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“Ștefănești - măsuri integrate pentru o societate incluzivă”,
cod SMIS 114821

Primăria Orașului Ștefănești, în calitate de Beneficiar al contractului de finanțare, anunță lansarea
proiectului “Ștefănești - măsuri integrate pentru o societate incluzivă”, cod SMIS 114821, co-finanțat
prin Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Proiectul este implementat în
parteneriat cu Liceul “Ștefan D. Luchian” Ștefănești și Asociația PartNET – Parteneriat pentru dezvoltare
durabilă și se va derula pe o perioadă de 36 de luni, în intervalul 13 februarie 2018 – 12 februarie 2021.
Obiectivul general al proiectului este de reducere a riscului de sărăcie și excluziune socială și de
îmbunătățire a calității vieții, prin împuternicirea comunității, promovarea unei societăți incluzive și prin
implementarea de măsuri integrate în Orașul Ștefănești, Județul Botoșani.
Grupul țintă vizat în cadrul proiectului va fi format din persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune
socială cu domiciliul într-una din cele 6 comunități marginalizate cu populație roma din UAT Ștefănești,
Județul Botoșani: Zona 1 – Pieței, Zona 2 – Blocuri, Zona 3 - Bașeu, Zona 4 – Mihai Eminescu-Gh. Asachi
situate în Ștefănești și respectiv Zona 5 - Școlii și Zona 6 - Șoseaua Iașului, din satul Bădiuți.
Principalele rezultate preconizate în cadrul proiectului sunt: un Centru Comunitar Integrat pentru
furnizarea de servicii in folosul comunității; 560 de membri ai comunităților marginalizate (dintre care 160
aparținând minorității rome) vor beneficia de servicii integrate furnizate prin intermediul Centrului
Comunitar Integrat; 115 copii vor beneficia de măsuri de sprijin în domeniul educației și de măsuri de
acompaniere pentru participarea la astfel de activități; 280 de persoane (dintre care 80 aparținând
minorității rome) care vor beneficia de măsuri de ocupare: informare, consiliere, instruire/ coaching/
mentorat pentru integrarea profesională, mediere și plasare pe piața muncii; 170 de persoane (dintre care
35 de cetățeni aparținând minorității rome) vor lua parte la programe de formare profesională; 82 persoane
plasate pe piața muncii; 150 de participanți la programe complexe de instruire antreprenorială; 560 de
persoane vor beneficia de servicii sociale, medicale și socio-medicale adaptate profilului socio-demografic
și nevoilor individuale ale acestora; 30 de persoane vor beneficia de asistență juridică pentru reglementare
acte; 3 clădiri de apartamente (blocuri) reabilitate, rezultând circa 100 de persoane care vor avea parte de
condiții mai bune de locuire.
Valoarea totală a proiectului este de 15.447.611,06 lei, din care 13.130.469,40 lei contribuția Uniunii
Europene și 2.148.801, 92 lei contribuție din bugetul național.
Detalii suplimentare cu privire la activitătile proiectului pot fi oferite de: Manager Proiect PETRU VESEL,
tel: 0231564101, e-mail: primaria@stefanesti-bt.ro
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