„Educaţia alternativă la sărăcie”

Proiectul „Educaţia alternativă la sărăcie” îşi propune să intervină în comunitatea romă Ponorâta
din comuna Coroieni, judeţul Maramureş, prin crearea unui centru de incluziune socială în
măsură să ofere servicii integrate către copiii şi tinerii aflaţi în situaţie de risc cu scopul creşterii
gradului de acces la educaţia formală, non-formală, bunăstare, sănătate şi ocupare. Actorii
principali implicaţi în proiect, Primăria Coroieni, în parteneriat cu organizaţiile ASSOC, CCF şi
Grupul local de iniţiativă Ponorâta, vor colabora pe toată durata proiectului în scopul
implementării activităţilor propuse: înfiinţarea centrului, furnizarea serviciilor de tip „şcoală după
şcoală” pentru 80 de elevi, furnizarea serviciilor de acces la igienă şi sănătate, informarea şi
consilierea copiilor, tinerilor şi părinţilor, organizarea campaniilor de informare şi de sensibilizare
pentru sănătate şi prevenirea bolilor, formarea, îndrumarea, consilierea vocaţională, dezvoltarea
abilităţilor de viaţă pentru 50 de tineri, formarea profesională continuă a personalului din
serviciile de suport în domeniile de interes pentru proiect şi alte servicii colaterale.
Acţiunile proiectului respectă principiile transversale de bună guvernare, dezvoltare durabilă şi
egalitate de gen, precum şi temele orizontale ale programului de incluziune socială, antidiscriminare, toleranţă şi înţelegere interculturală, respectarea şi promovarea drepturilor omului.
Caracterul inovator şi durabilitatea serviciilor propuse se alătură necesităţii şi urgenţei unei
intervenţii în cea mai săracă comunitate romă din România, conform Institutului Naţional de
Statistici.
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Obiective specifice:
A) Incluziunea socială a 80 de copii şi 50 de tineri romi aflaţi în situaţii de risc din Ponorâta, prin
înfiinţarea unui Centru de incluziune socială şi furnizarea de servicii integrate adaptate.
B) Îmbunătăţirea abilităţilor profesionale pe piaţa muncii şi a competenţelor de viaţă prin formare
şi instruire pentru 50 de tineri aflaţi în situaţii de risc prin oferirea unor programe specifice de
suport.
C) Dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului implicat în furnizarea serviciilor
integrate.

Locul de desfăşurare a proiectului: comunitatea Ponorâta, localitatea Vălenii Lăpuşului, comuna
Coroieni, judeţul Maramureş.
Organizaţia
PP – Primăria Coroieni
P1 - ASSOC
P2 - ACCF

Valoarea estimată a cheltuielilor eligibile angajate
pe perioada proiectului (TVA inclus)
725.278,85
58.968,00
94.068,00
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Cofinanţare 0%
0
0
0

