01.03.2018
Comuna Jurilovca anunţă lansarea proiectului “Măsuri integrate în comuna Jurilovca - Pași spre dezvoltare locală sustenabilă!” Contract POCU: 140/4/2/114955

Beneficiar: Comuna Jurilovca
Parteneri: Asociația ,,EDUCO – EDUCAȚIA PENTRU GRUPURI VULNERABILE"
Asociația „Afaceri, Comunități, Oameni din România” (ACOR);
Intact SERV SRL;
Scoala Gimnazială Jurilovca;
Valoarea totală a proiectului:
Valoarea cofinanțării UE :
Contribuția proprie:
Data începerii proiectului:
Data finalizării proiectului:

25.772.659,12 Lei
21.809.087,67 Lei
432.190,91 Lei
28.02.2018
31.01.2021

Regiunea de implementare: Sud- Est
Localitatea: Comuna Jurilovca, Județul Tulcea

Obiectiv general
Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată non romă a comunei Jurilovca, județul Tulcea, prin implementarea de mășuri integrate educaționale, de ocupare, medicale, sociale, socio-medicale și de locuire, promovând incluziunea socială,
combaterea sărăciei și a oricărei discriminări.

Obiective specifice
OS 1. Creșterea accesului și participării la educație pentru 266 de copii din grupul țintă din care minim 15
de etnie romă, minim 107 fete și minim 9 copii cu CES, prin furnizarea de sprijin complex pentru in-

cluderea și menținerea acestora cu succes în educație, inclusiv cu implicarea adulților semnificativi din
viață copiilor (părinți/tutori).
OS 2. Creșterea accesului la ocupare sau auto-ocupare pentru 320 de persoane din grupul țintă, din
care minim 18 persoane de etnie romă, minim 128 femei, 10 persoane cu dizabilități și 10 vârstnici,
prin servicii de dezvoltare motivațională, informare și consiliere acces pe piață muncii, formare profesională, mediere pentru găsirea și coaching pentru păstrarea unui loc de muncă, ateliere creative, furnizarea de subvenții angajatorilor, furnizarea de formare antreprenoriale, subvenții și sprijin beneficiarilor pentru înființarea și dezvoltarea a 30 de inițiative antreprenoriale alese prin intermediul unui concurs de idei de afaceri.
OS 3. Îmbunătățirea calității vieții pentru 586 persoane persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune
socială informate, din care minim 33 persoane de etnie roma, minim 235 femei,10 persoane vârstnice
și 10 persoane cu dizabilități, 9 copii cu CES și 10 vârstnici din comunitățile marginalizate în care se
implementează proiectul, prin furnizarea de servicii sociale, medicale și socio-medicale, prin intermediul unui centru comunitar de servicii integrate.
OS 4. Ameliorarea stării de sănătate, a capacității de învățare și de ocupare pentru minim 10 familii
(30 de persoane) din comunitățile marginalizată prin modernizare/ extindere locuințe în gospodărie.

Grup tinta
Grupul ținta al proiectului este format din 586 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, din care






266 de copii
9 copii cu CES (cerințe educaționale speciale);
235 femei;
33 romi,
10 persoane cu dizabilități.

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capital
Uman 2014-2020, Axa prioritară: 4. Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv specific:
4.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate

Violeta Georgiana SILAI – Manager Proiect
Tel/Fax: 0240 563 797 / 0240 563 799
E-mail: primariajurilovca@yahoo.com

