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Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 6. „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenţie 6.2. „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”
Titlul proiectului: „Împreună pentru un început sigur!”
Cod Contract: POSDRU/96/6.2/S/63444

Proiectul „Împreună pentru un început sigur!”
POSDRU/96/6.2/S/63444
Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului Local al
municipiului Cluj-Napoca în calitate de beneficiar, împreună cu Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară
Arad, Consiliul Metropolitan Rotherham (Anglia), Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi (CRCR) şi
Asociaţia de Ajutor Familial ASISTMED în calitate de parteneri au demarat, începând cu 01.04.2011 proiectul
„Împreună pentru un început sigur!”.
Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni (1 aprilie 2011-31 martie 2014) şi se va derula în
regiunea de dezvoltare de Nord-Vest şi Vest, propunându-şi dezvoltarea unui model integrat de incluziune
socială şi profesională a persoanelor de etnie romă şi a persoanelor cu dizabilităţi.
Activităţile prevăzute în cadrul proiectului au ca obiective specifice:
•

Asigurarea accesului la servicii de informare, mediere şi consiliere profesională a unui număr de 3415
persoane de etnie romă şi 1585 persoane cu dizabilităţi;

•

Facilitarea accesului la programe de formare profesională (calificare/recalificare) pentru un număr de 900
persoane de etnie romă şi persoane cu dizabilităţi, într-o perioadă de 36 de luni, din regiunea de Nord Vest
şi Vest; (300 de persoane de entie romă şi 200 de persoane cu dizabilităţi beneficiază de cursuri de
formare profesională. De asemenea, 240 de persoane de etnie romă şi 160 de persoane cu dizabilităţi
beneficiază de certificarea competenţelor);
Proiectul acordă angajatorilor o subvenţie în cuantum 515 lei/lunar/persoană angajată, pentru o

perioadă de 6 luni.
Totodată, proiectul solicită sprijinul managerilor publici şi privaţi, reprezentanţi ai ONG-urilor şi administraţiei
publice locale, în informarea şi sensibilizarea comunităţii cu privire la dificultăţile de integrare socio-profesională a
persoanelor de etnie romă şi a persoanelor cu dizabilităţi.

Pentru informaţii suplimentare privind proiectul, vă rugăm să contactaţi:
Olimpiu Bela Lăcătuş, Coordonator regional
E-mail: proiect.ipis@gmail.com
Telefon: 0736-350535

1

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în

OAMENI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ-NAPOCA
Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală
Piaţa Unirii, nr.1, 400133, Cluj-Napoca
Tel/Fax. (00) 40 - 264 -535044
Email: proiect.ipis@yahoo.com

ASOCIAŢIA DE AJUTOR
FAMILIAL ASISTMED

