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Titlul proiectului: Dezvoltarea unui pachet integrat de servicii support 
pentru copii și tinerii din teritoriul SDL Gârcini SMIS 142450 
 
Beneficiar: 
Proiect implementat de către Municipiul Săcele, în calitate de 
Beneficiar al finanțării 
 
Parteneri: 

- Agenția de Dezvoltare Durabilă a județului Brașov; 
- Fundația Agapedia România; 
- Asociația Comunității Gârcini; 
- Școala Gimnazială Nr. 5 Săcele; 
- Liceul Tehnologic Victor Jinga Săcele; 
- Spitalul Municipal Săcele. 
 

Intervenția din SDL în cadrul căreia a fost finanțat proiectul: 
Dezvoltarea unui pachet integrat de servicii suport: program 
After School, consiliere pentru planning familial și prevenirea 
abandonului școlar, măsuri de ocupare a tinerilor părinți. 
M1.3 POCU – Sprijinirea tinerelor familii din teritoriul SDL prin 
furnizarea de servicii socio-educationale suport pentru accesul  și 
menținerea pe piața muncii 
 
• Proiectul este finanțat în cadrul Programul Operațional Capital 
Uman 2014 – 2020, Etapa III a mecanismului DLRC AP 5/PI 9.vi/OS 
5.1, Axa Prioritară ,,Dezvoltarea locală plasată sub 

http://9.vi/OS
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responsabilitatea comunității”, Operațiunea „Reducerea 
numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate 
în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 
locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității 
roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în 
contextul mecanismului DLRC.  
 
Perioada de implementare: 07.06.2021 – 06.08.2022 (14 luni). 
 
Localizare: în teritoriul SDL Gârcini.  
 
Teritoriu vizat in cadrul proiectului: 
 
• ZONA URBANĂ MARGINALIZATĂ (ZUM): străzile: Rodnei, 

Cetinii, Gârcinului, Barajului, Subobrej, Amurgului, Râului, 
Ferigii, Ghioceilor, Lămâiței, Lacului, Pajiștei, Piscului, B-dul 
George Moroianu (420 – final, 413-final). 
 

• ZONA FUNCȚIONALĂ (ZF): străzile Aleea Episcop Popeea, 
Viitorului, Tărlungului, Martin Luther, Lungă, General 
Dragalina, Valea Largă, Vulcan, Oituz (numerele 50 -final, 33-
final), B-dul George Moroianu (numerele 247-411; 230-418) și 
Mocanilor (numerele 1-3, 2-6). 
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Obiectivul general al proiectului constă în „facilitarea 

accesului membrilor comunității urbane marginalizate din 
teritoriul GAL Gârcini la servicii integrate în domeniul social, 
educațional și al ocupării în vederea depășirii situației de 
vulnerabilitate”.  

 
 
Obiectivele specifice ale proiectului : 

1. Creșterea accesului si participării la educație pentru minim 120 
de persoane (copii și adolescenți aparținând comunității 
marginalizate din teritoriul GAL Gârcini) prin implementarea 
unui set complex de măsuri suport.  

    2. Facilitarea accesului pe piața muncii pentru un număr de 
minim 110 persoane (adolescenți și tineri adulți aparținând 
comunității marginalizate din teritoriul GAL Gârcini) prin 
implementarea unui set de măsuri integrate de sprijin. 
    3. Depășirea situației de vulnerabilitate și îmbunătățirea 
nivelului de sănătate pentru minim 120 de tineri aparținând 
comunității marginalizate din teritoriul GAL Gârcini prin 
implementarea de măsuri de sprijin în domeniul asistenței sociale 
și medicale. 
    4. Promovarea egalității de șanse și nediscriminării și stimularea 
voluntariatului comunitar prin derularea unei campanii 
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specializate cu implicarea a 140 de copii, adolescenți și tineri din 
teritoriul GAL Gârcini.   

Scopul proiectului îl constituie ,,reducerea numărului de 
persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din 
teritoriul GAL Gârcini, printr-o abordare integrată în domeniile 
social, educațional  și al ocupăriiˮ. 
 
 
Grupul țintă vizat în cadrul acestui proiect este format din este 
format  din 220 persoane, copii și tineri din teritoriul SDL Gârcini. 
 
și care îndeplinesc condiția de a fi persoane aflate în situații de 
risc de sărăcie și excluziune socială, respectiv se află într-una din 
următoarele situații:  
 
 În categoria în risc de sărăcie sunt incluse persoane care au un 
venit disponibil echivalat situat sub pragul riscului de sărăcie, care 
este stabilit la 60 % din mediana la nivel național a venitului 
disponibil (după transferurile sociale) per adult echivalent. 

 Persoane care se confruntă cu deprivare materială severă 
dispun de condiții de trai extrem de limitate din cauza lipsei 
resurselor, la care se înregistrează cel puțin 4 din cele 9 elemente 
de deprivare, respectiv nu își pot permite:  
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1) să plătească chiria sau facturile la utilități;   
2) să asigure încălzirea adecvată a locuinței;  
3) să facă față unor cheltuieli neprevăzute;  
4) să mănânce carne, pește sau un echivalent proteic în fiecare zi;  
5) o săptămână de vacanță departe de casă;  
6) un autoturism;  
7) o mașină de spălat;  
8) un TV color;  
9) un telefon.  
 
Persoane care trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de 
redusă a muncii. 

minimum 51 persoane vor fi reprezentate de persoane de etnie 
romă. 
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Activitățile/rezultatele proiectului ,,Dezvoltarea unui pachet 

integrat de servicii support pentru copii și tinerii din teritoriul 
SDL Gârcini" 

 

1. Susținerea unui program  ,,ȘCOALA DUPĂ ȘCOALĂˮ pentru 
ciclul primar :  

- beneficiari 40 copii ciclul primar (clasele I-IV), care urmează 
cursurile Școlii Gimnaziale nr. 5 și care vor fi împărțiți în grupe 
de câte 10 elevi, fiecare coordonat de câte un cadru didactic din 
cadrul unității de învățământ mai sus menționate;  

- Durata: 35 săptămâni,  prin raportarea la structura anului 
școlar, 5 zile/săptămână, 3 ore/zi, după programul școlar 
obligatoriu, se oferă 1 masă/zi în regim  catering în cadrul școlii; 

- Locul: Școala Gimnazială nr. 5. 

 

2. Susținerea unui program   ,, A DOUA ȘANSĂˮ:  

- 20 beneficiari cu vârstă cuprinsă între 10-14 ani care nu s-au 
înscris deloc la școală, sau au abandonat timpuriu școala, pentru 
finalizarea de către aceștia a ciclului primar; 
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- se organizează grupe studio pentru ciclul primar,  pentru 20 
copii cu o durată de desfășurare a cursurilor de 1 an, echivalent 
a 2 ani/niveluri de studii; 

- se acordă premii la absolvirea studiilor, condiționate de rata 
prezență, rezultatele obținute și promovarea nivelului; 

- Locul: Școala Gimnazială nr. 5. 

 

3. Susținerea unui program   ,,ȘCOALA DUPĂ ȘCOALĂˮ pentru 
ciclul gimnazial:  

- 40  beneficiari, copii din  ciclul gimnazial  (clasele V-VIII), care 
urmează cursurile Liceului Tehnologic Victor Jinga și care vor fi 
împărțiți în grupe de câte 10 elevi, fiecare coordonat de câte un 
cadru didactic din cadrul unității de învățământ mai sus 
menționate;  

- Durata: (35 săptămâni, prin raportarea la structura anului 
școlar, 5  zile/săptămână, 4 ore/zi, după programul școlar 
obligatoriu, se oferă 1 masă/zi în regim  catering în cadrul școlii); 

- Locul: Liceul Tehnologic Victor Jinga.  
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4. Derularea de  ATELIERE INTERACTIVE pentru dezvoltarea de 
abilități pentru viață independentă și dobândirea de 
competențe cheie: 

- 60 beneficiari: 20 copii ciclul primar, 20 copii  ciclul gimnazial, 
20 tineri  cu vârsta  între 15-18; 

- se desfășoară pe perioada vacanțelor școlare, inclusiv ca 
modalitate de suplinire și completare a acțiunilor din cadrul 
programelor ,,Școala după Școalăˮ; 

- atelierul de limbi străine: cu o durată totală de  3 săptămâni, 5 
zile pe săptămână, 2 ore/zi; 

- atelierul de competențe digitale: cu o durată totală de  3 
săptămâni, 5 zile pe săptămână, 2 ore/zi; 

- se desfășoară la Școala Gimnazială nr. 5 și la Liceul Tehnologic 
Victor Jinga; 

- activitățile vor fi susținute de doi coordonatori de ateliere 
desemnați de ADDJB, într-o manieră interactivă. Pentru fiecare 
atelier vor fi organizate 3 module cu câte maxim 10 participanți. 

 

 

5. CURSURI FORMARE PROFESIONALĂ – cursuri de calificare de 
nivel 2: 
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- 60 beneficiari: 10 tineri  cu vârsta  între 15-18 ani, 50 tineri cu 
vârsta între 18-25 ani; 

- Durata: 360 ore, 3 luni,  pentru un număr total de 3 meserii, 
subvenție 2 lei/oră, sub condiția participării la întregul program 
de formare profesională, inclusiv la examenul final de evaluare; 

- se desfășoară la Liceul Tehnologic Victor Jinga; 

- se va urmări ca minim 50 de participanți să obțină o calificare la 
finalizarea acestor cursuri. 

 

6.  ACTIVITĂȚI DE INFORMARE, CONSILIERE ȘI MEDIERE PE PIAȚA 
MUNCII: 

- activitățile vor fi derulate de către experții de servicii de 
ocupare din cadrul Fundației Agapedia Brașov; 

- beneficiari 80 tineri  cu vârsta între 18-25 ani; 

- intermediere relații beneficiari-potențiali angajatori; 

- aducerea la cunoștința reprezentanților grupului țintă  a listei 
cu locurile de muncă, identificate, premergător organizării 
târgului de locuri de muncă; 

- organizarea unui târg de locuri de muncă, care se va derula în 
teritoriul SDL, într-un spațiu pus la dispoziție de Școala 
Gimnazială nr. 5 și va avea durata de 1 zi; 
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- pentru beneficiarii selectați, experții vor acorda asistența 
necesară pentru parcurgerea tuturor etapelor necesare, în 
vederea încheierii contractelor de muncă; 

- minim 50 de beneficiari ai acestor activități vor fi participanți la 
cursurile de formare profesională. 

 
7.  ACTIVITĂȚI DE CONSILIERE SOCIO-JURIDICĂ ȘI PSIHOLOGICĂ 

PENTRU TINERELE MAME ȘI FAMILII: 

- activitățile vor fi derulate de către Municipiul Săcele, prin 
personalul propriu, respectiv 2 asistenți sociali și se vor derula 
în mare măsură pe teritoriul SDL, inclusiv la domiciliul 
beneficiarilor; 

- beneficiari 100 tineri cu vârsta între  18-25 ani, mame și părinți 
tineri din teritoriul SDL; 

- consiliere obținere acte de identitate, stare civilă: certificate de 
căsătorie, naștere, accesare beneficii sociale: alocații, 
indemnizații pentru creșterea copilului, suport pentru 
întocmirea și depunerea documentelor necesare, deschiderea  
de conturi bancare în vederea încasării acestor drepturi, 
activități suport pentru înscrierea copiilor la școală etc.; 

- consiliere psihosocială și suport emoțional. 

 



 
 
 
 
 

 

Proiect co-finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
 

 

8. ACTIVITĂȚI DE CONSILIERE ÎN DOMENIUL ÎNGRIJIRII ȘI 
EDUCAȚIEI COPIILOR: 

- 40 de beneficiari, tineri, viitoare mame și părinți  de copii cu 
vârsta între 0-3 ani; 

- activitățile se vor derula la Spitalul Municipal Săcele, astfel: 

 

 pregătirea pentru naștere va fi susținută de medicul 
ginecolog, în cadrul a două sesiuni, cu câte 10 
participante, fiecare fiind pe durata a 10 ore, sesiunile 
colective fiind dublate pentru fiecare dintre cele 20 de 
viitoare mame de ședințe individuale, pe toată durata 
sarcinii, minim 1 pe lună; 

 pregătirea pentru creșterea  copilului cu vârsta între 0-3 
ani va fi susținută de către medicul pediatru în cadrul s 4 
sesiuni, cu câte 10 participante, fiecare sesiune fiind de 
15 ore, iar aici vor participa și primele 20 de mame de la 
primul modul care au născut, cât și alte 20 de tinere 
mame din comunitate. 

 
9.  ACTIVITĂȚI DE EDUCAȚIE SANITARĂ PENTRU UN STIL DE 

VIAȚĂ SĂNĂTOS: 
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- 40 beneficiari: 20 tineri cu vârsta între 15-18 an, 20 tineri  cu 
vârsta între 18-25 ani; 

- activitățile vor fi susținute de către un expert în educație 
sanitară de la nivelul Spitalului Municipal Săcele, pe parcursul a 
4 sesiuni, cu câte 10 participanți , fiecare sesiune având 20 de 
ore și vor implica 2 componente: 

 igienă și un stil de viață sănătos: regulile elementare de 
igienă, prevenirea și depistarea timpurie a afecțiunilor, 
combaterea consumului de alcool, droguri; 

 viața sexuală, sănătatea cuplului-igiena sexuală, 
contracepție, prevenirea bolilor cu transmitere sexuală. 

 
10.  ACTIVITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ SPECIALIZATĂ ÎN 

DOMENIUL SĂNĂTĂȚII SEXUALE ȘI PLANNINGULUI FAMILIAL: 

- beneficiari 80 tinere cu vârsta între 15-25 ani; 

- activitățile se vor derula în cadrul Spitalului Municipal Săcele și 
vor fi susținute de personal de specialitate: medic ginecolog, 
medic anatomopatolog și 2 asistente; 

- consult ginecologic de specialitate pentru tinerele mame, 
înainte și după naștere (inclusiv ecograf și alte proceduri 
medicale necesare); 
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- consult ginecologic pentru evaluarea stării de sănătate și 
depistarea eventualelor boli cu transmitere sexuală pentru 
tinerele din comunitate; 

- sesiune individualizată de consiliere în domeniul planning-ului 
familial pentru fiecare tânără beneficiară; 

- screening pentru depistarea cancerului de col uterin pentru 
toate cele 80 de participante. 

 

11.  SESIUNI DE INFORMARE TEMATICE PENTRU PROMOVAREA 
EGALITĂȚII DE ȘANSE ȘI NEDISCRIMINĂRII: 

- activitatea va fi derulată de ADDJB; 

- 100 beneficiari – copii ciclu gimnazial și primar și tineri din 
comunitate; 

- organizare a 2 workshop-uri, care să implice, în egală măsură, 
angajatori, reprezentanți ai unor ONG-URI, instituții și alți 
stakeholderi  relevanți, alături de membri ai comunității din 
ZUM; 

- organizarea unei campanii de exprimare artistică privind 
egalitatea de șanse și nedisriminarea, concursul, organizat pe 
grupe de vârstă, va avea ca rezultat premierea a 25 de 
participanți care vor participa la o tabără tematică; 
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- activitățile se vor derula atât în teritoriul SDL, cât și pe raza 
Municipiului Săcele, urmărindu-se astfel și promovarea 
desegregării și facilitarea comunicării și colaborării între toți 
membrii comunității locale. 

 
12.  ACTIVITĂȚI DE PROMOVARE A VOLUNTARIATULUI 

COMUNITAR: 

- activitatea va fi derulată de ADDJB și va presupune organizarea 
unei campanii de promovare a voluntariatului comunitar; 

- 60 beneficiari: 20 copii ciclul primar, 20 tineri cu vârsta între 15-
18 ani, 20 tineri cu vârsta între 18-25 ani; 

- este propusă organizarea unei serii de 3 întâlniri, care să 
implice, în egală măsură, alături de beneficiarii direct vizați și 
adulți din ZUM și ZF, reprezentanți ai instituțiilor și societății 
civile locale, întâlniri care vor avea scopul de a identifica acele 
probleme punctuale care nu sunt vizate a fi rezolvate prin 
celelalte măsuri ale GAL Gârcini; 

- ADDJB, prin experții desemnați, va lansa o competiție de 
selecție a acestor soluții prezentate sub forma unor proiecte de 
voluntariat; 

- se vor acorda  maxim 3 premii de 5.000 lei pentru proiectele 
câștigătoare în vederea implementării acestor, care nu vor fi 
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acordate în bani, partenerul ADDJB va achiziționa acele 
bunuri/produse/servicii necesare implementării fiecărui proiect 
de voluntariat. Grupurile de inițiativă câștigătoare vor primi de 
la ADDJB toate echipamentele/produsele/serviciile stabilite 
prin proiectele câștigătoare în vederea implementării 
proiectului promovat. 

Principalele rezultate așteptate în urma implementării 
proiectului sunt următoarele: 

- 1 program de tip „scoala dupa scoala” pentru ciclul primar la 
care vor participa 40 de copii;  
- 1 program de tip „scoala dupa scoala” pentru ciclul gimnazial 
la care vor participa 40 de copii ; 
- 1 program de tip „a doua sansa” pentru ciclul primar, la care 
vor participa 20 copii;  
- 2 ateliere interactive in domeniul limbilor straine si TIC, 
desfasurate in 3 module, la care vor participa 60 de copii si 
tineri;  
- 6 cursuri de formare profesionala (initiere) organizate pentru 
3 meserii la care vor participa 60 de tineri;  

- 80 de tineri din intreg teritoriul SDL aflati in risc de saracie sau 
excluziune sociala participanti la actiuni de informare, consiliere si 
mediere in vederea sustinerii accesului pe piata muncii;  
-  1 targ de locuri de munca organizat;  
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- 30 de tineri din teritoriul SDL incadrati in munca in urma 
participarii la activitatile proiectului;  

- 100 de tineri din teritoriul SDL beneficiari de servicii de 
consiliere socio-juridica si psihologica; 

-  2 sesiuni de consiliere, informare si consiliere in vederea 
pregatirii pentru nastere, la care vor participa in total 40 de 
persoane;  

- 4 sesiuni de pregatire pentru cresterea copilului, la care vor 
participa 40 de persoane;  

- 4 sesiuni de educatie sanitara, la care vor participa 40 de 
persoane;  

- 1 program de asistenta medicala specializata (consult 
ginecologic de specialitate, sesiune individualizata de consiliere 
in domeniul planningului familial, screening pentru depistarea 
cancerului de col uterin), la care vor participa 80 de tinere;  

- 1 campanie de promovare a egalitatii de sanse si nediscriminarii 
implementata in comunitate la care vor participa minim 100 de 
persoane.  

 
 

 
 


