
                                                      

 

 
Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin 

Fondul Social European prin Programul Operațional 
Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Investește în oameni! 

Parteneri 

 
 

                            

MINISTERUL FONDURILOR 
EUROPENE  

AMPOSDRU 
            

 
Investeşte in oameni! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN    

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 

Axa prioritară: 6 „Promovarea incluziunii sociale” 

Domeniul major de intervenţie: 6.2. „Îmbunătăţirea accesului şi a grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” 

Titlul proiectului: „Adaptabilitate – Şansa la o viaţă activă” 

Satu Mare, 03.12.2014 

COMUNICAT DE PRESĂ  

 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ SI PROTECŢIA COPILULUI a judeţului SATU MARE 
implementează proiectul „Adaptabilitate – Şansa la o viaţă activă”, număr de identificare al contractului 

POSDRU/120/6.2/G/124215. 

Parteneri în cadrul proiectului sunt:  

- Judeţul Satu Mare prin Consiliul Judetean Satu Mare 

- Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC 

- Centrul de Cercetare si Formare a Universităţii de Nord Baia Mare 

 

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane 2007 – 2013 - „Investe in Oameni!” 

 

Obiectivul general al proiectului este promovarea unui pachet de masuri eficiente pentru cresterea capacitatii de ocupare a 

140 persoane cu dizabilitati prin: 

 

 Facilitarea accesului la piața muncii prin creșterea capaciății a 140 de persoane cu dizabilități de a-și gasi un loc de 

muncă. 140 de persoane cu dizabilitati beneficiază de un program integrat de dezvotare a capacităților, competențelor și 

deprinderilor profesionale, cunoștințelor și stimei de sine.  

  Dezvoltarea de măsuri inovatoare pentru ocuparea persoanelor cu dizabilitati. Proiectul isi propune deschiderea 

primului centru de accesibilizare si adaptare care sa furnizeze masuri integrate ce va permite realizarea de adaptari 

pentru transportul si accesul persoanelor cu dizabilități. 

 

În cadrul Campaniei  de constientizare și informare a importanței dezvoltării unei vieți active se 
organizează evenimentul  TOȚI DIFERIȚI, TOȚI EGALI - COPII DĂRUIESC.  
 

Spectacolul va avea loc în data de 05 Decembrie 2014 în incinta Grand Mall Satu Mare, str. Iuliu 

Maniu, Nr. 2, sala de conferinte de la etajul 2 cu începere de la ora 12.00.  

 

 

Depăşeşte-ţi barierele pentru o  integrare activă în societate! 

Apan Octavian Vasile 

Director general 

Directia Generala de Asistenta Sociala si  

Protectia Copilului Satu Mare 

e-mail:djpc@cjsm.ro 


