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
01.03.2018 - 31.05.2018, 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 59 de persoane, membrii ai
grupului tinta in timp ce 119 de persoane
au beneficiat de servicii sociale.
Pe langa persoanele din grupul tinta au mai
beneficiat de servicii medicale, medicosociale si sociale si membrii ai familiilor
acestora, au beneficiat de servicii medicale
si medico-sociale.
Mai exact activitatile desfasurate au fost
urmatoarele:
A fost realizata monitorizarea si evaluarea
starii de sanatate a personelor din
comunitatea marginalizata.
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 vacinarii, bolile
infectioase, importanta metodelor contraceptive si bolile cu transmitere sexuala, modul in care
sarcina neplanificata influenteaza viata intima.
Au avut loc discutii in vederea identificarii gradului de vulnerabilitate si incadrarea in categoriile de
beneficiari date prin proiect.
A fost realizata evaluarea socială 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
sociale(alocatia de sustinere familiala, indemnizatii pentru persoanele cu dizabilitatii, indemnizatia
pentru cresterea copilului, etc) oferite de legislatia in vigoare.
A fost elaborat si prezentat un material privind violenta domestica, legislatia privind violenta
domestica si impactul acesteia asupra vietii de familie.
S-a intocmit un centralizator cu privire la beneficiarii de servicii sociale.

