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Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC, în parteneriat cu Asociația 
Pentru Dezvoltare Comunitară Vâlcea și ASSOC-filiala Arad anunță demararea proiectului “Calificare și 
consiliere pentru persoanele vulnerabile în Regiunile Nord Vest, Sud Vest Oltenia și Vest” ID 142263, 
proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane 
2007-2013, prin Domeniul major de intervenție 6.2 

Evenimentul de lansare a proiectului “Calificare și consiliere pentru persoanele vulnerabile în 
Regiunile Nord Vest, Sud Vest Oltenia și Vest” ID 142263, se va desfășura la sediul ASSOC situat pe 
Bulevardul Unirii nr.28, Baia Mare, județul Maramureș, în data de 26.05.2014, începând cu ora 16:30 

Obiectivul general al proiectului este facilitarea accesului la ocupare pentru 936 de persoane care 
aparțin grupurilor vulnerabile. Grupul țintă va fi constituit din 936 de persoane vulnerabile din care 165 de 
persoane de etnie romă, 90 de persoane cu dizabilități, 20 de tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul 
instituționalizat de protecție a copilului, 54 familii cu mai mult de 2 copii, 70 de familii monoparentale, 332 
de femei, 20 de persoane dependente de droguri și 25 de alcool, 20 de persoane fără adăpost, 80 de 
victime ale violenței în familie, 60 de persoane afectate de boli care le influențează viața personală și 
socială. 

Pentru atingerea obiectivului general este prevăzut un buget de 6629682,97 lei, activitățile proiectului 
desfășurându-se pe durata a 18 luni (25.04.2014-24.10.2015). 

În perioada de implementare, atat prin consilierea, medierea si calificarea unui numar de 368 de 
persoane din Regiunea Nord Vest (județele Maramureș și Satu Mare), 368 din Regiunea Sud Vest Oltenia 
(județele Vâlcea și Dolj) și 200 din Regiunea Vest (județele Arad și Timiș) cât și prin promovarea angajării 
persoanelor din grupul ținta în rândul a 192 de angajatori, contribuim la crearea unui mediu ocupațional 
sănătos deschizând noi orizonturi de căutare dinamică și profesională a unui loc de muncă pentru 
persoanele vulnerabile și distanțate de piața muncii cât și deschiderea și flexibilizarea atitudinii 
angajatorilor, contribuind astfel la nivel național cu adăugarea plus valorii unei forțe de munca în stare 
latentă. 

Persoană de contact pentru informații suplimentare Petru Mare, specialist relații publice, ASSOC, e-
mail petru.mare@assoc.ro, telefon 0748 883 962 
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