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Este un proiect ex-
trem de ambițios, co
finan țat din Fondul Soci-
al European prin Progra-
mul Operațional Capital 
uman 2014  2020, a că-
rui valoare totală este de 
16.553.115 lei din care 
13.189.908,37 reprezin-
tă valoarea cofinanțării 
de la UE și 3.094.821,01 
lei cofinanțarea de la bu-
getul de stat. Durata de 
implementare este de 
36 de luni, cu începere 
din 27.06.2019 și până la 
26.06.2022, timp în care 
activitățile din proiect vor 
duce la limitarea fenome-
nului de sărăcie generali-
zată și excluziune socială 
în comunitățile marginali-
zate cu populație de et-
nie romă  prin măsuri in-
tegrate de educație, for-
mare, ocupare, locuire, 
sănătate și asistență so-
cială.

”Proiectul generea-
ză un efect pozitiv pe ter-
men lung prin diminua-
rea fenomenului de să-
răcie generalizată. El își 

propune:
 să furnizeze servi-

cii educaționale unui nu-
măr de 30 de părinți și 
50 copii preșcolari, 50 de 
părinți și 100 de școlari și 
24 de adulți, prin oferirea 
unui pachet integrat de 
programe;

 să furnizeze servi-
cii integrate pentru facili-
tarea accesului pe piața 
muncii pentru 226 de 
persoane, dintre care 68 
de etnie romă;

 să inițieze și să 
certifice în antreprenori-
at 50 persoane și să ofe-
re asistență și consiliere 
pentru 50 de planuri de 
afaceri în zona margina-
lizată și să ofere 20 mi-
crogranturi pentru mem-
brii grupului țintă cu spirit 
de afaceri;

 să dezvolte și să 
furnizeze servicii integra-
te de natură medicoso-
cială pentru 400 de per-
soane;

 să  îmbunătățeas
că condițiile de trai și lo-
cuire pentru 50 de gos-

podării, prin măsuri de 
reabilitare;

 să furnizeze asis
tență juridică privind re-
glementarea documen
telor personale, de 
asistență socială, de pro-
prietate și stare civilă 
pentru 400 de persoane;

 să organizeze 24 
de workshopuri și 7 se-
minarii asupra probleme-
lor de incluziune socială 
cu care se confruntă co-
munitatea marginalizată”, 
a explicat, pe scurt, ma-
nagerul de proiect, Bog-
dan Paraschiv.

Un proiect 
frumos, cu 400 de 
beneficiari direcți 
și o comunitate 
”cu șanse”

”După 9 luni de mun-
că asiduă am reușit să 
lansăm acest proiect pen-
tru comunitatea noas-
tră. Un proiect frumos și 
ambițios, cu 400 de be-
neficiari”, a completat, 

la rândul său, primarul 
localității 1 Decembrie, 
Petre Gheorghe, referin-
duse la eforturile celor 
implicați în identificarea 
grupului țintă a cărui ba-
ză este reprezentată de 
cele 7.321 de persoane și 
2.380 de gospodării din 1 
Decembrie. Dintre aces-
tea sau analizat 2.087 
de persoane și 708 gos-

podării, constatânduse 
că 356 de gospodării se 
confruntă cu o deprivare 
materială severă. Anali-
za a fost necesară tocmai 
pentru a identifica ulteri-
or grupul țintă.

Primarul comunei 1 
Decembrie a fost felici-
tat și de Nicolae Păun, 
președintele Partidei Ro-
milor ”ProEuropa”, care 

deși a dat multe exemple 
de ”enclavizare” a zone-
lor în care populația este 
romă sau majoritar romă, 
în care sărăcia și margi-
nalizarea sunt la ordinea 
zilei, în cazul comunei 1 
Decembrie a apreciat că 
demersul la care asistă 
este ”o normalitate”, în 
proiect fiind implicați în 
proporție de 30% benefi-

ciari de etnie romă.
”Felicitări since-

re pentru inițiativă! Be-
neficiarii acestui proiect 
sunt fericiți! Pentru că, 
întradevăr, la finele ce-
lor 3 ani de proiect, vor 
avea doar de câștigat. 
Autorității locale îi trans-
mit să aibă mare grijă 
în atingerea țintelor sta-
bilite prin proiect, ma-

re grijă la monitorizarea 
implementării lui. E vor-
ba de mulți bani. Ilfo-
vul are o problemă ma-
re cu asigurarea forței de 
muncă calificată, iar mul-
te dintre inițiativele noas-
tre urmăresc exact re-
zolvarea acestei proble-
me. Dar, pentru a avea 
rezultate bune trebu-
ie să fim consecvenți, 

așa că, ținețivă de trea-
bă, mergeți la  cursuri 
și obțineți calificări-
le! Vă urez succes!”, a 
spus, la rândul său, și 
președintele CJI, Marian 
Petrache.

”Este o inițiativă ex-
traordinară! Toți cei care 
beneficiați de acest pro-
iect sunteți privilegiați! 
Veți fi un model și pentru 
alte localități. De aceea, îi 
sfătuiesc pe toți să țină le-
gătura cu autoritățile loca-
le, să se informeze în legă-
tură cu astfel de inițiative 
și să participe în proiec-
te. Veți vedea, cu trece-
rea timpului, ce beneficii 
mari veți avea!”, a spus, 
la rândul său, prefectul 
județului, Mihai Niță.

Obiective 
specifice ale 
proiectului

Lista obiectivelor 
spe  cifice ale proiectului 
cuprinde:

 furnizarea de 
servicii educaționale  
infor marea și consilie-
rea părinților, progra-
me de educație paren-
tală, programul ”Educa-
tiv Preșcolar” (sunt inclu-
se pachete de rechizite, 
hrană și subvenții), ser-
vicii de consiliere psiho-
logică și școlară, progra-
mul ”Școală după școală” 
(pentru 100 de elevi, in-
cluzând pe lângă pache-
te de rechizite, hrană, 
subvenții și 4 excursii de 
o zi), programul ”A do-
ua șansă” pentru adulții 
care au părăsit timpuriu 
școala (de asemenea, fi-
ind incluse pachete de re-
chizite, subvenții);

 furnizarea de ser-
vicii integrate pentru faci-
litarea accesului pe piața 
muncii  informare și con-
siliere privind ucenicia, 
medierea și asistarea în 
vederea participării la 
programe de ucenicie la 
unul sau mai mulți anga-
jatori, medierea și asista-
rea în vederea angajării, 
cursuri de formare profe-
sională (pentru ocupații 
precum lucrător comerci-
al, lucrător mecanic auto, 

patiser);
 inițierea și certifi-

carea în antreprenoriat a 
50 de persoane, asistență 
și consiliere pentru 50 de 
planuri de afaceri în zona 
marginalizată și oferirea 
de 20 microgranturi pen-
tru membrii grupului țintă 
cu spirit de afaceri (în va-
loare de 116.752 lei);

 dezvoltarea și fur-
nizarea de servicii inte-
grate de natură medi-
cosocială, pe o perioa-
da de 36 de luni, pen-
tru 400 de persoane ast-
fel: înființarea a 3 servi-
cii funcționale (medica-
le, medicosociale și psi-
hologice) prin interme-
diul cărora se sprijină co-
munitatea marginaliza-
tă, înființarea unei echipe 
mobile multifuncționale 
la nivelul comunității vi-
zate prin care se asigu-
ră servicii medicale, me-

dicosociale și psihologi-
ce, dezvoltarea unei plat-
forme sociomedicale on
line prin intermediul că-
rora informațiile de natu-
ra socială, medicală vor fi 
diseminate și se vor fa-
ce cunoscute problemele 
comunității marginalizate 
la nivel național, oferin-

duse totodată și soluții 
la problemele cu care se 
confruntă aceasta, dez-
voltarea a 3 parteneriate 
cu actori relevanți din sis-
temul medical, sociome-
dical privat, acordare de 
pachete igenicosanitare 
pentru 400 de persoane 
de 6 ori în 36 luni pen-
tru prevenirea celor mai 
răspândite boli cauza-
te de fenomenul sărăci-
ei (pastă de dinți, săpun, 
șampon, șervețele ume-
de, șervețele uscate, de-
tergent etc.), program de 
educație pentru sănătate 
„Edu for Life”, informare 
și consiliere socială în ve-
derea creșterii accesului 
la drepturi sociale și pre-
venirea separării copilului 
de familia sa etc.;

  îmbunătăț i rea 
con dițiilor de trai și locuire 
pentru 50 de gospodării 
prin măsuri de reabilitare 
 igienizare a locuințelor, 
reparații și înlocuire gar-
duri, folosind materiale 
ecologice, dotarea cu bici-
clete a unui număr de 100 
de gospodării;

 furnizarea de asis
tență juridică privind do-
cumentele personale și 
de asistență socială, de 
proprietate și stare civilă 
pentru 400 de persoane 
din grupul țintă;

 organizarea a 24 
de workshopuri și 7 se-
minarii asupra proble-
melor de incluziune so-
cială cu care se confrun-
tă comunitatea margina-
lizată pentru implicarea 
membrilor comunității în 
soluționarea problemelor 
marginalizaților. 

Comuna 1 Decembrie - un ambițios proiect european, care are ca scop limitarea fenomenului de sărăcie generalizată și excluziune 
socială a populației identificată în zona de risc

O comunitate cu ”şanse pentru 
viitor prin măsuri integrate”
 Servicii educaționale, formare profesională, educație antreprenorială și granturi financiare, servicii inte-
grate medico-sociale, îmbunătățirea condițiilor de trai și locuire sau acordarea de asistență juridică sunt 

doar câteva dintre obiectivele proiectului cu 400 de beneficiari direcți

În prezența primarului comunei 1 Decembrie, Petre Gheorghe, 
a președintelui Consiliului Județean Ilfov, Marian Petrache, a 
prefectului județului Ilfov, Mihai Sandu Niță, a președintelui 
Partidei Romilor ”Pro-Europa”, Nicolae Păun, secretarului general 
al Partidei Romilor ”Pro-Europa”, Bogdan Paraschiv (manager 
de proiect), a inspectorului școlar Vasile Bogus, a partenerilor 
în proiect - Ioana Hatara, vicepreședinte Asociația ”Sf. Stelian”, 
Elena Iuga, directorul Școlii Gimnaziale nr. 1 din localitate și 
Georgeta Stavrache, coordonator program formare profesională 
- SC Alma Vision SRL, a cadrelor didactice și a beneficiarilor - 
locuitorii comunei identificați ca posibil eligibili pentru grupul 
țintă - a fost lansat, săptămâna trecută, proiectul ”Șanse pentru 
viitor prin măsuri integrate”.

Carmen Istrate

Sediul unde se vor 
instala reprezentanții 
partenerilor din proiect, 
unde localnicii din 1 
Decembrie, posibili 
beneficiari eligibili pot 
afla detalii despre 
activitățile din proiect 
este stabilit în blocul 
P22 din localitate (sediul 
vechi al Primăriei, lângă 
Poliție).

Unde se pot afla 
detalii?

De la sgt. la dr. - Elena Iuga, Şcoala Gim. Nr. 1, 1 Decembrie, Nicolae Păun şi Bogdan Paraschiv, Partida Romilor „Pro - Europa”,  
Petre Gheorghe, primarul comunei 1 Decembrie, Marian Petrache, preşedinte CJI, Mihai Sandu Niţă, prefectul judeţului Ilfov şi Vasile Bogus, 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov 
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