PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL
CLUJ-NAPOCA

26.11.2015, Cluj-Napoca

ANUNŢ DE PRESĂ
„Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale Integrate pentru Persoane Vârstnice
nr. 1, str. Şt. O. Iosif, nr. 1-3” COD SMIS 40801
Municipiul Cluj-Napoca anunţă finalizarea activităților aferente proiectului „Centrul Multifuncţional de Servicii
Sociale Integrate pentru Persoane Vârstnice nr. 1, str. Şt. O. Iosif, nr. 1-3”. Proiectul este finanţat prin PROGRAMUL
OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-20013, Axa prioritară 1 ”Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”,
Domeniul de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub–domeniul ”Poli de creştere”.
Pe parcursul implementării proiectului, Municipiul Cluj-Napoca a beneficiat de sprijinul Ministerului Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice, precum și de cel al Agenției de Dezvoltare Regionale Nord-Vest.
Obiectivul general al proiectului:
Îmbunătăţirea calităţii şi capacităţii infrastructurii serviciilor sociale la nivelul municipiului Cluj-Napoca, în vederea
creşterii calităţii vieţii şi a dezvoltării regionale durabile din punct de vedere socio-economic.
Obiectivul specific al proiectului:
Reabilitarea şi modernizarea Centrului de Zi pentru Persoane Vârstnice nr. 1, din municipiul Cluj-Napoca în vederea
creşterii nivelului de integrare socială a persoanelor vârstnice înregistrate la nivelul municipiului.
Rezultatele Proiectului:
- Creşterea capacităţii Centrului de Zi nr. 1 de la 70 de locuri în prezent, la 234 de locuri ca urmare a realizării investiţiei;
- Dotarea cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor Centrului, specifice desfăşurării activităţilor pentru care este
acreditat Centrul: dotări pentru îmbunătăţirea calitativă a activităţilor derulate în prezent şi dotări pentru noi activităţi de
educaţie, integrare/reintegrare socială, recreere şi recuperare fizică medicală (gimnastică medicală, fizioterapie,
kinentoterapie, informare şi consiliere);
- Reducerea vulnerabilităţii sociale a persoanelor vârstnice şi creşterea incluziunii sociale a acestora, prin activarea şi
dezvoltarea capacităţilor individuale.
- Crearea de noi locuri de muncă – 2 noi locuri de muncă permanente, ca urmare a realizării investiţiei propusă prin proiect, în
cadrul centrului urmând să fie angajați un kinetoterapeut şi un fizioterapeut.
Durata de implementare a proiectului: 34 luni, respectiv 30.01.2013 - 29.11.2015.
Valoarea totală a proiectului a fost de 5.399.454,22 lei din care finanțarea nerambursabilă a fost de 5.222.127,78 lei.

Date de contact: Primăria Municipiului Cluj–Napoca, str. Moților nr. 3, 40001
Tel. 0264 – 596030, int. 4630, 4637, e-mail: dezvoltare@primariaclujnapoca.ro

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene
sau a Guvernului României”.
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Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin
Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Pentru informaţii privind fondurile disponibile prin Programul Operaţional Regional în Regiunea Nord-Vest, vizitaţi www.nord-vest.ro

