FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Proiect co-finantat din Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare
Prioritatea de investitii 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii
Obiectivul specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile
marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate
Titlul proiectului: „Incluziune sociala prin interventii integrate inovativ si eficient”
Contract nr.: POCU/18/4/1/101899
Beneficiar: Comuna Coltău, Județul Maramures
Parteneri: P1 – Școala Gimnazială 'Petofi Sandor" Coltău, P2 – Avangarde Technologies Consulting SRL, P3 – Institutul de
Economie Națională

Activitati desfasurate in cadrul SA4.1 Servicii medicale, medico-sociale si sociale
destinate persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala, in perioada
01.01.2018 – 28.02.2018, proiect: Incluziune sociala prin interventii integrate
inovativ si eficient, POCU/18/4/1/101899

In perioada de raportare au
fost
furnizate
servicii
medicale si medico-sociale
unui numar de 22 de
persoane,
membrii
ai
grupului tinta in timp ce 23
de persoane au beneficiat de
servicii
de
informare,
evaluare si consiliere sociala.
Pe langa persoanele din
grupul tinta au mai beneficiat
de servicii medicale, medicosociale si sociale si membrii
ai familiilor acestora, mai exact 64 de persoane au beneficiat de servicii medicale si medico-sociale,
in timp ce 62 de persoane au beneficiat de servicii de informare, evaluare si consiliere sociala.
A fost mediata relatia dintre persoanele evaluate si serviciile medicale existente la nivelul comunei
Coltau si au fost orientate spre servicii specializate persoanele identificate cu probleme in etapa de
evaluare.
Persoanele au fost informate si le-au fost prezentate importanta igienei personale si a modului in
care se rasfrange asupra starii de sanatate si in relatia cu ceilalti, importanta vaccinarii, au fost
furnizate servicii de informare, evaluare, fise de observatii medicale si consiliere medico – sociala.
A fost realizata evaluarea socială iniţială a persoanelor din grupul tinta si a retelei sociale din care
aceasta face parte / convietuieste, punand accent pe structura familiei si pe prezentarea beneficiilor
sociale.
Intelegerea functionarii familei s-a realizat pe baza analizei teoriei sistemelor.

