PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013
AXA PRIORITARA 3 – IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII
SOCIALE
I. TITLUL PROIECTULUI : EXTINDERE, REABILITARE
TERMICA SI DOTARE “ CENTRUL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA “
MUNICIPIUL SLOBOZIA , JUDETUL IALOMITA
1. Beneficiarii direcţi ai proiectului :


138 persoane asistate in cadrul Centrului de Ingrijire si Asistenta
Slobozia.
 96 de angajati ai Centrului de Ingrijire si Asistenta Slobozia vor
beneficia de conditii de munca mai bune.
 400 persoane varstnice din Municipiul Slobozia vor beneficia de
serviciile Centrului de Zi.
2. Perioada de derulare : 17 luni
3. Suprafaţa construită desfasurată : 586,83 mp
4. Valoarea totală a proiectului :
3.469.996,40 lei
din care : asistenţă financiară neramb. 2.726.095,40 lei
PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013
AXA PRIORITARA 3 – IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII
SOCIALE
II. TITLUL PROIECTULUI : INFIINTAREA CENTRULUI DE
RECUPERARE SI REABILITARE NEURO-PSIHICA PENTRU ADULTI
MOVILA , JUDETUL IALOMITA
1. Capacitatea centrului : 41 de locuri
2. Beneficiari :
 20 persoane cu handicap neuro-psihic din Centrul de Ingrijire si
Asistenta Slobozia.
 15 tineri cu handicap neuro-psihic proveniţi din sistemul de protecţie a
copilului , care au împlinit vârsta de 18 ani.
 6 persoane cu handicap neuro-psihic din judeţul Ialomiţa.
3.
4.
5.
6.

Posturi nou create : 41 de angajaţi
Perioada de derulare : 17 luni
Suprafaţa ( desfasurată) extinsă : 343,97 mp
Valoarea totală a proiectului : 3.496.731,20 lei
din care : asistenţă financiară neramb. 2.734.905,60 lei

PROGRAM OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA
RESURSELOR UMANE 2007 – 2013 – AXA PRIORITARĂ 6 –
“Promovarea incluziunii sociale ” –DOMENIUL MAJOR DE
INTERVENŢIE 6.1 – “Dezvoltarea economiei sociale”
III. TITLUL PROIECTULUI : “Ceai fierbinte – ECOnomie socială”
1. Scurtă prezentare a proiectului :
Proiectul “Ceai fierbinte – ECOnomie socială” are drept obiectiv general
crearea unui model de ocupare inovator şi flexibil în domeniul economiei sociale
pentru persoanele din grupurile vulnerabile din judetul Ialomiţa. El propune
infiinţarea de intreprinderi sociale funcţionale la nivelul judeţului Ialomiţa,
contribuind în mod direct la creşterea oportunităţilor de ocupare adaptate nevoilor
persoanelor cu dizabilităţi şi a tinerilor peste 18 ani care părăsesc sistemul de
protecţie a copilului, promovarea economiei sociale prin dezvoltarea unui centru
de resurse destinat structurilor economiei sociale care să îmbine componentele de
informare, formare şi consiliere şi dezvoltarea capacităţii stucturilor din economie
socială pentru a raspunde nevoilor grupurilor vulnerabile din zona vizată.
Centrul de resurse în domeniul economiei sociale şi structura specifică
acestui domeniu (cooperativa socială pentru cultivarea şi prelucrarea plantelor
medicinale) vor funcţiona în localitatea Fierbinţi, într-un spaţiu care va fi
reabilitat.
2.Beneficiarii proiectului :
 20 de tineri peste 18 ani care au părasit sistemul de protecţie a
copilului;
 20 de persoane cu dizabilităţi din comunitate ;
 40 de persoane implicate în sistemul serviciilor sociale(lucrători
sociali , asistenţi personali, asistenţi comunitar , voluntari ai
ONG-urilor etc);
 2 manageri de întreprinderi sociale ;
 7 specialişti din domeniu.
3. Perioada de derulare : 24 luni
4. Valoarea totală a proiectului : 2.269.521,68 lei
din care : - asistenţă financiară neramb. - 2.104.060,00 lei
- contribuţia solicitantului – 165.461 lei

