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PROIECT: Centru multifunctional Educatia – viitorul comunitatii pentru reducerea 

inegalitatilor si promovarea incluziunii sociale in comuna Coltau, judetul Maramures 

PROMOTOR DE PROIECT: Primaria comunei Coltau, judetul Maramures 

 

Comuna Coltau se confrunta cu un numar mare de persoane defavorizate, multe dintre 

acestea apartinand populatiei rome. Din cauza saraciei si a ratei ridicate a somajului la nivelul 

judetului, comuna Coltau are un procent mare de persoane defavorizate care se confrunta cu 

factori de risc, cum ar fi analfabetismul, lipsa de educatie, sanatate precara si excluziunea 

sociala. Mai mult decat atat, din totalul de 303 de familii, 161 de familii primesc venitul minim 

garantat (VMG), ca singura sursa de subzistenta. Conform recensamantului din 2011, in 

comuna Coltau există 1.100 de persoane apartinand populatiei rome, dintre care 306 copii, si 

109 tineri.  

Obiectivul proiectului este de a sprijini incluziunea sociala a romilor prin crearea unui Centru 

de tineret multifunctional, activitati de tutorat pentru parinti, si educatie formala si informala 

pentru copii, tineri si parinti. Este de asteptat ca proiectul sa atinga urmatoarele rezultate: 

imbunatatirea abilitatilor de viata ale copiilor, cresterea accesului copiilor la educatia 

prescolara, imbunatatirea frecventei scolare, sprijinirea incluziunii socio-profesionale si 

dezvoltarea abilitatilor parentale.  

Proiectul va aborda aceste provocari prin implementarea urmatorilor indicatori: implicarea a 

92 copii, 84 tineri, 95 parinti (grupul tinta principal). 92 de copii vor beneficia de servicii 

educationale complementare care vor imbunatati frecventa scolara, vor dezvolta noi abilitati 

sociale si vor imbunatati participarea copiilor la educatia prescolara; serviciile din proiect 

pentru 84 de tineri ii vor ajuta in dezvoltarea abilitatilor sociale si cea de membru al grupului, 

folosind instrumente informatice, iar pe de alta parte, prin serviciile integrate de pe piata 

muncii (consiliere, mediere scolara si profesionala), va creste numarul tinerilor din 

comunitate, care vor gasi un loc de munca. De asemenea, 95 de parinti vor beneficia de 

cursuri de educatie si consiliere parentala. 

 


