vederea implementarii
(AJOFM, ISJ, reprezentanti mediul de afaceri, DGASPC, DSP s.a)
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DOMENIUL MEDICO – SOCIAL
 Dezvoltarea si implementarea unui program in domeniul asistentei medicale
comunitare
◦ Crearea cadrului de functionare a programului de asistenta medico-sociala.
◦ Implementarea programului de asistenta medicala comunitara
◦ Implementarea unui program de furnizare a serviciilor medicale primare,
diagnosticare si tratare a patologiilor identificate in randul beneficiarilor in
vederea imbunatatirii starii de sanatate la nivel comunitar.
◦ Oferirea de suport in procesul de obtinere a adeverintelor medicale necesare
participantilor la cursurilor de formare profesionala si la angajare
DOMENIUL EDUCATIE
 Dezvoltarea si implementarea unui program de sprijin pentru cresterea accesului si
participarii la educatie
◦ Dezvoltarea si implementarea unui program privind cresterea accesului si
participarii la educatia timpurie- invatamant anteprescolar (pentru copii sub 3
ani)

◦
◦
◦
◦

Dezvoltarea si implementarea unui program privind cresterea accesului si
participarii la educatia timpurie – invatamant prescolar (pentru copii, 3 – 6 ani)
Dezvoltarea si implementarea unui program privind reducerea parasirii
timpurii a scolii
Implementarea unui program integrat adresat tinerilor care au abandonat scoala
si adultilor care nu si-au finalizat educatia obligatorie
Implementarea unui program de tutorat in vederea cresterii accesului tinerilor
la invatamantul superior

DOMENIUL OCUPARE
 Dezvoltarea unui program de sprijin adresat beneficiarilor in vederea participarii
active si mentinerii pe piata fortei de munca
◦ Identificarea nevoilor specifice ale beneficiarilor in domeniul ocuparii si
stabilirea interventiei in functie de nivelul de educatie
◦ Implementarea unor masuri de sprijin pentru identificarea unui loc de munca
(informare, consiliere si orientare, mediere, formare profesionala plasare pe
piata fortei de munca, programe de evaluare a competentelor)
◦ Implementarea unui program de stagii de pregatire profesionala pentru
absolventii de invatamant superior.
◦ Implementarea unui program de ucenicie la locul de munca
DOMENIUL OCUPARE
 500 persoane (30% romi) care beneficiaza de masuri de ocupare, dupa cum urmeaza:
◦ 390 persoane care participa la cursuri de formare profesionala;
◦ 100 persoane participante la programul de ucenicie;
◦ 10 persoane care participa la stagii de pregatire profesionala pentru absolventii
de invatamant superior
 125 persoane (20% romi) care au un loc de munca, inclusiv care desfasoara activitati
independente la incetarea calitatii de beneficiar.
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DOMENIUL ANTREPRENORIAT
 Dezvoltarea unui program de sprijin a beneficiarilor in vederea cresterii potentialului
antreprenorial la nivel local
◦ Implementarea unui program de sprijin in vederea cresterii potentialului
antreprenorial la nivel local
◦ Implementarea programului de acordare a 28 subventii/microgranturi pentru
infiintarea de afaceri, cu aproximativ 25.000 euro/afacere.

DOMENIUL LOCUIRE
 Implementarea unui program de interventie in domeniul imbunatatirii conditiilor de
locuit
◦ Evaluarea nevoilor de extindere, consolidare si racordare la utilitati a
locuintelor beneficiarilor din grupul tinta
◦ Implementarea programului de construire, extindere, consolidarea si
racordare la utilitati a locuintelor
◦ Oferirea de asistenta juridica pentru obtinere acte de proprietate case si terenuri
 1 program de reabilitare realizat de echipa de experti;
 40 referate de necesitate intocmite pentru locuinte cu grad ridicat de degradare;
40 locuinte ale beneficiarilor romi si neromi, care beneficiaza de lucrari de reabilitare
DOMENIUL MULTICULTURALISM SI VOLUNTARIAT
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 Implementarea unui program in domeniul combaterii discriminarii si promovarii
multiculturalismului
◦ Implementarea unor campanii de combatere a discriminarii, segregarii si
promovarii multiculturalismului si egalitatii de sanse
◦ Dezvoltarea si implementarea unui program pentru promovarea voluntariatului
comunitar
 4 evenimente culturale organizate cu ocazia Zilei Internationale a Romilor si Ziua
Nationala Romaniei;
 360 de participanti la evenimentele culturale;
 1 program de voluntariat comunitar elaborat in cadrul proiectului;
 20 de tineri, care sa participe in programul de voluntariat;
 100 persoane varstnice si 50 copii aflati in risc de excluziune sociala, care primesc
suport din partea echipei de voluntari;
 10 actiuni de colectare a deseurilor

Prezentare partener: Centrul Comunitar de Resurse
Este o asociație înfiinată în anul 2013 ca și necesitate de a interveni în sprijinul populației
vulnerabile și pentru a diminua riscul de excluziune socială din comuna Sînpaul, jud. Mureș.
Misiunea CCR Sînpaul este aceea de a promova dialogul social, respectarea valorilor și
intereselor civice în procesul de implementare și elaborare a proiectelor și programelor care
vizează incluziunea socială a persoanelor aparținând grupurilor dezavantajate. CCR Sînpaul a
desfășurat, în perioada 2013 – 2015, în parteneriat cu Primăria Comunei Sînpaul, o serie de
activitați de voluntariat la nivel local, implicând un număr de 6 voluntari. Principalele
activitați derulate au fost: furnizarea de servicii de consiliere în domenii precum educație,
social, ocupare și antreprenoriat. De asemenea, a fost realizat un plan de măsuri destinat
incluziunii sociale a populației vulnerabile. Totodată, CCR Sînpaul a implementat atât în
rândul copiilor și tinerilor cât și în rândul persoanelor vârstnice o serie de campanii privind
promovarea unui stil de viață sănătos și prevenirea delincvenței juvenile în școli. CCR
Sînpaul a format un grup de voluntari care a participat de nenumărate ori, la ședințele de
Consiliu Local, reprezentând o modalitate importantă și eficientă de participare la luarea
deciziilor la nivel local și de dezvoltare a comunității prin sporirea capacităților decizionale.

S-a publicat anuntul de selectie a voluntarilor pentru Centrului
Comunitar de Resurse
ANUNȚ SELECȚIE VOLUNTARI
„Fii Voluntar pentru comunitatea ta!”
,,Dacă dorești binele comunității, implică-te!”
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Introducere proiect
Problemele specifice care justifică necesitatea implementării proiectului „Măsuri de
intervenție integrată comunitară în comuna Sînpaul - Județul Mureș” pornesc de la constatarea
unui nivel de trai scăzut în rândul cetățenilor datorat deprivarii materiale severe cu care
aceștia se confruntă. Totodată, lipsa locurilor de muncă și a oportunităților de ocupare,
educația precară în rândul membrilor localității, în special în rândul tinerilor romi, lipsa
calificărilor profesionale solicitate pe piața forței de muncă, migrația forței de muncă,
insecuritatea socială provocată de lipsa veniturilor, deprivarea materială severă a unei părți
însemnate din populație, în special în rândul romilor, segregarea rezidențială a membrilor
comunității cu romi, condițiile de locuire precare cu care se confruntă un segment important
din populație, în special în comunitatea cu romi, reprezintă disparități socio-economice care
justifică intervenția. În conformitate cu analiza preliminară realizată la nivel local pentru
fundamentarea cererii de finanțare, localitatea Sînpaul (cu satele componente) este o localitate
marginalizată, cu populație săracă, cu un nivel redus de educație, cu acces redus la ocupare,

lipsită de oportunități în domeniul antreprenoriatului și ocupării pe cont propriu, cu o
infrastructură medico-socială deficitară și condiții de locuit precare.
Astfel, activitățile și obiectivele proiectului se adresează acestor nevoi și contribuie la
promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare în
rândul beneficiarilor proiectului. Valoarea adăugată a proiectului constă în faptul că
metododologia de implementare a proiectului se bazează pe o abordare integrată în vederea
îmbunătățirii nivelului de educație, condițiilor de locuit, creșterii capacității de inserție
profesională și a accesului pe piața muncii, precum și a accesului la servicii medico-sociale de
calitate a membrilor localității Sînpaul, inclusiv romii.
Centrul Comunitar de Resurse Sînpaul -Mureș selectează voluntari în cadrul proiectului „
Măsuri de intervenție integrată comunitară în comuna Sînpaul - Jud.Mureș”, număr
identificare POCU/138/4/1/114864

Criterii de selecţie:







Disponibilitatea de a participa la activităţile noastre zinlic (2-4 ore);
Dorinţa de implicare în activităţi socio-educaţionale, medico-sociale, dezvoltare comunitara,
ocupare, etc;
Dorinţa de a învăţa despre managementul ONG-urilor;
Cunoştinţe office şi internet;
Dorinţa de a urma o carieră în domeniul ONG-urilor;
Cunoaşterea unei limbi străine constituie un avantaj .

Oferim:










Contract de voluntariat în baza legii 78/2014 (Legea voluntariatului);
Oportunităţi de formare ca lider de grup în proiecte;
Implicarea în activităţile socio-educaţionale din cadrul Centrului Comunitar de Resurse;
Dezvoltarea si participarea la actiuni care vin in sprijinul persoanelor vârstnice, copiilor
aflati în situații de risc (actiuni tip BigBrother);
Participarea la acțiuni de colectare a deșeurilor din comunitate;
Participarea în implementarea campaniilor organizate în comunitate șiîn unitațile de
învățământ;
Posibilitatea de a participa la cursurile de instruire pentru a oferi sprijin comunității în situații de
urgență;
Posibilitatea de a lucra într-un mediu prietenos ;
Posibilitatea de a urma o carieră în domeniu;
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Cum poţi aplica?
Dacă eşti interesat să devi voluntarul nostru, asteptăm CV-ul tău (model Europass) la adresa de e-mail
dianagudea@yahoo.com subiect (Vreau sa fiu voluntar), până la data de 05.07.2018

Pentru mai multe informaţii ne puteţi contacta la tel: 0755688196 (Luni-Vineri, între 10:00 -15:00).

Importanta comunicarii in mediul online a activitatilor si membrilor
proiectului
Una dintre principalele modalități de comunicare a informațiilor de implementare a proiectului este
mediul online, respectiv pagina web si pagina de facebook. Prin aceste vehicule de comunicare, se vor
disimina in mediul online informatii relevante despre activitatile si realizarile din cadrul proiectului.
Pagina web: http://www.pocu.comunasinpaul.ro/
Este formata din mai multe domenii in care se vor prezenta
Pagina de FB: https://www.facebook.com/POCU-Sinpaul-2018-2021-212015112982760/
Disimineaza in mediul retelelor de socializare informatiile de pe site si alte informatii
importante din mediul online referitoare la proiect (articole de presa, fotografiii, evenimente
din comunitate etc)
Din numărul următor:


Provocari si obstacole in implementarea proiectului, interviu Kedei Maria Reka – manager
proiect

Titlul proiectului: „Măsuri de optimizare a sistemului de intervenție integrată comunitară
în comuna Sînpaul, Județul Mureș”, POCU/138/4/1/114864
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman
2014 – 2020
Editor: Primaria Comunei Sanpaul
Data publicarii 15 mai 2018
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii
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Europene sau a Guvernului României

