Program Integrat de Masuri pentru Combaterea Excluziunii Sociale în
comunitatea marginalizată din Comuna Cristian, Braşov
-PIMCES Cristian-

Comuna Cristian emite acest comunicat de presă pentru a anunţa depunerea proiectului
″Program Integrat de Măsuri pentru Combaterea Excluziunii Sociale în comunitatea
marginalizată din Comuna Cristian, Braşov (PIMCES Cristian)″, în cadrul apelului de propuneri
de proiecte POCU/20/4/2/ Reducerea numărului de comunităţi marginalizate (non-roma) aflate
în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate, proiect
cofinanţat prin Fondul Social European, din Programul Operaţional Capital Uman – POCU 20142020.

Valoarea totală a proiectului este: 19,742,753 lei.
Parteneri: Şcoala Gimnazială Cristian, Asociaţia ″Sibiul Azi″ şi GEA Strategy & Consulting S.A.
Obiectivul general al proiectului este de a asigura implementarea de măsuri integrate pentru
diminuarea fenomenului de excluziune socială şi sărăcie pentru 560 pers. din 150 de gospodării
din comunitatea marginalizată din comuna Cristian.
In acest sens, se propun măsuri integrate pentru creşterea relevanţei educaţiei şi programelor
de educaţie, prin măsuri de susţinere a participării copiilor la educaţie, pentru un număr de
150 de copii (antepreşcolari, preşcolari şi şcolari).
Intervenţia integrată propune deasemenea, facilitarea accesului pe piaţa muncii a persoanelor
neocupate sau somere prin îmbunătăţirea competenţelor profesionale (290 pers.) ale acestora,
în paralel cu dezvoltarea de iniţiative antreprenoriale locale (35 afaceri nou înfiinţate), ce vor
asigura condiţiile optime pentru diminuarea fenomenului de excluziune socială şi vor contribui
la o dezvoltare socio-economică durabilă pe plan local pe termen mediu şi lung.
Sprijinului integrat este completat în comunitate prin furnizarea de servicii socio-medicale
pentru toate cele 150 de familii ce provin din comunitatea marginalizată. In acest sens, se vor
furniza servicii socio-medicale de specialitate, după cum urmează: servicii medicale, servicii de
centru de zi, consiliere psihologică - 560 pers.; educaţie parentală -150 pers.; program pentru
reducerea alcoolismului -20 pers. ; program de educaţie sanitară şi planning familial -460 pers..
Grupul ţintă al proiectului este format din: copii şi tineri, persoane fără ocupaţie, şomeri,
casnice, persoane inactive, bătrâni, persoane cu venit minim garantat şi persoane cu
dizabilităţi.
Perioada de implementare propusă este de 36 luni.
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