Servicii integrate pentru grupuri vulnerabile
– o punte pentru dezvoltarea comunităților
locale

Proiect derulat de
CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Și PROTECȚIA COPILULUI GIURGIU

Servicii integrate pentru grupuri vulnerabile –
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CINE?
• Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Giurgiu
• Fundația Estuar
• Asociația Four Change

CE OFERIM?
• Măsuri de dezvoltare locala în domenii precum: educație, ocupare, asistență socială, locuire și antidiscriminare.

UNDE?
•

În 8 comunități dezavantajate din județele Giurgiu și Prahova - Vânătorii Mici, Florești Stoenești, Stănești, Izvoarele, Găiseni,
Letca Nouă (Giurgiu) și Bucov, Dumbrava (Prahova)
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PENTRU CINE?
• 1265 de persoane din grupuri vulnerabile
GRUP ȚINTĂ principal

• 50 persoane cu dizabilități, inclusiv copii cu dizabilități și cerințe educaționale speciale, din mediul rural (cu vârste între 18 - 65
ani);
• 400 de copiii cu vârste între 0 - 14 ani, din ciclul primar și gimnazial;
• 400 de someri și persoane inactive, cu vârste între 25 - 65 ani;
• 50 de persoane de etnie roma, cu vârste între 25 - 64 ani.
GRUP ȚINTĂ secundar
• 250 părinți și bunici membrii familiei/ susținătorii beneficiarilor din grupurile țintă principale;
• 75 Profesioniști și voluntari care lucrează cu grupuri vulnerabile sau interacționează cu aceștia 40 reprezentanti ai APL,
angajatori, reprezentanți ai ONG-urilor locale.
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ACTIVITĂȚI ÎN PROIECT

• Program complex de educație pentru 400 de copii și 250 de părinți.
• Măsuri de ocupare pentru 400 de șomeri și persoane inactive: consiliere și informare, formare profesionala și mediere, în
vederea obținerii unui loc de muncă.
• Dezvoltarea unui serviciu social pilot în comunitățile din județul Giurgiu pentru 50 de persoane adulte cu dizabilități.
• Oferirea de asistență, suport și acompaniere în vederea reglementării situației locative pentru 50 de persoane de etnie
roma aflate în situație de deprivare materială severă.
• Program integrat de măsuri de dezvoltare a unor servicii de sprijin pentru personalul care lucrează cu grupurile
vulnerabile.

Detalii despre activități
 CLUBUL DE EDUCAȚIE NON-FORMALĂ - METODA INOVATIVĂ DE INTERVENȚIE ÎN EDUCAȚIE: 8 Cluburi de educatie
nonformală, câte unul pentru fiecare școală din comunitate, unde vor participa 400 elevi.
 DEZVOLTAREA PERSONALĂ ȘI DEZVOLTAREA CREATIVITĂȚII: program privind dezvoltarea personală și dezvoltarea
creativității pentru 400 de copii din ciclul primar și gimnazial.
- dezvoltare a creativității, limbajului, gândirii pentru copiii din ciclul primar (6-11 ani)
- activități de dezvoltare personală a copiilor din ciclul gimnazial (12-14 ani)
 ȘCOALA PĂRINȚILOR – PROGRAM DE EDUCAȚIE PARENTALĂ: informare și consiliere pentru 250 de părinți și tutori ai
copiilor din ciclul primar și gimnazial
- Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților pentru 250 de părinți în domeniul înțelegerii personalității copilului, a etapelor de
dezvoltare, a nevoilor și a modului cum acestea pot fi satisfăcute, astfel încât să susțină sănătatea fizică și psihică a copilului

 INFORMARE ȘI CONSILIERE PENTRU 400 DE PERSOANE pentru a răspunde lipsei abilităților și competențelor de bază
necesare în vederea identificării unui loc de muncă în acord cu nevoile și capacitățile proprii.
 FORMARE PROFESIONALĂ DE LUNGA DURATA: Cele 400 de persoane care au participat la activitățile de informare și
consiliere vor participa la cursuri de formare profesională de lungă durată (calificare) - Asistent personal profesionist (nivel 2)/
Agent De Securitate (nivel 2) / Dulgher-tamplar-parchetar (nivel 3)
Se vor acorda subvenții, în funcție de nivelul cursului la care participă: 3600 de lei de persoană pentru cursul de
calificare de nivel 3 și 1800 de lei pentru cursul de calificare de nivel 2.

Mai multe detalii despre activități
 MEDIEREA MUNCII: medierea muncii pentru cele 400 de persoane, care anterior au participat la sesiunile de informare,
consiliere și formare profesională de lunga durată; punerea în legatură directă a angajatorilor cu beneficiarii incluși în proiect.
 DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE ÎN COMUNITATE: serviciu pilot în comunitățile din Județul Giurgiu, pentru
persoanele adulte cu dizabilităţi.
- servicii în comunitate pentru 50 de persoane adulte cu dizabilităţi, acordate prin asistentul personal profesionist.
În cadrul serviciului nou creat vor fi angajate persoane din grupul țintă al proiectului, care anterior au participat la cursurile de
calificare de Asistent personal profesionist.
 ASISTENȚĂ, SUPORT ȘI ACOMPANIERE ÎN VEDEREA REGLEMENTĂRII SITUAȚIEI LOCATIVE PENTRU GRUPURILE
VULNERABILE
- 50 de persoane vor primi asistență în reglementarea problemei actelor, sprijin în completarea documentelor și pregătirea
dosarelor, consultanță juridică specializată și soluții viabile pentru intrarea în legalitate.
 MĂSURI DE DEZVOLTARE A UNOR SERVICII DE SPRIJIN PENTRU PERSONALUL CARE LUCREAZĂ CU GRUPURILE
VULNERABILE în vederea profesionalizării și motivării acestora
- Formare profesională pentru 75 de profesioniști și voluntari care lucrează cu grupuri vulnerabile sau interacționează cu aceștia
(Manager de servicii sociale și Mediator social);
- sesiuni de coaching
 DERULAREA CAMPANIEI PRIVIND COMBATEREA ȘI PREVENIREA DISCRIMINĂRII: 24 de evenimente
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Obiectivul general al proiectului este de dezvoltarea unui pachet complex de servicii sociale de calitate adaptat nevoilor reale
ale beneficiarilor, care include măsuri de dezvoltare locală în domenii precum educație, ocupare, asistență socială, locuire și
antidiscriminare, de care să beneficieze 1265 de persoane care aparțin grupurilor vulnerabile din 8 comunități din județele
Giurgiu și Prahova pentru o perioada de 30 de luni.

Durata proiect: 30 luni

Total costuri eligibile estimate: 9,851,279.69 lei
Proiect finanțat prin Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021 în cadrul programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și
creșterea incluziunii romilor”
www.eeagrants.org / www.norwaygrants.org

COD Proiect: PN4052

Operator de program - Fondul Român de Dezvoltare Socială
Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă!

