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
01.09.2018 – 31.10.2018, 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 37 de
persoane, membrii ai grupului tinta in timp ce 68 de persoane au beneficiat de servicii sociale.
Pe langa persoanele din grupul tinta au mai beneficiat de servicii medicale, medico-sociale si
sociale si membrii ai familiilor acestora.
A fost realizata monitorizarea si evaluarea starii de sanatate a persoanelor 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.
Beneficiarii au fost informati asupra importantei dobandirii calitatii de asigurat si modul de accesare
a serviciilor, importanta vaccinari si a riscurilor ce decurg din nevaccinarea copiilor. Deasemenea
membrii GT au fost informati si asupra celor mai contagioase boli, care sunt de natura infectioasa,
cunoscute si sub denumirea de boli transmisibile si cuprind toate semnele si caracteristicile

medicale ale unei boli, rezultate in urma infectarii, prezentei si dezvoltarii agentilor biologici
patologici in organismul uman.
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.
Activitati de identificare a nevoii sociale individuale, familiale si de grup
Activitati de informare despre drepturi si obligatii
Masuri si actiuni de constientizare si sensibilizare sociala
Activitati si servicii de consiliere

Masuri si activitati de organizare si dezvoltare comunitara in plan social pentru incurajarea
participarii si solidaritatii sociale
Evidentierea, diagnosticarea si evaluarea nevoilor sociale individuale, familiale si de grup
Informarea asupra situatiilor de risc social, precum si asupra drepturilor sociale ale persoanei
Identificarea persoanelor si familiilor aflate in situatii de risc, in vederea realizarii de actiuni si
masuri cu caracter preventiv
Prevenirea oricarei forme de dependenta prin actiuni de identificare, ajutor, sustinere, informare,
consiliere
Gestionarea activa a procedurilor de conlucrare cu celelalte servicii, cum ar fi cele de: locuire,
educationale, medicale, ocupare si altele asemenea.

