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SERVICII INTEGRATE PENTRU INCLUZIUNE 

SOCIALĂ PE TERITORIUL GAL - ȚINUTUL 

ZIMBRILOR
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Solicitant:

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ „ȚINUTUL ZIMBRILOR’’

Parteneri:

Partener 1: COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ

Partener 2: ASOCIAȚIA ‘’EDUCAȚIE ȘI VIITOR’’

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Perioada de implementare a proiectului

30 luni

19.02.2021-18.08.2023
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Proiect cofinanţat din Programul Operațional Capital Uman 

2014-2020, 

Axa prioritară : 5. „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea 

comunității”

Obiectivul tematic: 9. „Promovarea incluziunii sociale, combaterea 

sărăciei și a oricărei forme de discriminare”

Prioritatea de investiții: 9 vi. „Strategii de dezvoltare locală plasate 

sub responsabilitatea comunității.”

Obiectivul specific: 5.2 „Reducerea numărului de persoane aflate în 

risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate 

din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori.”

Contract Finanțare : POCU/827/5/2/139791
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Bugetul total al proiectului este de 4.744.045,63 lei

din care:

➢Valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile acordate din

FSE este de 4.506.843,37 lei,

➢Valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile acordate din

Bugetul Naţional este de 208.687,91 lei,

➢Contribuţia eligibilă a partenerilor (P1) este de 28.514,35 lei.
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Distribuția bugetului total al proiectului pe parteneri:

➢ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ ȚINUTUL ZIMBRILOR,
implicat în activități de antreprenoriat -1.872.700,77 lei, Cofinanțare=0 lei;

➢COMUNA VÂNĂTORI–NEAMȚ, furnizor de servicii sociale -

1.425.566,16 lei, Cofinanțare: 28.514,35 lei;

➢ASOCIAȚIA "EDUCAȚIE SI VIITOR", actor relevat pe furnizare de

servicii sociale și ocupare - 1.445.778,70 lei, Cofinanțare=0 lei;
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Obiectivul general al proiectului

Combaterea sărăciei și integrarea socio-economică a comunității 

marginalizate GAL Ținutul Zimbrilor, formată din 11 UAT-uri, prin 

implementarea strategiei de dezvoltare locală, plasată sub 

responsabilitatea comunității, ce vizează un set de măsuri concrete și 

fezabile de dezvoltare economică care vor conduce la îmbunătățirea 

nivelului de trai (diminuarea sărăciei), a nivelului de educație și formare, a 

capacității de inserție profesională, a accesului pe piața muncii precum și 

creșterea accesului la servicii sociale pentru minim 250 persoane aflate în 

risc de sărăcie și excluziune socială, generând astfel reducerea 

decalajelor structurale și de dezvoltare atât la nivel de țară cât și față de 

celelalte țări membre ale Uniunii Europene. 

 

 

 

 

 

 



Grup ţintă: 250 persoane, din care:

➢100 persoane vârstnice (peste 54 ani) din
comuna Vânători-Neamț din care cel puțin 5
cu dizabilități.

➢150 tineri și adulți (18-53 ani) de pe întreg
teritoriul GAL Ținutul Zimbrilor din care cel
puțin 100 femei și 5 de etnie romă.
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Cele 250 persoane vulnerabile din Grupul Țintă 

trebuie să se încadreze în cel puțin una din cele 3 

categorii de mai jos:
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A) Să trăiască în condiții de trai limitate, datorită 

lipsei resurselor, pentru a-și permite 4 din cele 9 

deprivări materiale de mai jos:
1.imposibilitatea de a plăti chiria sau facturile la utilități

2.imposibilitatea de a asigura încălzirea adecvată a locuinței

3. imposibilitatea de a face față unor cheltuieli neprevăzute

4.imposibilitatea de a-si asigura echivalentul proteic in fiecare zi (carne, pește) 

5. imposibilitatea de a pleca o săptămână de vacanță departe de casă 

6. lipsa unui autoturism 

7. lipsa unei mașini de spălat 

8. lipsa unui TV color 

9. lipsa unui telefon
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B) Să se afle în risc de sărăcie, având un venit disponibil echivalat 

situat sub pragul riscului de sărăcie, care este stabilit la 60% din 

mediana veniturilor disponibile în totalul populației (după transferurile 

sociale) per adult echivalent;

C) Să trăiască în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a 

muncii, respectiv persoane cu vârstă cuprinsa între 0-59 ani care 

locuiesc în gospodării în care adulții (cu vârsta între 18-59 ani) au 

lucrat în anul anterior la mai puțin de 20% din potențialul lor total.
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ACTIVITĂȚI PROIECT
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A1. MANAGEMENTUL PROIECTULUI

A2. ACHIZIȚII PROIECT
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A3. MEDIATIZAREA PROIECTULUI ȘI ANTRENAREA

GRUPULUI ȚINTĂ

3.1 Conferința lansare proiect organizată în data de 11.03.2021;

3.2 O campanie de promovare aflată în desfășurare

3.3 selectare membri în GT (150 tineri & adulți și 100 pers vârstnice)

pentru a beneficia de servicii integrate;
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A4. OPERAȚIONALIZAREA INFRASTRUCTURII SOCIALE

FINANȚATĂ PRIN PNDR ȘI FURNIZAREA DE SERVICII DE

INCLUZIUNE SOCIALĂ PENTRU COMUNITATEA MARGINALIZATĂ -

GAL ȚINUTUL ZIMBRILOR

4.1

1. Servicii de socializare și petrecere a timpului liber, integrare și

reintegrare sociala, prin activități specifice centrelor de zi tip club;

2. Activități de consiliere și informare socială, îndrumare socio-administrativă

3. Activități de consiliere psihologică ( individuală și de grup)

4. Ergoterapie

https://www.facebook.com/Centrul-de-zi-destinat-persoanelor-

v%C3%A2rstnice-V%C3%A2n%C4%83tori-Neam%C8%9B-

108537728283328

https://www.facebook.com/Centrul-de-zi-destinat-persoanelor-v%C3%A2rstnice-V%C3%A2n%C4%83tori-Neam%C8%9B-108537728283328
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4.2 Furnizarea de servicii de asistenta comunitara din

perspectiva abordarii inovative a serviciilor sociale;
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A5. ACȚIUNI PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA SĂRĂCIEI

PRIN IMPLEMENTAREA POLITICILOR PRIVIND PIAȚA MUNCII ȘI

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCA

-servicii privind informarea și consilierea profesională;

-cursuri de formare profesională planificate-

-servicii de mediere;
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A6. DEZVOLTAREA SPIRITULUI ANTREPRENORIAL ȘI

CREAREA DE LOCURI DE MUNCA

1. Consilierea antreprenorială individuală și de grup

- 50 persoane consiliate

2. 11 planuri de afaceri selectate care au primit finanțare

3. Monitorizarea afacerilor

4. Organizare workshop-uri de popularizare a afacerilor de

succes din județul Neamț



A7. IMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR DE LOCUIT A

PERSOANELOR VÂRSTNICE PRIN IMBUNĂTĂȚIREA IGIENEI

LOCUINȚELOR ( mașini de spălat & detergenți )

•Procedura / metodologia de selecție a familiilor beneficiare  de 

îmbunătățirea condițiilor de locuit;

•Actualizarea studiului privind necesitățile de îmbunătățire a condițiilor de 

locuit a 100 persoane vârstnice ;

•La actualizarea studiului s-a avut în vedere un eșantion de 145 de 

persoane vârstnice, aplicându-se 100 de chestionare.
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Detalii şi informaţii suplimentare se pot obține de la:

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ ȚINUTUL ZIMBRILOR –

SOLICITANT – Strada Ștefan Cel Mare, Sat Lunca, Comuna Vânători-Neamț, 

Județul Neamț, email: office@gal-tinutulzimbrilor.ro, persoană de contact: 

COȘOFREȚ Elena - Manager Proiect

COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ – PARTENER 1 - Strada Ștefan Cel Mare, nr. 

174, Sat Vânători- Neamț, Comuna Vânători Neamț, Jud. Neamț, email: 

comunavinatorineamt@gmail.com, persoană de contact: VELTER ELENA –

COORDONATOR PROIECT P1

ASOCIAŢIA "EDUCAȚIE ȘI VIITOR" – PARTENER 2 – B-dul. Gen. N. 

Dăscălescu, Nr. 15, Bl. T1, Sc. B, Piatra Neamț, Jud. Neamț, tel. 0233-274783, 

email:educatiesiviitor@yahoo.com, persoană de contact: ȚUGUI ANA-DIANA –

COORDONATOR PROIECT P2
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Vă mulțumim pentru atenția acordată!
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