Date generale proiect
“PROCOMUNITATE - Interven?ii integrate la nivelul comunit??ii marginalizate Vlad
?epe?, pentru reducerea num?rului de persoane aflate în s?r?cie ?i pentru incluziunea lor
social?.”
”PROCOMUNITATE” este un proiect co-finan?at din Fondul Social European prin
Programul Opera?ional Capital Uman 2014-2020, realizat de c?tre Prim?ria Comunei Vlad
?epe?, în parteneriat cu ?coala Gimnazial? Nr. 1 Vlad ?epe?.
Obiectivul general al proiectului "PROCOMUNITATE" îl reprezint? implementarea de m?suri
integrate, multi-sectoriale, în comuna Vlad ?epe?, jude?ul C?l?ra?i, pentru reducerea num?rului
de persoane aflate în s?r?cie ?i pentru incluziunea lor social?, inser?ia pe pia?a muncii ?i
îmbun?t??irea calit??ii vie?ii.
Obiectivul general al proiectului va contribui la îndeplinirea obiectivului major al
programului POCU “Dezvoltarea resurselor umane prin cre?terea accesului la un sistem de
educa?ie ?i formare profesional? de calitate, stimularea ocup?rii, cu prec?dere pentru tineri,
reducerea s?r?ciei ?i a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii sociale ?i de
s?n?tate”, precum ?i la realizarea obiectivului specific al apelului 4.2 – “Reducerea num?rului
de persoane aflate în risc de s?r?cie ?i excluziune social? din comunit??ile marginalizate (non
rom?), prin implementarea de m?suri integrate”.
Astfel, prin proiectul “ProComunitate” se propune implementarea de m?suri integrate în
domeniul educa?iei, ocup?rii, locuirii ?i serviciilor sociale ?i de s?n?tate, cu ac?iuni multiple
asupra tinerilor, ce vor oferi întregii comunit??i marginalizate posibilitatea s? se dezvolte ?i
s? ias? din statutul de comunitate s?rac?.
Întrucât în prezent comunitatea comunei Vlad ?epe? este afectat? de deprivare material?
sever?, în sensul c? nu-?i poate permite s? achizi?ioneze articole considerate dezirabile sau
chiar necesare pentru a duce un tr?i decent, acest proiect î?i propune s? combat? s?r?cia ?i
excluziunea social? c? abordare pe tot parcursul vie?ii, prin sus?inerea urm?toarelor ini?iative:
(1) asigurarea de oportunit??i de dezvoltare a întregului poten?ial individual al copiilor ?i tinerilor
din comunit??ile dezavantajate, prin dezvoltarea abilit??ilor, cuno?tin?elor ?i experien?ei
necesare,
(2) asigurarea premiselor pentru participarea deplin? la via?? economic?, social? ?i cultural?,
(3) pentru persoanele care au dep??it vârst? activ?, crearea de ini?iative generatoare de
apreciere, respect ?i independen?a a acestora, pentru a putea participa la toate aspectele vie?ii
în calitate de cet??eni activi ?i pentru a se putea bucur? de o calitate ridicat? a vie?ii într-o
comunitate sigur?.
În vederea întreruperii cercului vicios al excluziunii sociale ?i s?r?ciei, prin proiect vom lua
urm?toarele m?suri:
- Cre?terea accesului ?i particip?rii la educa?ie (ante-pre?colar, pre?colar, înv???mânt primar ?i
secundar, a doua ?ans?, ?coal? dup? ?coal?) prin implementarea de programe specializate ce
reflect? nevoile specifice comunit??ii marginalizate;
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- Dezvoltarea mediului economic ?i social al comunit??ii marginalizate din Vlad ?epe?, prin
programe de antreprenoriat ?i de integrare pe pia?? muncii, inclusiv sesiuni de informare,
consiliere ?i mediere pe pia?? muncii ?i formare profesional? de tip conversie/reconversie
profesional?.
- Înfiin?area Centrului Multifunc?ional de Asisten?? Integrat? ?i dezvoltarea acestuia pentru
oferirea unui set de servicii integrate socio medicale, servicii de acompaniere ?i servicii
educa?ionale pentru comunitatea marginalizat?.
- Cre?terea gradului de siguran?? a familiilor parte din comunitatea marginalizat? Vlad ?epe?
prin îmbun?t??irea condi?iilor de locuire precum ?i asigurarea de asisten?? juridic? (acolo unde
este cazul) pentru reglementarea actelor de identitate ?i/sau proprietate.
- Identificarea, dezvoltarea ?i consolidarea de parteneriate în vederea rezolv?rii problemelor
comunit??ii, inclusiv integrarea cu alte ini?iative locale/comunitare, precum ?i implicarea
activ?/voluntar? a membrilor comunit??ii.
Elementul de referin?? pentru m?surile propuse este gospod?ria, definit? c? fiind totalitatea
persoanelor care apar?în aceleia?i familii ?i care împart aceea?i locuin?a.
Prin proiect vom asigura promovarea incluziunii sociale, combaterea s?r?ciei ?i a oric?rei
discrimin?ri.
Proiectul genereaz? beneficii termen lung (1) la nivel individual, membrii grupului ?int?
dezvoltându-?i preg?tirea profesional? în concordan?? cu cerin?ele pie?ei muncii, crescându-?i
?ansele de angajare sau de a începe o afacere pe cont propriu, toate acestea contribind la
cre?terea bun?st?rii ?i a calit??ii vie?ii lor ?i a familiilor lor ?i (2) la nivel colectiv, comunit??ile
cu membri implica?i în proiect, prin resurs? uman? mai bine preg?tit?, având posibilitatea de a fi
mai competitiv economic ?i de a-?i cre?te veniturile.
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