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Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei  

Obiectiv specific 4.1. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și 

excluziune socială din comunitățile marginalizate, în care există populație aparținând 

minorităților rome, prin implementarea de măsuri integrate 

Titlul proiectului : „Căpușu Mare – un teritoriu tolerant și responsabil social” 

Contract: POCU/138/4/1/112850 
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Comunicat de presă 
 

 

Asociația Asistenților Sociali Profesioniști PROSOCIAL în calitate de BENEFICIAR și 

partenerii săi Comuna Căpușu Mare, Școala Gimnazială Căpușu Mare, Centrul pentru Afaceri 

Solidare și SOCIAL COM SRL anunță demararea proiectului „Căpușu Mare – un teritoriu tolerant 

și responsabil social”. 

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea comunitară și creșterea 

calității vieții Comunei Căpușu Mare prin asigurarea unei intervenții sociale integrale în domenii 

sociale relevate, respectiv educație, ocupare, servicii sociale și socio-medicale, locuire 

și  favorizarea accesului la informare privind drepturile sociale și cetățenești a membrilor 

comunității marginalizate identificate.  

 

Atingerea obiectivului general prin intermediul intervențiilor mai sus menționate este 

gândit de o manieră care să asigure efecte pe termen lung, efecte sociale prin scoaterea din 

starea de marginalizare a unui număr de 570 persoane și efecte economice, inclusiv prin 

includerea pe piață muncii a unui număr de 90 persoane care inițial își asigurau veniturile doar 

din prestații sociale sau munci ocazionale prestate în comunitate. 

 

Principalele realizări așteptate ale proiectului sunt: 

 Creșterea nivelului de pregătire pentru școală, facilitarea accesului la educație preşcolară, 

diminuarea riscului de abandon şcolar şi înțelegerea de către părinţi a necesităţii educaţiei 

pentru viitorul copiilor lor adresat unui număr de 170 copii si 70 părinți.  

 Creșterea competențelor profesionale a unui număr de 290 persoane și a gradului de 

ocupare în rândul persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea 

marginalizată prin asigurarea unui pachet complex și integrat de servicii de ocupare, 

formare profesională și plasare a forței de muncă bazate pe principii științifice și adaptabile 

contextului economico-social identificat în comunitate. 



                                  
 
 
 Stimularea spiritului antreprenorial al locuitorilor din comunitate și consolidarea mediului 

de afaceri local prin măsuri concrete de susținere a potențialilor antreprenori și prin 

subvenționarea celor mai sustenabile 27 afaceri identificate pe perioada implementării 

proiectului. 

 Îmbunătățirea condițiilor de viață și reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială a 

persoanelor marginalizate din comunitatea 570 prin asigurarea unui pachet complex și 

integrat de servicii sociale și socio-medicale bazat pe nevoile identificate. 

 Îmbunătățirea condițiilor de locuit în comunitate sprijinind siguranța locuirii și evitarea 

posibilelor dezastre naturale ce ar putea să pericliteze viața cetățenilor prin asigurarea 

posibilității de consolidare/reparare a unui număr de 10 locuințe. 

 Creșterea nivelului de informare cu privire la drepturile sociale și cetățenești, precum și 

soluționarea aspectelor legale în ceea ce privește starea civilă și a proprietăților din 

comunitatea marginalizată. 

 Asigurarea responsabilității sociale partajate a membrilor comunității conștientizând 

participarea cetățenească și promovând cooperarea și colaborarea, inclusiv a spiritului de 

voluntariat astfel încât cetățenii și actorii instituționali să își dezvolte spiritul tolerant și de 

combatere a discriminării. 

 

Împreună cu partenerii noștri, ne-am propus ca pe întreaga perioadă de implementare 

a proiectului, să reușim să îmbunătățim situația familiilor care trăiesc acum sub limita sărăciei, 

să avem servicii sociale și medico-sociale care să funcționeze și să dezvoltăm economia locală 

prin calificarea forței de muncă și prin întreprinderile noi înființate.  

 

Proiectul se derulează în perioada 8 martie 2018 – 7 martie 2021 cu un buget de 

17.195.008,06 lei (din care 16.764.661,64 lei asistență financiară nerambursabilă și 430.346,42 

lei cofinanțare) Pentru informații suplimentare persoană de contact domnul Valentin - Cristinel 

TÎRNĂCOP – manager proiect, e-mail: vali@prosocial.ro . 
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