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
01.05.2019 - 30.06.2019, proiect: Incluziune sociala prin interventii integrate inovativ
si eficient, POCU/18/4/1/101899

In perioada de raportare, asistentul
medical comunitar, mediatorul
sanitar si asistentul social s-au
deplasat in cadrul comunitatii
vizate, prin metoda usa in usa si au
distribuit pachete cu produse
destinate igienei personale.
In luna Mai 2019 au fost distrbuite
445 pachete, aferente perioade
Ianuarie – Iunie 2018. Din cele 415
pachete, 112 pachete de igiena
personala au fost destinate copiilor
din grupul tinta, iar 84 pachete de
igiena personala au fost destinate
adultilor din grupul tinta.
Totodata a fost promovata sanatatea prin informarea si explicarea modului de utilizare a produselor
de igiena distribuite. In acest mod au fost explicate si avantajele igienei personale si a locuintei.
De asemenea, tot in luna Mai 2019 au fost aplicate 45 fise care explica scabia, simptomele,
tratamentele pe care le pot aplica, cat si toate probleme existente in legatura cu boala. Au fost
aplicate de catre asistentul social 45 de fise individuale de consiliere prin intermediul carora s-a pus
accent pe importanta mentinerii locului de munca, relationarea si comunicarea familiala.
In luna Iunie 2019 expertii s-au deplasat in comunitatea marginalizata acolo unde s-au distribuit fise
cu informatii utile legate de scabie prin intermediul carora au fost explicate simptomele, modul de
transmitere, tratamentele posibile si totodata au fost monitorizate din punct de vedere al tensiunii
arteriale 41 de persoane din grupul tinta. Asistentul social a realizat 100 fise consiliere individuala
cu privire la partea sociala.
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