DEZVOLTARE INTEGRATĂ
ÎN COMUNITATEA MARGINALIZATĂ
DIN MIERCUREA SIBIULUI

Toti
¸ avem drepturi egale!

PROIECT COFINANȚAT DIN
FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

CARACTERISTICILE PROIECTULUI
„DEZVOLTARE INTEGRATĂ ÎN
COMUNITATEA MARGINALIZATĂ
DIN MIERCUREA SIBIULUI”

Proiectul este co inanțat din Fondul Social European prin Programul
Operațional Capital Uman 2014-2020
Obiectivul tematic 9 – Promovarea incluziunii sociale, combaterea
să ră ciei ș i a orică rei forme de discriminare
Prioritatea de investiții 9.ii – Integrarea socio-economică a
comunită ților marginalizate, cum ar i romii
Obiectivul speci ic 4.1 – Reducerea numă rului de persoane a late ın
̂
risc de să ră cie ș i excluziune socială din comunită țile marginalizate ın
̂
care există populaț ie aparț inâ nd minorită ț ii rome, prin
implementarea de mă suri integrate
Apel de proiect: POCU/138/4/1 - Reducerea numă rului de
comunită ț i i marginalizate ı̂ n care exista populaț i e aparț i nâ nd
minorită ții roma (acele comunită ți ı̂n care populația aparținâ nd
minorită ții roma reprezintă minim 10% din totalul populației la
nivelul comunită ții) a late ın
̂ risc de să ră cie si excluziune socială , prin
implementarea de masuri integrate
Obiectivul general al proiectului este de a reduce numă rului de
persoane a late ı̂n situaț ii de să ră cie ș i excluziune socială din
comunitatea marginalizată cu populație de etnie romă , localizată ın
̂
Unitatea administrativ-teritorială din Miercurea Sibiului, prin
implementarea de mă suri integrate pentru 800 de persoane
dezavantajate din comunitate.

Parteneri
ASOCIAȚ IA PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMIEI SOCIALE FORTUNATIS
PRIMARIA ORAȘ ULUI MIERCUREA SIBIULUI
LICEUL TEHNOLOGIC ”ILIE MACELARIU”
GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPMENT SRL
ACQUISITION CAREER MANAGEMENT SRL

Tu stii
¸ ce este
discriminarea?
Discriminarea este o acțiune care presupune un
tratament diferit, nedrept față de persoane din cauza
apartenenței lor la un anumit grup social. Există mai multe
forme de comportamente discriminatorii, dar toate au
comun faptul că implică o anumită formă de excludere sau
de respingere.
Criterii de discriminare
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rasă
naționalitate
etnie
limbă
religie
categorie socială
opinie
sex
orientare sexuală
vâ rstă
dizabilitate
HIV/SIDA
boală cronică necontagioasă
statut de refugiat/ azilant

Care sunt formele discriminãrii?

Discriminarea directă
- atunci câ nd o persoană este tratată ın
̂ tr-un
mod mai puțin favorabil decâ t o altă persoană
care a fost, este sau ar putea i ın
̂ tr-o situație
comparabilă , iar diferența de tratament are la
bază oricare criteriu de discriminare prevă zut
de legislația ın
̂ vigoare.

Discriminarea indirectă
- se ın
̂ tâ mplă atunci câ nd o prevedere, un
criteriu, o practică aparent neutră
dezavantajează anumite persoane, pe baza
criteriilor prevă zute de legislația ın
̂ vigoare.

Discriminarea multiplă
- survine atunci câ nd o persoană sau un grup
de persoane sunt tratate diferențiat, ın
̂ tr-o
situație egală , pe baza a două sau a mai multor
criterii de discriminare, cumulativ.

SPUNE NU DISCRIMINĂRII!

Dispoziția de a discrimina
- este considerată a i tot o formă de
discriminare ș i reprezintă un ordin primit
de o persoană sau un grup de persoane de
la o altă persoană sau grup de persoane
pentru a discrimina.

Hărțuirea
- reprezintă orice comportament care duce
la crearea unui cadru intimidant, ostil,
degradant ori ofensiv, pe criteriu de rasă ,
naționalitate, etnie, limbă , religie, categorie
socială , convingeri, gen, orientare sexuală ,
apartenență la o categorie defavorizată etc.

Victimizarea
- reprezintă orice tratament advers, venit
ca reacție la o plâ ngere sau acțiune ın
̂
instanță sau la instituțiile competente, cu
privire la ın
̂ că lcarea principiului
tratamentului egal ș i al nediscrimină rii.

SPUNE NU DISCRIMINĂRII!

Despre proiectul
„Dezvoltare integratã
în comunitatea marginalizatã
din Miercurea Sibiului”
Cui i se adresează proiectul?
Grupul țintă direct al proiectului este format din 800 de persoane aﬂate în risc de
sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată din UAT Miercurea
Sibiului, în care există populație aparținând minorității rome, din care:
Ä 400 adulți (ex. șomeri, inactivi, persoane cu un nivel scăzut de educație
etc), din care minimum 27% persoane de etnie romă - 108 adulți romi;
Ä 300 de copii (6-18 ani) care trăiesc în comunitatea marginalizată vizată,
din care minimum 27% persoane de etnie romă – 81 copii romi;
Ä 100 de vârstnici (peste 64 ani), persoane care nu beneﬁciază de ajutorul
altor persoane, din care minimum 27% persoane de etnie romă - 27
vârstnici romi;

Cum mă ajută proiectul?
Prin proiect vor ﬁ furnizate servicii gratuite de asistență integrată pentru 800
de persoane aﬂate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea
marginalizată din orașul Miercurea Sibiului și satele Apoldu de Sus și Dobîrca,
astfel:
Ä servicii sociale de bază în comunitate - mediere sanitară, asistență
socială, educație pentru sănătate
Ä servicii medicale de specialitate în comunitate - analize medicale de
bază, consult medical de specialitate, medicina muncii
Ä servicii socio-medicale - kinetoterapie pentru persoanele în vârstă
Ä servicii de educație extra-curriculară - program remedial, ateliere
creative și activități extracurriculare, excursii, subvenții, pachete
integrate (hrană, rechizite / materiale didactice) pentru copii
Ä servicii de ocupare în comunitate - formare profesională, informare,
consiliere și orientare profesională, mediere pe piața muncii și sprijin
pentru angajare, consultanță și asistență pentru înﬁințarea a 10 afaceri în
valoare de aproximativ 25.000 euro ﬁecare
Ä servicii de asistență juridică pentru reglementări acte - pentru 10 de
persoane / gospodării
Ä servicii de asistenta juridică pentru racordarea la utilități (gaz)

Cum mă înscriu în proiect?
? Contactează -ne prin telefon - 0269 534 380
?
?

ș i stabileș te o ın
̂ tâ lnire cu unul dintre consilierii proiectului.
contactează -ne pe Facebook - Dezvoltare Integrată Miercurea
Sibiului
sau poți să ne trimiți un e-mail pe una dintre adresele apdesf@yahoo.com sau cnpocu115001@gmail.com

?

Pregă teș te urmă toarele documente:
Ä Copie Carte de identitate
Ä Copie Certi icat de naș tere
Ä Copie Certi icat de că să torie (dacă este cazul)
Ä Copie diplomă /adeverință de absolvire a ultimei
forme de ın
̂ vă țămâ nt

? Vino la sediul Asociației pentru Dezvoltarea Economiei
Sociale – FORTUNATIS
Adresa – Apoldu de Sus, Nr. 112, județul Sibiu

Sau... venim noi la tine!
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