FIŞĂ DE PREZENTARE
Parteneriatul dintre UAT ORAŞUL OCNA SIBIULUI şi ASOCIAŢIA A.S. 2001 Alba Iulia
Programul Operațional Regional 2014-2020
Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale
Prioritatea de investiții 8.1 - Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel
naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea
socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la
serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale
Obiectivul specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale - Grup vulnerabil: Persoane vârstnice
Proiectul aferent cererii de finanțare: COD SMIS 116443
Titlul: „Centrul de servicii Ocna Sibiului”
Solicitant – Parteneriatul dintre UAT ORAŞUL OCNA SIBIULUI şi ASOCIAŢIA A.S. 2001 Alba Iulia
Localizare proiect – Locul de implementare a proiectului "Centrul de servicii Ocna Sibiului" este în satul Topârcea,
str. F.S. nr. 200, sat aparținator de Orasul Ocna Sibiului, județul Sibiu.
Durata de implementare: 40 luni, respectiv între data 01.07.2017 și data 31.10.2020, aceasta cuprinzând, dacă
este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare,
conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.
Obiectivul general al proiectului:
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale pentru persoanele
vârstnice de 65 de ani si peste orasul Ocna Sibiului, prin reabilitarea, extinderea si schimbarea destinatiei unei cladiri în
centru de zi fara componenta rezidentiala si unitate de îngrijire la domiciliu.
Prezentul proiect contribuie la atingerea obiectivului prioritatii de investitie POR 8.3 A prin însa activitatile si
obiectivele specifice stabilite contribuind la cresterea gradului de furnizare de servicii sociale persoanelor vârstnice.
Obiectivele specifice al proiectului:
1. Reabilitarea si extinderea unei cladiri cu schimbarea destinatiei în centru de zi pentru un numar minim de 100
de persoane vârstnice, în termen de 23 de luni de la semnarea contractului de finantare.
2. Înfiintarea unei unitati de îngrijire la domiciliu pentru un numar minim de 50 de persoane vârstnice independente sau
dependente de asistenta, în termen de 23 de luni de la semnarea contractului de finantare.
3. Facilitarea participarii persoanelor vârstnice cu dizabilitati, prin dotarile corespunzatoare, la activitati recreative si
de integrare sociala în cadrul centrului de zi, în termen de 23 de luni de la semnarea contractului de finantare.
Indicatori prestabiliți de realizare:
Beneficiari (vârstnici) de infrastructura sociala de zi reabilitata/modernizata/extinsa/ dotata – Total persoane
150: femei 83, barbati 67.
Beneficiarii direcți ai proiectului:
Grupul tinta direct este reprezentat de persoanele vârstnice de peste 65 de ani cu sau fara dizabilitati si nevoi de
îngrijire de lunga durata din Unitatea Administrativ Teritoriala Ocna Sibiului si implicit de locuitorii din satul Topârcea.
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Tot beneficiar direct este si Unitatea Administrativ Teritoriala Ocna Sibiului deoarece prin investitiile si activitatile
previzionate se contribuie la prioritatea 6.3. din Strategia de Dezvoltare Durabila 2014-2020, Orasul Ocna Sibiului,
care prevede incluziunea sociala si cresterea calitatii vietii grupurilor vulnerabile, anume a persoanele vârstnice
cu sau fara dizabilitați. Mai mult, acestia beneficiaza si prin faptul ca imobilul reabilitat si extins se afla în
proprietarea UAT-ului.
Implementarea proiectului, prin cele doua centre de servicii sociale, are efecte prielnice asupra grupului tinta. Prin
centrul de zi, cu minim 100 de beneficiari directi, se contribuie la cresterea incluziunii sociale, combaterea
sentimentului de singuratate, participarea la viata comunitatii, precum si la oferirea accesului crescut la noi
oportunitati recreative si de petrecere a timpului liber pentru persoanele vârstnice cu sau fara dizabilitati. În ceea ce
priveste unitatea de îngrijire la domiciliu, cu minim 50 de beneficiari directi, efectele asupra persoanelor vârstnice
sunt resimțite în mod fundamental, chiar de la ajutorul de baza acordat pentru activitatile indispensabile.
Beneficiarii indirecți ai proiectului:
În aceasta categorie de beneficiari sunt integrate familiile persoanelor vârstnice care vor beneficia în mod direct de
serviciile sociale oferite prin cele doua centre. Datorita unei game foarte variate de activitati puse la dispozitie în
centrul de zi, precum si a ajutorului diversificat oferit prin unitatea de îngrijire la domiciliu, familiile beneficiarilor
directi sunt în acest mod sustinute în vederea întretinerii vârstnicilor si a petrecerii timpului cu acestia.
De asemenea, tot beneficiari indirecti sunt si cei care fac parte din comunitatea aferenta UAT-ului solicitant si implicit
locuitorii din satul Topârcea. Prin investitia propusa sa se realizeze, o parte din populatie, pe termen lung, o sa ajunga
sa beneficieze în mod direct de serviciile oferite prin cele doua centre.
În cadrul proiectului vor fi implicate si 3 persoane vârstnice în baza unui contract de voluntariat în proiect (2
persoane de gen feminin si o persoana de gen masculin). Acestia se vor încadra pe postul de instructor-educator
pentru activitati de resocializare (COR 351105), având, conform Fisei voluntarului, atributii de sprijinire a
personalului centrului de zi în acordarea serviciilor: de informare pe diverse teme, consiliere psiho-sociala si
informare, socializare si petrecerea tipului liber, terapii de relaxare, organizare si implicare în activitati
comunitare si culturale, asistenta si suport pentru familie, suport pentru realizarea activitatilor administrative si
gestionarea bunurilor, acțiuni caritabile, etc.” În ceea ce priveste relatia de munca, se vor subordona direct
coordonatorului centrului de zi si se vor afla în relatii directe cu personalul de executie al centrului.
Pentru persoanele voluntare, efectele proiectului constau în integrarea sau reintegrarea, unde este cazul, prin
participare activa în viata sociala a comunitatii din care fac parte.

Bugetul proiectului:
Valoare totală a
proiectului (RON)

Valoare eligibilă (RON)
Total eligibil

FEDR

din care:
Buget național

Contribuție beneficiar

3.071.685,73
2.981.721,02
2.534.462,88
387.623,70
59.634,44
din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 2.922.086,58 lei (98,00% din
valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 646.880,05 Euro, 1 euro = 4,5172 RON (cursul de schimb prevăzut în
ghidul solicitantului).
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