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Promovarea în comunitate a 

multiculturalismului, 

voluntariatului, egalității de șanse și 

nondiscriminării: 
 Dezvoltarea conceptului campanie, 

realizarea materialelor de promovare; 

 4 acțiuni comunitare; 

 5 ateliere de lucru și bricolaj pentru 

tineri; 

 5 mese rotunde cu actorii locali 

pentru promovarea de bune practici; 

 Realizarea și promovarea a 10 

portrete de succes ale beneficiarilor 

proiectului.  

 
 
 
 
 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt 
următoarele: 

 Obiectiv 1: Creșterea șanselor de acces pe o 
piață activ->integrată a muncii pentru 478 
persoane din municipiul DEJ aflate în risc de 
săracie și excluziune socială.  
 
 Obiectiv 2: Creşterea accesului la servicii 
sociale, medicale și socio-medicale, sprijin 
reglementare acte, îmbunătățirea condițiilor de 
locuit pentru un număr de 869 de persoane. 
 
 Obiectiv 3: Îmbunătățirea nivelului educațional, 
asigurarea accesului și participării la o educație 
de calitate pentru 405 de persoane prin programe 
formale și non-formale (ADS/SDS). 
 
 Obiectiv 4: Promovarea multiculturalismului, 
voluntariatului, egalității de șanse şi 
nondiscriminării prin implementarea unei 
campanii de antidiscriminare pe întreg teritoriul 
SDL Dej. 

 

Incluziv pentru Dej-
Dezvoltare locală prin 

măsuri activ->integrate de 
justiţie socială 

 
Obiectivul general al proiectului:  
reducerea numărului de persoane aflate în risc 
de sărăcie sau excluziune socială si 
îmbunătăţirea calităţii vieţii, creşterea 
coeziunii sociale, îmbunătăţirea mediului de 
viaţă şi creşterea economică în teritoriul SDL 
pentru 869 beneficiari. 

 

 
 
Partenerii proiectului: 

 Fundația Centrul de Resurse  
pentru Comunitățile de Romi  

 
 Arhiepiscopia Vadului,  

Feleacului și Clujului  
 

 Liceul Tehnologic Special Dej 
 

 
 

 

Incluziv pentru Dej-Dezvoltare locală prin măsuri 
activ->integrate de justiţie socială 
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Fundația Centrul de Resurse pentru Comunitățile 

de Romi  

 

Ianuarie 2022 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod 
obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a 
Guvernului României. 

Pentru informații suplimentare 
aplelați: Tel. 0371 186 672 

 



SERVICII SOCIALE, SOCIO-
MEDICALE ȘI MEDICALE  

EDUCAȚIE 

Locuire 

Acte 

 
 
 
 
Sprijin prin actiuni de ocupare activă în 
cadrul pieței muncii la nivelul municipiului 
DEJ: 

 Informare și consiliere profesională; 
 Dezvoltarea competențelor prin cursuri de 

calificare și stagii de ucenicie; 
 Mediere profesională pe piața muncii. 

 
Sprijin prin acțiuni de implicare activă în 
dezvoltarea antreprenoriatului local: 

 Program complex de mentorat și consiliere în 
dezvoltarea antreprenoriatului local; 

 Sesiuni de instruire pentru dezvoltarea 
competențelor antreprenoriale; 

 Sprijin și consultanță pentru întocmirea 
planurilor de afaceri; 

 Selecția planurilor de afaceri în vederea 
subvenționării (8 subvenții); 

 Monitorizarea celor 8 planurilor de afaceri 
subvenționate. 

 
 
  

 Sprijin pentru a intra în legalitate cu 
carte de identitate definitivă sau 
temporară, certificate de naștere, 
certificate de căsătorie; 

 Sprijin pentru obținerea de drepturi 
de asistență socială. 

 

 
 
 
 
 
 
Dotarea Centrului de Servicii Comunitare 
Sf. Ana: 

 Echipamente pentru bucătărie – pentru 
aproximativ 100 de personane; 

 Sală de mese, grup sanitar, cabinet medical, 
săli activități consiliere, spațiu pentru tineri 
etc.   

 
Serviciile acordate vor fi următoarele: 

 Serviciu socio-medical de îngrijire la domiciliu 
pentru 25 de persoane vârstnice; 

 Centru de consiliere și sprijin pentru familiile 
cu copii;  

 Reabilitare/recuperare psihologică, consiliere 
părinți/tutori; 

 Pachet de servicii de asistență medicală 
comunitară; 

 Centru de consiliere și informare – adulți, 
mame singure, familii monoparentale, familii 
cu mai mult de 3 copii etc. 

 
 
 
 
 
Serviciile acordate vor fi următoarele: 

 Acțiuni de educaţie a membrilor ZUM pe teme 
ecologice, igiena locuinţei, sănătatea publică; 

 Actiuni de ecologizare/ salubrizare/ igienizare 
a celor 4 ZUM cu participarea comunităţii. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program A Doua Șansă: 

 Program nivel primar pentru 30 de  
persoane care nu au participat deloc  
la educația formală, au abandonat sau  
nu au absolvit învățământul primar  
până la 14 ani; 

 Acţiuni de informare şi conştientizare 
destinate creşterii ratelor de menţinere în 
sistemul iniţial de învăţământ pentru 120 de 
tineri şi adulţi, inclusiv părinţi ai copiilor care 
beneficiază de programul SDS. 
 

 
Sprijin pentru creşterea accesului la 
educaţie pentru copii cu vârstă şcolară: 

 Program de activităţi extra-curriculare pentru 
dezvoltare deprinderilor de viaţă pentru 180 
de elevilor în risc de părăsire timpurie a şcolii 
şi părinţii acestora; 

 Program Şcoală după şcoală pentru 75 de 
beneficiari cu vârsta între 6-14 ani. 
 

OCUPARE ȘI ANTREPRENORIAT 
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