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Comunicat de presă
Mai 2018
COMUNA JIANA în parteneriat cu ȘCOALA GIMNAZIALĂ JIANA, CAMERA DE COMERȚ INDUSTRIE ȘI
AGRICULTURĂ MEHEDINȚI si ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE ”EQ”. implementează în perioada 08 mai 2018 –
05 iunie 2021 proiectul „Un viitor sustenabil prin incluziune socială în comuna Jiana” în cadrul apelului
POCU/138/4/1/”Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate”.
Proiectul se derulează pe o perioadă de 36 de luni și are o valoare totală de 26.843.913,10 lei, din care contribuția Uniunii
Europene este de 26.545.595,08 lei.

Obiectiv general:
Diminuarea cu 707 persoane (din care 49.36% populatie apartinând minoritatii rome) a numarului persoanelor aflate in risc
de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata roma Danceu - Jiana Veche, prin implementarea de masuri
integrate de educatie, ocupare, sociale, locuire si sanatate.
Obiectivele specifice ale proiectului:
● Implementarea de masuri integrate pentru cresterea accesului si participarii la educatie: educatia timpurie (de nivel ante prescolar si prescolar), invatamant primar si secundar, pentru 172 copii cu varste cuprinse intre 0-14 ani din comunitatea
marginalizata Danceu-Jiana Veche (din care 112 romi).
● Cresterea sanselor de ocupare a unui numar de 466 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala (din care 223
romi), prin participarea la activitati de informare si consiliere profesionala individualizata, servicii de mediere pe piata muncii, asistenta in planificarea carierei si cautarea unui loc de munca, programe de formare profesionala in vederea integrarii
acestora pe piata muncii.
● Dezvoltarea competentelor antreprenoriale pentru 12 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala de la nivelul
zonei de interventie din Comuna Jiana, judetul Mehedinti, prin participarea acestora la cursuri de competente antreprenoriale
in vederea initierii de activitati independente, precum sesiuni de consiliere privind initierea, infiintarea si dezvoltarea afacerilor. Prin proiect se propune acordarea a 30 de micro-granturi pentru infiintarea de 30 noi afaceri dand sanse egale si celor din
GT care se califica intr-o meserie sa-si dezvolte propria afacere. Parteneriatul cu Camera de Comert, Industrie si Agricultura
Mh, va permite asigurarea de servicii de consultanta firmelor infiintate prin proiect si in perioada de sustenabilitate a proiectului, P2 va invita GT antreprenori sa participe la diverse evenimente de promovare a afacerilor, pentru realizarea
networkingului de care firmele locale au nevoie.
● Imbunatatirea calitatii vietii pentru un numar de 707 de persoane din care 349 cetateni romani apartinand minoritatii rome,
prin acordarea de servicii medicale, sociale si medico-sociale si prin imbunatatirea conditiilor de locuit, efectuarea de lucrari
de reparatii pentru 35 locuinte apartinand grupului tinta si asigurarea sprijinului pentru igienizarea locuintei si spatiilor conexe pentru 207 gospodarii (rome 84, nonrome 115 si mixte 8).
Proiectul își propune să reducă numărul persoanelor expuse riscului de sărăcie și excluziune socială cu 707 persoane, din
care 349 persoane aparținând minorității rome, din comunitatea marginalizată romă Dănceu - Jiana Veche.
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REZULTATE PRECONIZATE
 A1.1
26 de copii cu varsta intre 0-2 ani, din care 12 romi, vor beneficia de actiuni de crestere a accesului si
participarii la educatia ante-prescolara prin infiintarea si dotarea unei “crese estivale” ce va functiona cu ajutorul a 3
supraveghetoare din comunitate;
 A1.2
42 de copii prescolari (24 romi) participanti la 6 “gradinite estivale” cu sanse reale de integrare, pentru
cresterea gradului de educatie si incluziune dar si pentru a crea conditii optime parintilor de a participa la A2 si A3.
 A1.3
104 de scolari (din care 76 romi) participanti la programul SDS, la cele 6 scoli estivale, beneficiari ai programelor de consiliere, educatie formala si nonformala, cu sanse crescute de integrare, cu rezultate scolare peste cele
din anul anterior pentru a asigura succesului scolar. Prezenta copiilor la programele extracuriculare ca urmare a
cresterii atractivitatii scolii si sprijinul financiar si material acordat acestora va crea conditii optime parintilor de a
aprticipa la A2 si A3;
 A2.1 466 persoane (din care 47.85% romi), participante la 466 de sesiuni de consiliere individuala si 144 sesiuni
colectiva, informare, mediere cu sanse crescute de a se (re)integra socio-profesionale.
87 locuri de munca create, ocupate si subventionate.
1 parteneriat cu AJOFM MH, care va sprijini insertia pe piata muncii si dupa perioada de implementare a proiectului,
minim 1 an 1 parteneriat cu CCIA Mh in vederea promovarii locurilor de munca valabile din mediul de afaceri local
si care va sprijini insertia pe piata muncii si dupa perioada de implementare a proiectului, minim 1 an 87 de acorduri
de subventionare a locurilor de munca create pentru GT din proiect
 A2.2 423 pers participante la 13 cursuri de calificare si initiere/31 de sesiuni de formare.
290 persoane evaluate, certificate.
 A3.1 12 persoane certificate in urma derularii sesiunii de evaluare de competente.
 A3.2 30 idei de afaceri selectate in urma derularii concursului de evaluare si selectie a celor mai bune 30 planuri
de afaceri
 A3.3 30 persoane participante la cele 5 sesiuni de internship bazate pe schimb de experienta si knowhow la agenti
economici din comuna Jiana si din localitatile limitrofe, valorizand astfel experientele acestora
 A3.4
30 de persoane vor beneficia de consultanta individuala pentru autorizarea domeniului de activitate. Cei 30
de viitori antreprenori vor fi consiliati, asistenti si acompaniati in vederea inregistrarii juridice a afacerilor
 A3.5
30 ajutoare de minimis acordate celor 30 afaceri selectate spre finantare in cadrul concursului de planuri de
afaceri, ocazie cu care se vor semna 30 contracte de subventie. Ca urmare a finantarii celor 30 de planuri de afaceri
viabile se vor crea in comunitate minim 30 locuri de munca
 A3.6
Cele 30 de firme vor fi monitorizate conform Metodologiei de monitorizare a afacerilor independente create
prin proiect de catre L si P2. Pentru asigurarea functionarii optime a acestora, liderul, Comuna Jiana, va pune la
dispozitia acestora spatiu de birou, utilitati si logistica in cadrul salii Start-up a Centrului Multifunctional Comunitar.
1 serviciu helpdesk creat prin proiect va asigura consilierea online a antreprenorilor.
 A4.1
8 servicii medicale, 4 servicii socio-medicale furnizate GT in cadrul proiectului, 6 servicii medicale si 3
servicii medico-sociale functionale furnizate membrilor comunitatii in perioada de sustenabilitate.
200 persoane vor beneficia de servicii medicale de laborator,
172 de copii vor beneficia de consultantie pediatrica,
200 persoane de consult oftalmologic complet, inclusiv tensiune oculara,
269 de femei de consult ginecologie,
197 femei de examen Babes Papanicolau,
192 pers de ecografie mamara,
133 pers de ecografie mamara,
100 pers de cardiologie consult + EKG,
70 pers de Ecografie abdominala,
50 pers selectate in functie de patologie, consultatie alte specialitati (ortopedie, urologie, endocrinologie, diabet si boli de nutritie, neurologie, chirurgie s.a.).
 A4.2
6 servicii sociale furnizate GT in cadrul proiectului, 5 servicii sociale functionale furnizate membrilor
comunitatii in perioada de sustenabilitate,
207 familii beneficiare ale interventiilor individuale si de grup,
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130 familii vor beneficia de 5 interventii individuale;
5 interventii consiliere colectiva,
67 familii vor beneficia de 30 interventii individuale;
5 interventii consiliere colectiva,
10 familii vor beneficia de 1 interventie individuala/luna in anul 1
10 familii 24 interventii individuala in anul 2 si anul 3;
5 interventii consiliere colectiva.
210 pers. participante la cele 4 de campanii de informare;
207 gospodarii vor primi kituri de curatenie si truse de prim ajutor.
A4.3
Centru multifunctional comunitar functional pe 3 componente: medico-sociala, sociala si start-up.
Functionalitati: birou Coordonator, birou consiliere, cabinet terapii de recuperare, sala activitati recreative, spatiu socializare, birou open office Start-UP, grupuri sanitare.
A5.1
35 case reparate/reabilitate pentru imbunatatirea conditiilor de locuit, astfel incat persoanele din categoriile defavorizate, in special cetatenii romani apartinand minoritatii rome, sa poata beneficia de spatii de locuire decente
150 voluntari, inclusiv cetateni romi implicati in constructia/ reabilitarea locuintelor (activitate care va avea impact
atat in domeniul ocuparii cat si in domeniul responsabilizarii sociale a acestora).
207 gospodarii vor fi sprijinite pentru imbunatatirea conditiilor de locuit prin acordarea de kituri de igiena
locuintei si a spatiilor conexe
A6.1 50 familii consiliate in vederea obtinerii titlurilor de proprietate 466 persoane consiliate juridic cu privire la
evidenta populatiei, drepturi de proprietate, sucesiune, alte drepturi economice, sociale si medicale
A7.1
31 pers din GT vor beneficia de activitatea de alfabetizare realizata cu ajutorul elevilor din clasele 7 si a 8
a si a expertilor din cele 2 scoli
60 de seniori participanti la cele 6 ateliere „Competente digitale pentru seniori”
400 de persoane participante la cele 20 de campanii „Competente ecologice” de incurajare a femeilor si copiilor de a se implica in activitati de colectare selectiva a deseurilor
120 participanti la 6 sesiuni de educatie sanitara „Formare pentru viata de familie”
104 participanti la 6 actiuni „Dezvoltarea de Competente profesionale & cetatenie activa” - Prin exemplul
tau poti ”da stafeta” in comunitatea ta.
260 participanti la cele 18 campanii de informare in domeniul educatiei, ocuparii, cresterea calitatii vietii
200 de participanti la cele 20 campanii de incurajare a adultilor si copiilor de a lucra voluntar in activitati de
imbunatatire a conditiilor de locuit
A7.2
7 parteneriate socio-economice in vederea dezvoltarii comunitatilor marginalizate din comuna Jiana, animarea sociala si culturala a celor 2 comunitati marginalizate, cresterea coeziunii sociale prin dezvoltarea si implementarea de mecanisme de inovare sociala, cresterea atractivitatii pentru membrii sai si valorizarea traditiilor locale si multiculturalismului, 681 de persoane GT se vor implica active in rezolvarea problemelor comunitatii, contribuind la
actiuni de dezvoltare si animare socio-economica, atragerea de parteneriate relevante pentru valorizarea capitalului
uman, natural si economic al comunitatii marginalizate Danceu-Jiana Veche, incluziunea sociala a persoanelor de etnie roma pe temen lung.
A8.1 si A9.1 4 pagini web actualizate cu decrierea proiectului, a rezultatelor, a finantatorilor si a progresului realizat
2 conferinte de lansare si inchidere. Informatii postate la avizierul din comuna si la avizierul Centrului
multifunctional comunitar. promovarea si publicitatea proiectului va fi facuta de catre toti partenerii din proiect in
cadrul tuturor evenimentelor organizate in cadrul proiectului, cu respectarea elementelor de identitate vizuala.

Informații suplimentare:
 SPATARIU STEFAN CRISTIAN, Manager proiect, telefon 0734999104
 DIMA DORU, Coordonator activități, Scoala Gimnaziala Jiana, telefon 0724296056
 TUDORESCU MIRELA, Coordonator activități, CAMARA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA MEHEDINTI, telefon 0722604540
 MUNTEANU CORNELIA, Coordonator activități, ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE ”EQ”, telefon
0723693981
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