Document K. Fişa pentru intervențiile din lista indicativă
Fișa intervenției #1
Regiune de dezvoltare
Județ
Oraș/municipiu

Regiunea de dezvoltare Sud Muntenia
Județ Dâmbovița
Municipiu Târgoviște

Nume GAL

Asociația Grupul de Acțiune Locală – „Târgoviștea
Egalității de Sanse”

Date de contact GAL

Strada Calea Domnească, nr. 216, camera 3,
municipiul Târgoviște, județ Dâmbovița

4.

Teritoriul vizat de SDL

Teritoriul aferent municipiului Târgoviște

5.

Titlul intervenției

Reabilitare străzi și alei pietonale nemodernizate

Obiectivul specific SDL la atingerea
căruia contribuie intervenția

Creşterea calităţii vieţii şi a gradului de confort
prin reabilitarea infrastructurii urbane degradate
si asigurarea unei infrastructuri urbane moderne
şi durabile în teritoriul SDL

Măsura din Planul de acțiune vizată
prin intervenție

Modernizarea infrastructurii rutiere şi pietonale

Justificarea intervenției

Intervenția este justificată din perspectiva
existenței unor străzi şi alei pietonale total sau
parțial nemodernizate, care necesită lucrări
capitale de reparaţii, reabilitare și modernizare.
Conform analizelor efectuate, s-a constatat că
situaţia străzilor deteriorate are implicaţii la
nivelul siguranţei populaţiei, mobilităţii şi
confortului acesteia.

9.

Comunitatea marginalizată din
teritoriu

Zonă marginalizata de romi

10.

Grupuri țintă vizate (persoane aflate în Numărul estimat de persoane: risc de sărăcie și excluziune socială)
Tipul de grup țintă: persoane adulte șomere sau
inactive; persoane cu dizabilități; copii în situații
de dificultate, mame minore, adolescenți cu
comportamente la risc, copii și tineri ai străzii;
persoane care au părăsit de timpuriu școala;
familiile fără o situație clară cu privire la actele de
proprietate asupra locuinței și/sau terenului pe
care locuiesc, precum și persoanele fără adăpost

1.
2.
3.

6.

7.

8.

11.

Durata estimată a intervenției

72 de luni

12.

Buget estimativ

210.000 Euro

13.

Surse de finanţare

POR

14.

Sustenabilitatea intervenției după
Sustenabilitatea intervenției după implementarea
încheierea perioadei de finanțare DLRC proiectului se va asigura, pe de o parte, de către
autoritățile locale din resurse proprii, cât şi de
către comunitatea locală, prin participarea
voluntară a rezidenților la acțiuni de intreținere a
infrastructurii modernizate.

Document K. Fişa pentru intervențiile din lista indicativă
Fișa intervenției #2
1.
2.
3.

Regiune de dezvoltare
Județ
Oraș/municipiu

Regiunea de dezvoltare Sud Muntenia
Județ Dâmbovița
Municipiu Târgoviște

Nume GAL

Asociația Grupul de Acțiune Locală – „Târgoviștea
Egalității de Sanse”

Date de contact GAL

Strada Calea Domnească, nr. 216, camera 3,
municipiul Târgoviște, județ Dâmbovița

Teritoriul vizat de SDL

Teritoriul aferent municipiului Târgoviște
Localizare interventii:
ZUM 1 – Cartier Prepeleac, str. Petru Cercel
ZUM 2- str. I.E. Florescu, langa blocul de locuinte
sociale nr. 6
ZUM 4 – str. Aleea Grivita, langa blocul de
locuinte sociale nr. 1

Titlul intervenției

Creare/modernizare locuri de joacă pentru copii

Obiectivul specific SDL la atingerea
căruia contribuie intervenția

Creşterea calităţii vieţii şi a gradului de confort
prin reabilitarea infrastructurii urbane degradate
si asigurarea unei infrastructuri urbane moderne
şi durabile în teritoriul SDL

Măsura din Planul de acțiune vizată
prin intervenție

Dezvoltarea şi modernizarea spațiilor publice
urbane degradate

Justificarea intervenției

Intervenția este justificată din perspectiva faptului
că locurile de joacă existente sunt vechi şi într-o
stare deplorabilă, iar dotarea şi amenajarea
acestora este total necorespunzătoare. De
asemenea, numărul acestora este insuficient
raportat la numărul de copii din teritoriul GAL.
Numărul foarte mare de copii și lipsa locurilor de
joacă amenajate face ca majoritatea copiilor să
petreacă cea mai mare parte a timpului în locuri
improprii, neamenajate.

Comunitatea marginalizată din
teritoriu

Zonă marginalizată de romi

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Grupuri țintă vizate (persoane aflate în Numărul estimat de persoane: risc de sărăcie și excluziune socială)
Tipul de grup țintă: persoane adulte șomere sau
inactive; persoane cu dizabilități; copii în situații
de dificultate, mame minore, adolescenți cu
comportamente la risc, copii și tineri ai străzii;
persoane care au părăsit de timpuriu școala;
familiile fără o situație clară cu privire la actele de
proprietate asupra locuinței și/sau terenului pe
care locuiesc, precum și persoanele fără adăpost

11.

Durata estimată a intervenției

72 de luni

12.

Buget estimativ

30.000 Eur

13.

Surse de finanţare

POR

14.

Sustenabilitatea intervenției după
Sustenabilitatea intervenției după implementarea
încheierea perioadei de finanțare DLRC proiectului se va asigura, pe de o parte, de către
autoritățile locale din resurse proprii, cât şi de
către comunitatea locală, prin participarea
voluntară a rezidenților la acțiuni de intreținere a
infrastructurii de
agrement
create
sau
modernizate.

Document K. Fişa pentru intervențiile din lista indicativă
Fișa intervenției #3
Regiune de dezvoltare
Județ
Oraș/municipiu

Regiunea de dezvoltare Sud Muntenia
Județ Dâmbovița
Municipiu Târgoviște

Nume GAL

Asociația Grupul de Acțiune Locală – „Târgoviștea
Egalității de Sanse”

Date de contact GAL

Strada Calea Domnească, nr. 216, camera 3,
municipiul Târgoviște, județ Dâmbovița

4.

Teritoriul vizat de SDL

Teritoriul aferent municipiului Târgoviște

5.

Titlul intervenției

Creare/modernizare spații verzi

Obiectivul specific SDL la atingerea
căruia contribuie intervenția

Creşterea calităţii vieţii şi a gradului de confort
prin reabilitarea infrastructurii urbane degradate
si asigurarea unei infrastructuri urbane moderne
şi durabile în teritoriul SDL

Măsura din Planul de acțiune vizată
prin intervenție

Dezvoltarea şi modernizarea spațiilor publice
urbane degradate

Justificarea intervenției

Intervenția este justificată din perspectiva faptului
că teritoriul GAL este ocupat, în mare parte, de
suprafețe construite, la care se adaugă suprafețe
ocupate de căi de comunicații, teritoriul
confruntându-se cu un deficit de spații verzi și
plantate. Zonele verzi și de agrement ocupă o
suprafață destul de restrânsă, pe lângă faptul că
orașul este amplasat într-o zonă de câmpie, lipsită
de zone împădurite sau naturale extinse, cu o
suprafață extinsă de zone industriale și un trafic
intens. Suprafața medie de spațiu verde per
locuitor este de circa 10,76 mp/locuitor, sub limita
de 26 mp impus prin Legea 24/2007 și Directiva
europeană 2008-50-CEE.

Comunitatea marginalizată din
teritoriu

Zonă marginalizată de romi

1.
2.
3.

6.

7.

8.

9.

10.

Grupuri țintă vizate (persoane aflate în Numărul estimat de persoane: risc de sărăcie și excluziune socială)
Tipul de grup țintă: persoane adulte șomere sau
inactive; persoane cu dizabilități; copii în situații
de dificultate, mame minore, adolescenți cu
comportamente la risc, copii și tineri ai străzii;
persoane care au părăsit de timpuriu școala;
familiile fără o situație clară cu privire la actele de
proprietate asupra locuinței și/sau terenului pe
care locuiesc, precum și persoanele fără adăpost

11.

Durata estimată a intervenției

72 de luni

12.

Buget estimativ

20.000 Eur

13.

Surse de finanţare

POR

14.

Sustenabilitatea intervenției după
Sustenabilitatea intervenției după implementarea
încheierea perioadei de finanțare DLRC proiectului se va asigura, pe de o parte, de către
autoritățile locale din resurse proprii, cât şi de
către comunitatea locală, prin participarea
voluntară a rezidenților la acțiuni de intreținere a
spațiilor verzi create sau modernizate.

Document K. Fişa pentru intervențiile din lista indicativă
Fișa intervenției #4
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Regiune de dezvoltare
Județ
Oraș/municipiu

Regiunea de dezvoltare Sud Muntenia
Județ Dâmbovița
Municipiu Târgoviște

Nume GAL

Asociația Grupul de Acțiune Locală – „Târgoviștea
Egalității de Sanse”

Date de contact GAL

Strada Calea Domnească, nr. 216, camera 3,
municipiul Târgoviște, județ Dâmbovița

Teritoriul vizat de SDL

Teritoriul aferent municipiului Târgoviște

Titlul intervenției

Program de educare în vederea păstrării
curățeniei în zonă

Obiectivul specific SDL la atingerea
căruia contribuie intervenția

Creşterea calităţii vieţii şi a gradului de confort
prin reabilitarea infrastructurii urbane degradate
si asigurarea unei infrastructuri urbane moderne
şi durabile în teritoriul SDL

Măsura din Planul de acțiune vizată
prin intervenție

Dezvoltarea şi modernizarea spațiilor publice
urbane degradate

Justificarea intervenției

Intervenția este justificată din perspectiva
necesității menținerii curățeniei în spațiul public şi
asigurarea gradului de confort al comunității.
Spațiile urbane degradate favorizează instalarea
condițiilor improprii de curățenie astfel că un
program de conştientizare a posibilelor
amenințări şi riscuri pe tema respectivă ar fi optim
în comunitate.

Comunitatea marginalizată din
teritoriu

Zonă marginalizată de romi

8.

9.

10.

Grupuri țintă vizate (persoane aflate în Numărul estimat de persoane: risc de sărăcie și excluziune socială)
Tipul de grup țintă: persoane adulte șomere sau
inactive; persoane cu dizabilități; copii în situații
de dificultate, mame minore, adolescenți cu
comportamente la risc, copii și tineri ai străzii;
persoane care au părăsit de timpuriu școala;
familiile fără o situație clară cu privire la actele de
proprietate asupra locuinței și/sau terenului pe
care locuiesc, precum și persoanele fără adăpost

11.

Durata estimată a intervenției

72 de luni

12.

Buget estimativ

10.000 Eur

13.

Surse de finanţare

POCU

14.

Sustenabilitatea intervenției după
Sustenabilitatea intervenției după implementarea
încheierea perioadei de finanțare DLRC proiectului se va asigura de către comunitatea
locală, prin participarea voluntară a rezidenților la
acțiuni de intreținere a spațiilor verzi create sau
modernizate.

Document K. Fişa pentru intervențiile din lista indicativă
Fișa intervenției #5
Regiune de dezvoltare
Județ
Oraș/municipiu

Regiunea de dezvoltare Sud Muntenia
Județ Dâmbovița
Municipiu Târgoviște

Nume GAL

Asociația Grupul de Acțiune Locală – „Târgoviștea
Egalității de Sanse”

Date de contact GAL

Strada Calea Domnească, nr. 216, camera 3,
municipiul Târgoviște, județ Dâmbovița

Teritoriul vizat de SDL

Teritoriul aferent municipiului Târgoviște
Localizare interventie:
ZUM 5 – Laminorului nr.10A

5.

Titlul intervenției

Construire locuinţe sociale

6.

Obiectivul specific SDL la atingerea
căruia contribuie intervenția

Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire și asigurarea
unor condiţii de locuit decente pentru categoriile
sociale dezavantajate din teritoriul SDL

Măsura din Planul de acțiune vizată
prin intervenție

Dezvoltarea infrastructurii de locuinţe sociale

Justificarea intervenției

Referitor la sectorul locuire, principalele probleme
identificate în zonele urbane marginalizate din
municipiul Târgoviște se referă la lipsa locuinţelor
sau condiţii de locuire precară: nesiguranţa
locativă, calitatea locuinţelor și gradul scăzut de
racordare la reţelele de utilităţi publice. Mare
parte din gospodăriile din zonele marginalizate nu
au contract (cumpărare sau închiriere) privind
locuinţa în care stau și/sau nu sunt conectate la
utilităţi (apă, canalizare, electricitate şi gaze).
Locuinţele sunt supra-populate, slab dotate cu
mobilier şi bunuri de folosinţă îndelungată. Astfel,
riscul marginalizării din cauza accesului mai dificil
la anumite servicii, în cazul comunităţilor din ZUM
este ridicat. Intervenţia este justificată.

Comunitatea marginalizată din
teritoriu

Nu este zonă marginalizată de romi

1.
2.
3.
4.

7.

8.

9.

10.

Grupuri țintă vizate (persoane aflate în Numărul estimat de persoane: 50
risc de sărăcie și excluziune socială)
Tipul de grup țintă: familiile fără o situație clară cu
privire la actele de proprietate asupra locuinței
și/sau terenului pe care locuiesc, precum și
persoanele fără adăpost;

11.

Durata estimată a intervenției

72 de luni

12.

Buget estimativ

1.600.000 EUR

13.

Surse de finanţare

POR

14.

Sustenabilitatea intervenției după
Sustenabilitatea intervenției după implementarea
încheierea perioadei de finanțare DLRC proiectului se va asigura, pe de o parte, de către
autoritățile locale din resurse proprii, cât şi de
către comunitatea locală, prin participarea
voluntară a rezidenților la acțiuni de intreținere a
infrastructurii realizate.

Document K. Fişa pentru intervențiile din lista indicativă
Fișa intervenției #6
Regiune de dezvoltare
Județ
Oraș/municipiu

Regiunea de dezvoltare Sud Muntenia
Județ Dâmbovița
Municipiu Târgoviște

Nume GAL

Asociația Grupul de Acțiune Locală – „Târgoviștea
Egalității de Sanse”

Date de contact GAL

Strada Calea Domnească, nr. 216, camera 3,
municipiul Târgoviște, județ Dâmbovița

Teritoriul vizat de SDL

Teritoriul aferent municipiului Târgoviște

Titlul intervenției

Program de consiliere și regulament de ordine
interioară

Obiectivul specific SDL la atingerea
căruia contribuie intervenția

Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire și asigurarea
unor condiţii de locuit decente pentru categoriile
sociale dezavantajate din teritoriul SDL

Măsura din Planul de acțiune vizată
prin intervenție

Dezvoltarea infrastructurii de locuinţe sociale

Justificarea intervenției

Intervenția este justificată din perspectiva
asigurării condiţiilor optime de locuire şi, astfel, a
gradului de confort al comunității. Conştientizarea
aplicării unor reguli privind ordinea interioară ar fi
benefică pentru întreaga comunitate.

9.

Comunitatea marginalizată din
teritoriu

Nu este zonă marginalizată de romi

10.

Grupuri țintă vizate (persoane aflate în Numărul estimat de persoane: 50
risc de sărăcie și excluziune socială)
Tipul de grup țintă: familiile fără o situație clară cu
privire la actele de proprietate asupra locuinței
și/sau terenului pe care locuiesc, precum și
persoanele fără adăpost;

11.

Durata estimată a intervenției

72 de luni

12.

Buget estimativ

5.000 Eur

13.

Surse de finanţare

POCU

14.

Sustenabilitatea intervenției după
Sustenabilitatea intervenției după implementarea
încheierea perioadei de finanțare DLRC proiectului se va asigura de către comunitatea
locală, prin participarea voluntară a rezidenților la

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

punerea in aplicare a regulilor de ordine interioară
agreate şi propunerea de măsuri de amelioare.

Document K. Fişa pentru intervențiile din lista indicativă
Fișa intervenției #7
Regiune de dezvoltare
Județ
Oraș/municipiu

Regiunea de dezvoltare Sud Muntenia
Județ Dâmbovița
Municipiu Târgoviște

Nume GAL

Asociația Grupul de Acțiune Locală – „Târgoviștea
Egalității de Sanse”

Date de contact GAL

Strada Calea Domnească, nr. 216, camera 3,
municipiul Târgoviște, județ Dâmbovița

4.

Teritoriul vizat de SDL

Teritoriul aferent municipiului Târgoviște

5.

Titlul intervenției

Servicii de informare și consiliere profesională

Obiectivul specific SDL la atingerea
căruia contribuie intervenția

Creșterea ratei de ocupare din comunitățile
marginalizate, prin măsuri active şi integrate de
informare, formare profesională şi măsuri de
încurajare a investitiilor şi promovarea şanselor
egale de acces pe o piată a muncii modernă,
flexibilă şi inclusivă

Măsura din Planul de acțiune vizată
prin intervenție

Furnizarea de servicii
stimularea ocupării

Justificarea intervenției

Mare parte a locuitorilor din zonele urbane
marginalizate din municipiul Târgoviște nu sunt
angajaţi și au șanse reduse să fie angajaţi pe piaţa
formală a muncii. Principalele cauze ale acestei
probleme sunt: nivelul redus de educaţie şi
calificare; condiţiile precare de locuire;
oportunități reduse de ocupare şi deficitul de
locuri de muncă de pe piața muncii. Intervenţia
privind oferirea de servicii de informare şi
consiliere profesională se justifică astfel.

9.

Comunitatea marginalizată din
teritoriu

Zonă marginalizată de romi

10.

Grupuri țintă vizate (persoane aflate în Numărul estimat de persoane: 500
risc de sărăcie și excluziune socială)
Tipul de grup țintă: persoane adulte șomere sau
inactive

11.

Durata estimată a intervenției

1.
2.
3.

6.

7.

8.

72 de luni

specializate

pentru

12.

Buget estimativ

30.000 Eur

13.

Surse de finanţare

POCU

14.

Sustenabilitatea intervenției după
Serviciile de informare și consiliere profesională
încheierea perioadei de finanțare DLRC furnizate vor fi mereu îmbunătățite pentru a
răspunde nevoilor beneficiarilor în raport cu piața
muncii. Se vor identifica periodic competențele
solicitate de angajator și se vor autoriza și furniza
programe pentru adresarea nevoilor reale din
teritoriul GAL. Totodata vor fi identificate și surse
de finanțare complementare care să accelereze
rezultatele propuse în noua etapă de acțiune,
după încheierea finanțării nerambursabile.

Document K. Fişa pentru intervențiile din lista indicativă
Fișa intervenției #8
Regiune de dezvoltare
Județ
Oraș/municipiu

Regiunea de dezvoltare Sud Muntenia
Județ Dâmbovița
Municipiu Târgoviște

Nume GAL

Asociația Grupul de Acțiune Locală – „Târgoviștea
Egalității de Sanse”

Date de contact GAL

Strada Calea Domnească, nr. 216, camera 3,
municipiul Târgoviște, județ Dâmbovița

4.

Teritoriul vizat de SDL

Teritoriul aferent municipiului Târgoviște

5.

Titlul intervenției

Servicii de mediere

Obiectivul specific SDL la atingerea
căruia contribuie intervenția

Creșterea ratei de ocupare din comunitățile
marginalizate, prin măsuri active şi integrate de
informare, formare profesională şi măsuri de
încurajare a investitiilor şi promovarea şanselor
egale de acces pe o piată a muncii modernă,
flexibilă şi inclusivă

Măsura din Planul de acțiune vizată
prin intervenție

Furnizarea de servicii
stimularea ocupării

Justificarea intervenției

Mare parte a locuitorilor din zonele urbane
marginalizate din municipiul Târgoviște nu sunt
angajaţi și au șanse reduse să fie angajaţi pe piaţa
formală a muncii. Principalele cauze ale acestei
probleme sunt: nivelul redus de educaţie şi
calificare; condiţiile precare de locuire;
oportunități reduse de ocupare şi deficitul de
locuri de muncă de pe piața muncii. Intervenţia
privind oferirea de servicii de mediere se justifică
astfel.

9.

Comunitatea marginalizată din
teritoriu

Zonă marginalizată de romi

10.

Grupuri țintă vizate (persoane aflate în Numărul estimat de persoane: 150
risc de sărăcie și excluziune socială)
Tipul de grup țintă: persoane adulte șomere sau
inactive

11.

Durata estimată a intervenției

1.
2.
3.

6.

7.

8.

72 de luni

specializate

pentru

12.

Buget estimativ

50.000 Eur

13.

Surse de finanţare

POCU

14.

Sustenabilitatea intervenției după
Serviciile de mediere furnizate vor fi mereu
încheierea perioadei de finanțare DLRC îmbunătățite pentru a răspunde nevoilor
beneficiarilor în raport cu piața muncii. Se vor
identifica periodic competențele solicitate de
angajator și se vor autoriza și furniza programe
pentru adresarea nevoilor reale din teritoriul GAL.
Totodata vor fi identificate și surse de finanțare
complementare care să accelereze rezultatele
propuse în noua etapă de acțiune, după
încheierea finanțării nerambursabile.

Document K. Fişa pentru intervențiile din lista indicativă
Fișa intervenției #9
Regiune de dezvoltare
Județ
Oraș/municipiu

Regiunea de dezvoltare Sud Muntenia
Județ Dâmbovița
Municipiu Târgoviște

Nume GAL

Asociația Grupul de Acțiune Locală – „Târgoviștea
Egalității de Sanse”

Date de contact GAL

Strada Calea Domnească, nr. 216, camera 3,
municipiul Târgoviște, județ Dâmbovița

4.

Teritoriul vizat de SDL

Teritoriul aferent municipiului Târgoviște

5.

Titlul intervenției

Programe de formare profesională

Obiectivul specific SDL la atingerea
căruia contribuie intervenția

Creșterea ratei de ocupare din comunitățile
marginalizate, prin măsuri active şi integrate de
informare, formare profesională şi măsuri de
încurajare a investitiilor şi promovarea şanselor
egale de acces pe o piată a muncii modernă,
flexibilă şi inclusivă

Măsura din Planul de acțiune vizată
prin intervenție

Furnizarea de servicii
stimularea ocupării

Justificarea intervenției

Mare parte a locuitorilor din zonele urbane
marginalizate din municipiul Târgoviște nu sunt
angajaţi și au șanse reduse să fie angajaţi pe piaţa
formală a muncii. Principalele cauze ale acestei
probleme sunt: nivelul redus de educaţie şi
calificare; condiţiile precare de locuire;
oportunități reduse de ocupare şi deficitul de
locuri de muncă de pe piața muncii. Intervenţia
privind oferirea de servicii de formare
profesională se justifică astfel.

9.

Comunitatea marginalizată din
teritoriu

Zonă marginalizată de romi

10.

Grupuri țintă vizate (persoane aflate în Numărul estimat de persoane: 300
risc de sărăcie și excluziune socială)
Tipul de grup țintă: persoane adulte șomere sau
inactive

11.

Durata estimată a intervenției

1.
2.
3.

6.

7.

8.

72 de luni

specializate

pentru

12.

Buget estimativ

500.000 Eur

13.

Surse de finanţare

POCU

14.

Sustenabilitatea intervenției după
Serviciile de formare profesioanală vor fi mereu
încheierea perioadei de finanțare DLRC îmbunătățite pentru a răspunde nevoilor
beneficiarilor în raport cu piața muncii. Se vor
identifica periodic competențele solicitate de
angajator și se vor autoriza și furniza programe
pentru adresarea nevoilor reale din teritoriul GAL.
Totodata vor fi identificate și surse de finanțare
complementare care să accelereze rezultatele
propuse în noua etapă de acțiune, după
încheierea finanțării nerambursabile.

Document K. Fişa pentru intervențiile din lista indicativă
Fișa intervenției #10
Regiune de dezvoltare
Județ
Oraș/municipiu

Regiunea de dezvoltare Sud Muntenia
Județ Dâmbovița
Municipiu Târgoviște

Nume GAL

Asociația Grupul de Acțiune Locală – „Târgoviștea
Egalității de Sanse”

Date de contact GAL

Strada Calea Domnească, nr. 216, camera 3,
municipiul Târgoviște, județ Dâmbovița

4.

Teritoriul vizat de SDL

Teritoriul aferent municipiului Târgoviște

5.

Titlul intervenției

Programe de ucenicie

Obiectivul specific SDL la atingerea
căruia contribuie intervenția

Creșterea ratei de ocupare din comunitățile
marginalizate, prin măsuri active şi integrate de
informare, formare profesională şi măsuri de
încurajare a investitiilor şi promovarea şanselor
egale de acces pe o piată a muncii modernă,
flexibilă şi inclusivă

Măsura din Planul de acțiune vizată
prin intervenție

Furnizarea de servicii
stimularea ocupării

Justificarea intervenției

Mare parte a locuitorilor din zonele urbane
marginalizate din municipiul Târgoviște nu sunt
angajaţi și au șanse reduse să fie angajaţi pe piaţa
formală a muncii. Principalele cauze ale acestei
probleme sunt: nivelul redus de educaţie şi
calificare; condiţiile precare de locuire;
oportunități reduse de ocupare şi deficitul de
locuri de muncă de pe piața muncii. Intervenţia
privind oferirea de programe de ucenicie se
justifică astfel.

9.

Comunitatea marginalizată din
teritoriu

Zonă marginalizată de romi

10.

Grupuri țintă vizate (persoane aflate în Numărul estimat de persoane: 50
risc de sărăcie și excluziune socială)
Tipul de grup țintă: persoane adulte șomere sau
inactive

11.

Durata estimată a intervenției

1.
2.
3.

6.

7.

8.

72 de luni

specializate

pentru

12.

Buget estimativ

150.000 Eur

13.

Surse de finanţare

POCU

14.

Sustenabilitatea intervenției după
Serviciile de ucenicie vor fi mereu îmbunătățite
încheierea perioadei de finanțare DLRC pentru a răspunde nevoilor beneficiarilor în raport
cu piața muncii. Se vor identifica periodic
competențele solicitate de angajator și se vor
autoriza și furniza programe pentru adresarea
nevoilor reale din teritoriul GAL. Totodata vor fi
identificate și surse de finanțare complementare
care să accelereze rezultatele propuse în noua
etapă de acțiune, după încheierea finanțării
nerambursabile.

Document K. Fişa pentru intervențiile din lista indicativă
Fișa intervenției #11
Regiune de dezvoltare
Județ
Oraș/municipiu

Regiunea de dezvoltare Sud Muntenia
Județ Dâmbovița
Municipiu Târgoviște

Nume GAL

Asociația Grupul de Acțiune Locală – „Târgoviștea
Egalității de Sanse”

Date de contact GAL

Strada Calea Domnească, nr. 216, camera 3,
municipiul Târgoviște, județ Dâmbovița

Teritoriul vizat de SDL

Teritoriul aferent municipiului Târgoviște

Titlul intervenției

Construire/
dotare
cu
echipamente
a
infrastructurii întreprinderilor de economie
socială de inserţie

Obiectivul specific SDL la atingerea
căruia contribuie intervenția

Creșterea ratei de ocupare din comunitățile
marginalizate, prin măsuri active şi integrate de
informare, formare profesională şi măsuri de
încurajare a investitiilor şi promovarea şanselor
egale de acces pe o piată a muncii modernă,
flexibilă şi inclusivă

Măsura din Planul de acțiune vizată
prin intervenție

Sprijinirea iniţiativelor antreprenoriale

Justificarea intervenției

Mare parte a locuitorilor din zonele urbane
marginalizate din municipiul Târgoviște nu sunt
angajaţi și au șanse reduse să fie angajaţi pe piaţa
formală a muncii. Principalele cauze ale acestei
probleme sunt: nivelul redus de educaţie şi
calificare; condiţiile precare de locuire;
oportunități reduse de ocupare şi deficitul de
locuri de muncă de pe piața muncii. Intervenţia
privind oferirea de programe de ucenicie se
justifică astfel.

9.

Comunitatea marginalizată din
teritoriu

Nu este zonă marginalizată de romi

10.

Grupuri țintă vizate (persoane aflate în Numărul estimat de persoane: 10
risc de sărăcie și excluziune socială)
Tipul de grup țintă: persoane adulte șomere sau
inactive

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

11.

Durata estimată a intervenției

72 de luni

12.

Buget estimativ

600.000 Eur

13.

Surse de finanţare

POR

14.

Sustenabilitatea intervenției după
Proiectele finanțate vor avea o perioadă de
încheierea perioadei de finanțare DLRC sustenabilitate de minim 12 luni. Intreprinderile
nou inființate vor fi funcționale cel puțin 12 luni
de la încheierea perioadei implementării
proiectului. Măsura creează premisele finanțării
unor afaceri care vor aduce un plus de valoare
comunității, contribuind la creșterea veniturilor la
bugetele locale, dar și la cresterea ocupării în
teritoriul GAL, prin faptul că fiecare afacere va
angaja minim 1 persoană în căutarea unui loc de
muncă. Pe perioada de sustenabilitate echipa de
implementare a proiectului, va asigura
monitorizarea constantă și va sprijini beneficiarii
prin consiliere, pentru cel puțin 6 luni după
incheierea intervenției de subvenționare.

Document K. Fişa pentru intervențiile din lista indicativă
Fișa intervenției #12
Regiune de dezvoltare
Județ
Oraș/municipiu

Regiunea de dezvoltare Sud Muntenia
Județ Dâmbovița
Municipiu Târgoviște

Nume GAL

Asociația Grupul de Acțiune Locală – „Târgoviștea
Egalității de Sanse”

Date de contact GAL

Strada Calea Domnească, nr. 216, camera 3,
municipiul Târgoviște, județ Dâmbovița

Teritoriul vizat de SDL

Teritoriul aferent municipiului Târgoviște

Titlul intervenției

Construire/ reabilitare/ modernizare unităţi de
învăţământ de tipul creșe și grădiniţe

Obiectivul specific SDL la atingerea
căruia contribuie intervenția

Creșterea participării la învăţământ, reducerea și
prevenirea abandonului școlar și a părăsirii
timpurii a școlii a persoanelor din zonele
marginalizate

Măsura din Planul de acțiune vizată
prin intervenție

Dezvoltarea capacității unităților de învățământ
antepreșcolar și preșcolar pentru dezvoltarea și
diversificarea serviciilor oferite

Justificarea intervenției

Numărul de locuri din creșe și în grădinițe este
insuficient în raport cu numărul cererilor, fiind
necesară construcția unei noi unități; multe
unități din teritoriul GAL necesită lucrări de
reabilitare, modernizare, extindere şi echipare,
astfel încât să corespundă nevoilor unui proces
educațional modern și de calitate. Intervenţia este
astfel justificată.

9.

Comunitatea marginalizată din
teritoriu

Nu este zonă marginalizată de romi

10.

Grupuri țintă vizate (persoane aflate în Numărul estimat de persoane: risc de sărăcie și excluziune socială)
Tipul de grup țintă: copii în situații de dificultate

11.

Durata estimată a intervenției

72 de luni

12.

Buget estimativ

2.500.000 Eur

13.

Surse de finanţare

POR

14.

Sustenabilitatea intervenției după

Din punct de vedere instituțional, după finalizarea

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

încheierea perioadei de finanțare DLRC implementării proiectului, fiecare organizație va
beneficia de know how-ul acumulat și de
infrastructura propriu-zisă, ceea ce va permite
desfășurarea în continuare, în condiții optime și
cu resursele necesare, a activităților structurilor
dezvoltate prin proiect.

Document K. Fişa pentru intervențiile din lista indicativă
Fișa intervenției #13
Regiune de dezvoltare
Județ
Oraș/municipiu

Regiunea de dezvoltare Sud Muntenia
Județ Dâmbovița
Municipiu Târgoviște

Nume GAL

Asociația Grupul de Acțiune Locală – „Târgoviștea
Egalității de Sanse”

Date de contact GAL

Strada Calea Domnească, nr. 216, camera 3,
municipiul Târgoviște, județ Dâmbovița

Teritoriul vizat de SDL

Teritoriul aferent municipiului Târgoviște

Titlul intervenției

Acţiuni
de îmbunătăţire funcţională pentru
unităţile de învăţământ de tipul creșe și grădiniţe
(acordarea unor pachete integrate, ca de exemplu
costuri de transport şi masă, materiale
educaţionale, accesul la servicii medicale şi
sociale, măsuri de prevenție, măsuri de
acompaniere, adaptate nevoilor și specificului
comunităţii etc.)

Obiectivul specific SDL la atingerea
căruia contribuie intervenția

Creșterea participării la învăţământ, reducerea și
prevenirea abandonului școlar și a părăsirii
timpurii a școlii a persoanelor din zonele
marginalizate

Măsura din Planul de acțiune vizată
prin intervenție

Dezvoltarea capacității unităților de învățământ
antepreșcolar și preșcolar pentru dezvoltarea și
diversificarea serviciilor oferite

Justificarea intervenției

Intervenţia se justifică din perspectiva introducerii
unor măsuri de îmbunătățire funcțională în creșe
și grădinițe, care să ofere copiilor condiții bune și
posibilități optime de dezvoltare.

9.

Comunitatea marginalizată din
teritoriu

Nu este zonă marginalizată de romi

10.

Grupuri țintă vizate (persoane aflate în Numărul estimat de persoane: 140
risc de sărăcie și excluziune socială)
Tipul de grup țintă: copii în situații de dificultate

11.

Durata estimată a intervenției

72 de luni

12.

Buget estimativ

150.000 Eur

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

13.

Surse de finanţare

POCU

14.

Sustenabilitatea intervenției după
Serviciile educaționale finanțate în cadrul
încheierea perioadei de finanțare DLRC proiectului vor continua să funcționeze minimum
6 luni de la finalizarea implementării. Din punct
de vedere instituțional, după finalizarea
implementării proiectului, fiecare organizație va
beneficia de know how-ul acumulat în cadrul
proiectului implementat și de dotările logistice,
informaționale etc, ceea ce va permite
desfășurarea în continuare, în condiții optime, a
activităților structurilor dezvoltate prin proiecte.

Document K. Fişa pentru intervențiile din lista indicativă
Fișa intervenției #14
Regiune de dezvoltare
Județ
Oraș/municipiu

Regiunea de dezvoltare Sud Muntenia
Județ Dâmbovița
Municipiu Târgoviște

Nume GAL

Asociația Grupul de Acțiune Locală – „Târgoviștea
Egalității de Sanse”

Date de contact GAL

Strada Calea Domnească, nr. 216, camera 3,
municipiul Târgoviște, județ Dâmbovița

4.

Teritoriul vizat de SDL

Teritoriul aferent municipiului Târgoviște

5.

Titlul intervenției

Asigurarea de servicii de școală după școală

Obiectivul specific SDL la atingerea
căruia contribuie intervenția

Creșterea participării la învăţământ, reducerea și
prevenirea abandonului școlar și a părăsirii
timpurii a școlii a persoanelor din zonele
marginalizate

Măsura din Planul de acțiune vizată
prin intervenție

Diversificarea serviciilor oferite la nivelul unităţilor
de învăţământ primar și gimnazial

Justificarea intervenției

Zonele urbane marginalizate din municipiul
Târgoviște se confruntă cu o problemă pe cât de
reală, pe atât de gravă: gradul tot mai mare al
abandonurilor școlare în rândul elevilor, precum și
părăsirea timpurie a sistemului școlar. Factorii
care o determină sunt familia, mediul de viaţa,
performantele școlare obţinute până în prezent,
comunitatea integrantă etc. Asigurarea accesului
la educaţie pentru copiii cei mai săraci, de la
vârste cât mai fragede, este esenţială pentru
incluziunea lor socială reală. Mulţi copii din
comunităţile marginalizate, în special romi, nu
merg la şcoală, cel mai frecvent motiv invocat
fiind cel legat de lipsa resurselor financiare,
precum și discriminarea etnică. Intervenţia este
astfel justificată.

Comunitatea marginalizată din
teritoriu

Zonă marginalizată de romi

1.
2.
3.

6.

7.

8.

9.

10.

Grupuri țintă vizate (persoane aflate în Numărul estimat de persoane: 200
risc de sărăcie și excluziune socială)
Tipul de grup țintă: copii în situații de dificultate

11.

Durata estimată a intervenției

72 de luni

12.

Buget estimativ

250.000 Eur

13.

Surse de finanţare

POCU

14.

Sustenabilitatea intervenției după
Serviciile educaționale finanțate în cadrul
încheierea perioadei de finanțare DLRC proiectului vor continua să funcționeze minimum
6 luni de la finalizarea implementării. Din punct
de vedere instituțional, după finalizarea
implementării proiectului, fiecare organizație va
beneficia de know how-ul acumulat în cadrul
proiectului implementat și de dotările logistice,
informaționale etc, ceea ce va permite
desfășurarea în continuare, în condiții optime, a
activităților structurilor dezvoltate prin proiecte.

Document K. Fişa pentru intervențiile din lista indicativă
Fișa intervenției #15
Regiune de dezvoltare
Județ
Oraș/municipiu

Regiunea de dezvoltare Sud Muntenia
Județ Dâmbovița
Municipiu Târgoviște

Nume GAL

Asociația Grupul de Acțiune Locală – „Târgoviștea
Egalității de Sanse”

Date de contact GAL

Strada Calea Domnească, nr. 216, camera 3,
municipiul Târgoviște, județ Dâmbovița

4.

Teritoriul vizat de SDL

Teritoriul aferent municipiului Târgoviște

5.

Titlul intervenției

Măsuri specifice programului “A doua Sansă”

Obiectivul specific SDL la atingerea
căruia contribuie intervenția

Creșterea participării la învăţământ, reducerea și
prevenirea abandonului școlar și a părăsirii
timpurii a școlii a persoanelor din zonele
marginalizate

Măsura din Planul de acțiune vizată
prin intervenție

Dezvoltarea serviciilor privind accesul la educaţie
continuă

Justificarea intervenției

Mare parte dintre adulți sunt fie analfabeți, fie au
cel mult patru clase. Din totalul persoanelor
analfabete, 54,52% sunt romi. Persoanele
analfabete din cadrul ZUM-urilor reprezintă
55,92% din totalul persoanelor analfabete din
teritoriu GAL. Lipsa unui nivel minim de educaţie
duce la excluderea lor ca potenţiali beneficiari de
cursuri de calificare, prin urmare, excluderea de la
obţinerea unui loc de muncă pe piaţa formală.
Intervenţia este astfel justificată.

Comunitatea marginalizată din
teritoriu

Zonă marginalizată de romi

1.
2.
3.

6.

7.

8.

9.

10.

Grupuri țintă vizate (persoane aflate în Numărul estimat de persoane: 60
risc de sărăcie și excluziune socială)
Tipul de grup țintă: tineri cu vârsta cuprinsă între
12-16 ani care au depășit cu cel puțin 4 ani vârsta
corespunzătoare clasei neabsolvite; tineri cu
vârsta cuprinsă între 16-24 ani care au un loc de
muncă dar care nu au absolvit învățământul
obligatoriu; adulți cu vârsta cuprinsă între 25-64
ani care nu au absolvit învățământul obligatoriu;

11.

Durata estimată a intervenției

72 de luni

12.

Buget estimativ

150.000 Eur

13.

Surse de finanţare

POCU

14.

Sustenabilitatea intervenției după
Serviciile educaționale finanțate în cadrul
încheierea perioadei de finanțare DLRC proiectului vor continua să funcționeze minimum
6 luni de la finalizarea implementării. Din punct
de vedere instituțional, după finalizarea
implementării proiectului, fiecare organizație va
beneficia de know how-ul acumulat în cadrul
proiectului implementat și de dotările logistice,
informaționale etc, ceea ce va permite
desfășurarea în continuare, în condiții optime, a
activităților structurilor dezvoltate prin proiecte.

Document K. Fişa pentru intervențiile din lista indicativă
Fișa intervenției #16
Regiune de dezvoltare
Județ
Oraș/municipiu

Regiunea de dezvoltare Sud Muntenia
Județ Dâmbovița
Municipiu Târgoviște

Nume GAL

Asociația Grupul de Acțiune Locală – „Târgoviștea
Egalității de Sanse”

Date de contact GAL

Strada Calea Domnească, nr. 216, camera 3,
municipiul Târgoviște, județ Dâmbovița

4.

Teritoriul vizat de SDL

Teritoriul aferent municipiului Târgoviște

5.

Titlul intervenției

Operaţionalizare centre multifuncţionale

Obiectivul specific SDL la atingerea
căruia contribuie intervenția

Creșterea participării la învăţământ, reducerea și
prevenirea abandonului școlar și a părăsirii
timpurii a școlii a persoanelor din zonele
marginalizate

Măsura din Planul de acțiune vizată
prin intervenție

Dezvoltarea serviciilor în domeniul culturii și
tradiţiilor locale

Justificarea intervenției

Intervenţia este justificată din perspectiva
susţinerii si dezvoltării serviciilor în domeniul
culturii și tradiţiilor locale.

9.

Comunitatea marginalizată din
teritoriu

Nu este zonă marginalizată de romi

10.

Grupuri țintă vizate (persoane aflate în Numărul estimat de persoane: 30
risc de sărăcie și excluziune socială)
Tipul de grup țintă: copii în situații de dificultate

11.

Durata estimată a intervenției

72 de luni

12.

Buget estimativ

100.000 Eur

13.

Surse de finanţare

POCU

14.

Sustenabilitatea intervenției după
Serviciile finanțate în cadrul proiectului vor
încheierea perioadei de finanțare DLRC continua să funcționeze minimum 6 luni de la
finalizarea implementării. Din punct de vedere
instituțional, după finalizarea implementării
proiectului, fiecare organizație va beneficia de
know how-ul acumulat în cadrul proiectului
implementat
și
de
dotările
logistice,
informaționale etc, ceea ce va permite

1.
2.
3.

6.

7.
8.

desfășurarea în continuare, în condiții optime, a
activităților structurilor dezvoltate prin proiecte.

Document K. Fişa pentru intervențiile din lista indicativă
Fișa intervenției #17
Regiune de dezvoltare
Județ
Oraș/municipiu

Regiunea de dezvoltare Sud Muntenia
Județ Dâmbovița
Municipiu Târgoviște

Nume GAL

Asociația Grupul de Acțiune Locală – „Târgoviștea
Egalității de Sanse”

Date de contact GAL

Strada Calea Domnească, nr. 216, camera 3,
municipiul Târgoviște, județ Dâmbovița

Teritoriul vizat de SDL

Teritoriul aferent municipiului Târgoviște

Titlul intervenției

Reabilitare/modernizare a centrelor comunitare
integrate

Obiectivul specific SDL la atingerea
căruia contribuie intervenția

Îmbunătăţirea accesului persoanelor aflate în risc
de sărăcie sau excluziune socială la servicii de
sănătate de bază și la servicii sociale

Măsura din Planul de acțiune vizată
prin intervenție

Creșterea capacitătii centrelor sociale și
dezvoltarea serviciilor oferite la nivelul acestora

Justificarea intervenției

Intervenţia este justificată din perspectiva
insuficienţei spaţiilor destinate cazării şi
activităţilor destinate grupurilor vulnerabile şi
starea de degradare a spaţiilor existente.

9.

Comunitatea marginalizată din
teritoriu

Zonă marginalizată de romi

10.

Grupuri țintă vizate (persoane aflate în Numărul estimat de persoane: 60
risc de sărăcie și excluziune socială)
Tipul de grup țintă: persoane cu dizabilități; copii
în situații de dificultate; copii și tineri ai străzii;

11.

Durata estimată a intervenției

72 de luni

12.

Buget estimativ

500.000 Eur

13.

Surse de finanţare

POR

14.

Sustenabilitatea intervenției după
Sustenabilitatea intervenției după implementarea
încheierea perioadei de finanțare DLRC proiectului se va asigura, pe de o parte, de către
beneficiar din resurse proprii, cât şi de către
comunitatea locală, prin participarea voluntară a
rezidenților
la
intreținerea
infrastructurii
reabilitate/modernizate.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Document K. Fişa pentru intervențiile din lista indicativă
Fișa intervenției #18
Regiune de dezvoltare
Județ
Oraș/municipiu

Regiunea de dezvoltare Sud Muntenia
Județ Dâmbovița
Municipiu Târgoviște

Nume GAL

Asociația Grupul de Acțiune Locală „Târgoviștea
Egalității de Sanse”

Date de contact GAL

Strada Calea Domnească, nr. 216, camera 3,
municipiul Târgoviște, județ Dâmbovița

Teritoriul vizat de SDL

Teritoriul aferent municipiului Târgoviște

Titlul intervenției

Operaţionalizare centre sociale de tip rezidenţial
și de zi pentru copii si adulţi

Obiectivul specific SDL la atingerea
căruia contribuie intervenția

Îmbunătăţirea accesului persoanelor aflate în risc
de sărăcie sau excluziune socială la servicii de
sănătate de bază și la servicii sociale

Măsura din Planul de acțiune vizată
prin intervenție

Creșterea capacitătii centrelor sociale și
dezvoltarea serviciilor oferite la nivelul acestora

Justificarea intervenției

Intervenţia este justificată din perspectiva
insuficienţei spaţiilor destinate cazării şi
activităţilor destinate grupurilor vulnerabile şi
starea de degradare a spaţiilor existente.

9.

Comunitatea marginalizată din
teritoriu

Zonă marginalizată de romi

10.

Grupuri țintă vizate (persoane aflate în Numărul estimat de persoane: 60
risc de sărăcie și excluziune socială)
Tipul de grup țintă: persoane cu dizabilități; copii
în situații de dificultate; copii și tineri ai străzii;

11.

Durata estimată a intervenției

72 de luni

12.

Buget estimativ

269.000 Eur

13.

Surse de finanţare

POCU

14.

Sustenabilitatea intervenției după
Serviciile finanțate în cadrul proiectului vor
încheierea perioadei de finanțare DLRC continua să funcționeze minimum 6 luni de la
finalizarea implementării. Din punct de vedere
instituțional, după finalizarea implementării
proiectului, fiecare organizație va beneficia de
know how-ul acumulat în cadrul proiectului

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

implementat
și
de
dotările
logistice,
informaționale etc, ceea ce va permite
desfășurarea în continuare, în condiții optime, a
activităților structurilor dezvoltate prin proiecte.

Document K. Fişa pentru intervențiile din lista indicativă
Fișa intervenției #19
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Regiune de dezvoltare
Județ
Oraș/municipiu

Regiunea de dezvoltare Sud Muntenia
Județ Dâmbovița
Municipiu Târgoviște

Nume GAL

Asociația Grupul de Acțiune Locală – „Târgoviștea
Egalității de Sanse”

Date de contact GAL

Strada Calea Domnească, nr. 216, camera 3,
municipiul Târgoviște, județ Dâmbovița

Teritoriul vizat de SDL

Teritoriul aferent municipiului Târgoviște

Titlul intervenției

Furnizarea de servicii medicale de către echipe
mobile multi-funcţionale

Obiectivul specific SDL la atingerea
căruia contribuie intervenția

Îmbunătăţirea accesului persoanelor aflate în risc
de sărăcie sau excluziune socială la servicii de
sănătate de bază și la servicii sociale

Măsura din Planul de acțiune vizată
prin intervenție

Dezvoltarea serviciilor medicale și sociale in
comunitate

Justificarea intervenției

Intervenţia este justificată din perspectiva faptului
ca mare parte a populaţiei din zonele urbane
marginalizate din orașul Târgoviște are un acces
dificil la serviciile publice de sănătate. Populaţia
din ZUM-uri, cu accent pe populaţia de etnie
roma, are o stare de sănătate mai proastă față de
populația generală, şi întâmpină dificultăți: în
accesarea serviciilor de sănătate, în menținerea
sănătății și că dețin informații insuficiente și/sau
incomplete cu privire la riscuri, la comportamente
sănătoase și la drepturile existente.

Comunitatea marginalizată din
teritoriu

Zonă marginalizată de romi

8.

9.

10.

Grupuri țintă vizate (persoane aflate în Numărul estimat de persoane: 800
risc de sărăcie și excluziune socială)
Tipul de grup țintă: persoane adulte șomere sau
inactive; persoane cu dizabilități;
persoane
vârstnice aflate în situații de dependență, mai ales
persoanele vârstnice care locuiesc singure și/sau
nu sunt autonome și nu beneficiază de sprijin în
gospodărie; copii în situații de dificultate, mame
minore, adolescenți cu comportamente la risc,
copii și tineri ai străzii; persoane care au părăsit de
timpuriu școala; familiile fără o situație clară cu
privire la actele de proprietate asupra locuinței
și/sau terenului pe care locuiesc, precum și
persoanele fără adăpost

11.

Durata estimată a intervenției

72 de luni

12.

Buget estimativ

100.000 Eur

13.

Surse de finanţare

POCU

14.

Sustenabilitatea intervenției după
Sustenabilitatea acestor servicii va fi asigurată de
încheierea perioadei de finanțare DLRC către entitățile care vor aplica pe aceaste măsuri,
în colaborare cu Municipiul Târgoviște, prin
compartimentul de asistență socială, pentru o
perioadă de minim 6 luni. Serviciile oferite vor fi
similare și vor servi acelorași scopuri, asigurând
sprijin adecvat unui număr mai mare de persoane
cu nevoi sociale și socio-medicale. Se vor realiza
periodic acțiuni de informare a cetățenilor cu
privire la dreptul la sănătate, asistență socială,
implicare comunitară.

Document K. Fişa pentru intervențiile din lista indicativă
Fișa intervenției #20
Regiune de dezvoltare
Județ
Oraș/municipiu

Regiunea de dezvoltare Sud Muntenia
Județ Dâmbovița
Municipiu Târgoviște

Nume GAL

Asociația Grupul de Acțiune Locală – „Târgoviștea
Egalității de Sanse”

Date de contact GAL

Strada Calea Domnească, nr. 216, camera 3,
municipiul Târgoviște, județ Dâmbovița

4.

Teritoriul vizat de SDL

Teritoriul aferent municipiului Târgoviște

5.

Titlul intervenției

Operationalizare magazin social

6.

Obiectivul specific SDL la atingerea
căruia contribuie intervenția

Îmbunătăţirea accesului persoanelor aflate în risc
de sărăcie sau excluziune socială la servicii de
sănătate de bază și la servicii sociale

Măsura din Planul de acțiune vizată
prin intervenție

Dezvoltarea serviciilor medicale și sociale in
comunitate

Justificarea intervenției

Intervenţia este justificată din perspectiva
îmbunătăţirii accesului persoanelor aflate în risc
de sărăcie sau excluziune socială la servicii de tipul
celor oferite de un magazin social.

9.

Comunitatea marginalizată din
teritoriu

Zonă marginalizată de romi

10.

Grupuri țintă vizate (persoane aflate în Numărul estimat de persoane: 100
risc de sărăcie și excluziune socială)
Tipul de grup țintă: persoane adulte șomere sau
inactive; persoane cu dizabilități; copii și tineri ai
străzii; persoane care au părăsit de timpuriu
școala; familiile fără o situație clară cu privire la
actele de proprietate asupra locuinței și/sau
terenului pe care locuiesc, precum și persoanele
fără adăpost

11.

Durata estimată a intervenției

72 de luni

12.

Buget estimativ

20.000 Eur

13.

Surse de finanţare

POCU

14.

Sustenabilitatea intervenției după
Serviciile finanțate în cadrul proiectului vor
încheierea perioadei de finanțare DLRC continua să funcționeze minimum 6 luni de la

1.
2.
3.

7.

8.

finalizarea implementării. Din punct de vedere
instituțional, după finalizarea implementării
proiectului, fiecare organizație va beneficia de
know how-ul acumulat în cadrul proiectului
implementat
și
de
dotările
logistice,
informaționale etc, ceea ce va permite
desfășurarea în continuare, în condiții optime, a
activităților structurilor dezvoltate prin proiecte.

Document K. Fişa pentru intervențiile din lista indicativă
Fișa intervenției #21
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Regiune de dezvoltare
Județ
Oraș/municipiu

Regiunea de dezvoltare Sud Muntenia
Județ Dâmbovița
Municipiu Târgoviște

Nume GAL

Asociația Grupul de Acțiune Locală – „Târgoviștea
Egalității de Sanse”

Date de contact GAL

Strada Calea Domnească, nr. 216, camera 3,
municipiul Târgoviște, județ Dâmbovița

Teritoriul vizat de SDL

Teritoriul aferent municipiului Târgoviște

Titlul intervenției

Campanii de combatere a discriminării la nivelul
şcolilor, instituţiilor publice şi la locul de muncă

Obiectivul specific SDL la atingerea
căruia contribuie intervenția

Creşterea nivelului de informare şi conştientizare
a fenomenului de discriminare pe piaţa muncii,
din şcoli şi instituţii publice, în vederea schimbării
atitudinii sociale şi stereotipurilor

Măsura din Planul de acțiune vizată
prin intervenție

Combaterea discriminarii în comunitate

Justificarea intervenției

Intervenţia este justificată din perspectiva
faptului ca în locurile publice, dar şi în privinţa
accesului la servicii publice (educaţie, servicii de
sănătate şi în relaţia cu autorităţile locale),
categoriile cele mai vulnerabile în faţa actelor de
discriminare sunt reprezentate de femeile roma,
femeile vârstnice şi femeile sărace.
Se remarcă lipsa unor acţiuni în vederea folosirii şi
păstrarii limbii minoritare, păstrarea/dezvoltarea
culturii scrise şi a mass-media etnice, conservarea
patrimoniului material (colecţii muzeale şi
etnografice), păstrarea patrimoniul imaterial
(artele spectacolului, meşteşuguri tradiţionale,
tezaure umane vii, sărbători, festivaluri).

Comunitatea marginalizată din
teritoriu

Zonă marginalizată de romi

8.

9.

10.

Grupuri țintă vizate (persoane aflate în Numărul estimat de persoane: 800
risc de sărăcie și excluziune socială)
Tipul de grup țintă: persoane adulte șomere sau
inactive; persoane cu dizabilități;
persoane
vârstnice aflate în situații de dependență, mai ales
persoanele vârstnice care locuiesc singure și/sau
nu sunt autonome și nu beneficiază de sprijin în
gospodărie; copii în situații de dificultate, mame
minore, adolescenți cu comportamente la risc,
copii și tineri ai străzii; persoane care au părăsit de
timpuriu școala; familiile fără o situație clară cu
privire la actele de proprietate asupra locuinței
și/sau terenului pe care locuiesc, precum și
persoanele fără adăpost

11.

Durata estimată a intervenției

72 de luni

12.

Buget estimativ

35.000 Eur

13.

Surse de finanţare

POCU

14.

Sustenabilitatea intervenției după
Sustenabilitatea intervenției după implementarea
încheierea perioadei de finanțare DLRC proiectului se va asigura de către comunitatea
locală, prin participarea voluntară a rezidenților la
acțiuni de combatere a discriminarii in
comunitate.

