Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 4: ” Incluziunea socială si combaterea saraciei”
Componenta 4.1 „Dezvoltare Locala Integrata (DLI 360*) în comunitațile marginalizate în care exista populație aparținând
minoritații rome - Regiuni mai puțin dezvoltate”
Titlu proiect: „ Activități Integrate pentru comunitatea urbană marginalizata BABADAG ”AI CUM”
Cod SMIS: 115022
Beneficiar: Orașul BABADAG

Proiectul contribuie in mod direct la Obiectivul 4.1 al POCU prin derularea de acþiuni ce vizeaza
reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din randul comunitatii si
din comunitaþile rome. Proiectul înainteaza masuri adaptate grupului þinta pe baza analizei din teritoriu,
grup format din 560 persoane dintre care 146 sunt de etnie roma (26,01% din total grup þinta). Se ofera
servicii integrate (educaþionale, medico-sociale, de ocupare, juridice si de locuire) pentru beneficiari în
vederea depasirii condiþiei de asistat si a obþinerii independenþei financiare si sociale. Indicatorii vizaþi
sunt: 560 de persoane din care 146 romi vor beneficia de servicii integrate (4S43, 4S43.2); 280 de
persoane vor beneficia de masuri de ocupare, din care 73 romi; 87 de persoane vor avea un loc de
munca (4S38); 169 de persoane vor dobândi o calificare la încetarea calitaþii de participant – 4S37 si
4S37.2 (peste 29 % din numarul de persoane care vor beneficia de masuri de ocupare); 560 de persoane
vor beneficia de servicii medicale si sociale; 1 comunitate din mediul rural va fi sprijinita pentru
depasirea condiþiei de marginalizare ( 4S45-4S41, 4S45.2). Proiectul contribuie si la alte obiective
specifice POCU precum 3.1-3.6 prin oferirea de servicii de calificare si ocupare persoanelor vulnerabile,
cu dizabilitaþi si celor de etnie roma. In acord cu obiectivele 4.4 si 4.10 se vor furniza servicii sociale/
medicale/ socio-profesionale/ de formare profesionala adecvate nevoilor specifice ale grupului þinta, iar
serviciile educaþionale acordate vor susþine prioritaþile formulate in cadrul obiectivelor 6.2-6.4.

Beneficiar: Orasul Babadag, judetul Tulcea
Parteneri: Fundatia Zamolxes; Organizatia Nationala Cercetasii Romaniei - Filiala Brasov Virgil Onitiu;
Asociatia G.A.L. Valea Telitei; Scoala Gimnaziala "Constantin Brancoveanu" Babadag; Asociatia "Agentia
Adventista Pentru Dezvoltare, Refacere Si Ajutor - ADRA Romania"; Scoala Gimnaziala " Mircea Cel
Batran" Babadag.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Cresterea sanselor de integrare educaþionala, sociala si ocupaþionala pentru 560 de persoane
din comunitatea marginalizata Babadag prin dezvoltarea unui program integrat de masuri care sa
raspunda la nevoile acestora.

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 4: ” Incluziunea socială si combaterea saraciei”
Componenta 4.1 „Dezvoltare Locala Integrata (DLI 360*) în comunitațile marginalizate în care exista populație aparținând
minoritații rome - Regiuni mai puțin dezvoltate”
Titlu proiect: „ Activități Integrate pentru comunitatea urbană marginalizata BABADAG ”AI CUM”
Cod SMIS: 115022
Beneficiar: Orașul BABADAG

Obiectivul contribuie la realizarea obiectivului tematic 9 al POCU, promovând incluziunea sociala
prin acordarea de pachete integrate ce combat saracia si acþioneaza împotriva formelor de discriminare.
În acord cu Obiectivul specific 4.1, proiectul vizeaza reducerea numarului de persoane sarace sau
excluse social din comunitaþile marginalizate si cele rome prin crearea de servicii pentru dezvoltare
locala integrata.
Proiectul urmareste sa sporeasca eficienþa si încrederea în sine a beneficiarilor prin gasirea de
noi modalitaþi participative de abordare a saraciei, în acelasi timp cu continuarea dezvoltarii de
instrumente de prevenire si orientare catre necesitaþi.
Acþionând asupra unei comunitaþi aflate în saracie prin masuri care combat excluziunea sociala
si împuternicesc persoanele aflate în risc, se obþine pe termen lung o societate sanatoasa. Dezvoltarea
de locuri de munca prin micro-granturi si subvenþionarea cheltuielilor angajatorilor reprezinta esenþa
combaterii acestui fenomen.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. 1. Crearea unui parteneriat la nivel local în vederea diminuarii problemelor cu care se confrunta
populaþia din comunitatea marginalizata roma prin elaborarea unei strategii de intervenþie, a unui
sistem de monitorizare si avertizare timpurie a cazurilor disperate si înfiinþarii unui Centru Comunitar
Integrat prin care sa fie acordate masurile de sprijin.
2. 2. Îmbunataþirea accesului la servicii de educaþie pentru 110 copii si tineri si 50 de adulþi prin
dezvoltarea de programe locale de supraveghere a efectuarii temelor, de consiliere educaþionala si de
dezvoltare a abilitaþilor timpurii.
3. 3. Cresterea sanselor de ocupare a populaþiei adulte prin oferirea de programe de informare,
consiliere si orientare profesionala, de calificare, antreprenoriat si mediere pentru 280 de persoane din
gospodarii expuse riscului de saracie
4. 4. Evaluarea nevoilor medicale si sociale a 560 de persoane prin efectuarea de consulturi si analize
medicale, derularea de campanii de prevenþie si acordarea de servicii de suport social
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5. 5. Combaterea discriminarii împotriva romilor si a persoanelor dezavantajate prin oferirea de servicii
juridice, de locuire si crearea unor campanii anti-discriminare la nivel local în care sa fie implicaþi
beneficiarii

Grup țintă
Grupul þinta vizat este format din 560 de persoane ce provin din comunitatea marginalizata
Babadag. Aceste persoane fac parte din cele 3 categorii menþionate în Ghidul Solicitantului: se afla în risc
de saracie si excluziune sociala, se confrunta cu deprivare materiala severa sau care traiesc în gospodarii
cu o intensitate foarte redusa a muncii.
Populaþia totala a comunitaþii marginalizate din cele 3 cartiere din Babadag este de 4100
persoane, din care 2255 persoane sunt de etnie roma, ceea ce reprezinta 55% din totalul populaþiei.
Venitul mediu al unei gospodarii din comunitatea analizata este de 1.231,9 lei/ luna cu o valoare
medie a venitului disponibil per persoana de 393,4 lei si o valoare mediana a venitului de 325,0 lei/
persoana. Acestea în condiþiile în care la nivelul anului 2014, mediana veniturilor conform Eurostat este
de aproximativ 808 lei/luna /persoana. Asadar, 60% din acest venit înseamna 485 lei/luna/persoana ceea
ce înseamna ca majoritatea persoanelor din comunitatea Babadag se încadreaza în aceasta categorie.
Intensitatea muncii este scazuta la nivelul întregii comunitaþi. La nivelul populaþiei investigate,
doar 190 persoane de 16-64 ani din comunitate lucreaza, adica 22,4% din totalitatea persoanelor din
aceasta categorie de vârsta, în timp ce 637 persoane cu aceeasi vârsta nu lucreaza. Dintre persoanele
neocupate, doar 322 îsi cauta un loc de munca. Principala sursa de venit a persoanelor din gospodariile
intervievate este reprezentata de alocaþiile copiilor (în 50,7% gospodarii), urmata de veniturile din salarii
(în 30,6% gospodarii) si de cele din pensii (în 22,0% gospodarii).
Grupul þinta va fi selectat din comunitate si va trebui sa aiba locul de resedinþa în zona
marginalizata, încadrându-se într-una din categoriile enumerate anterior. De asemenea, beneficiari vor fi
si persoanele vulnerabile care nu deþin acte de identitate, dar locuiesc in aceasta zona pe baza analizei
preliminare la nivel de comunitate.
În cadrul proiectului vor fi selectaþi 560 de beneficiari dupa cum urmeaza:
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- 120 de copii ante-prescolari, prescolari si scolari vor beneficia de servicii educaþionale/sociale,
medicale si anti-discriminare
- 20 de copii si tineri vor beneficia de servicii de alfabetizare, medicale si anti-discriminare
- 280 de adulþi vor beneficia de masuri de ocupare si medicale/anti-discriminare
- 80 de adulþi vor beneficia de servicii de consiliere educaþionala/medicala si anti-discriminare
- 10 adulþi vor beneficia de servicii juridice si medicale
- 50 de vârstnici vor beneficia de servicii sociale, medicale si anti-discriminare
- 70 de gospodarii vor beneficia de servicii de îmbunataþire a locuinþelor
Grupul þinta va primi servicii integrate, fiecare membru primind minim 2 masuri diferite funcþie de
necesar. Nevoile beneficiarilor vor fi stabilite în cadrul unei diagnoze derulate la începutul proiectului
când situaþia fiecarei persoane va fi evaluata de o comisie interdisciplinara. Evoluþia grupului þinta si
impactul masurilor acordate vor fi evidenþiate cu ajutorul unui soft de monitorizare.
SERVICII EDUCAȚIONALE
Ponderea populaþiei tinere (0-17 ani) la nivelul comunitaþii este de 39,6%. depasind pragul
minim de 20,5% pentru validarea dimensiunii capital uman. Proporþia copiilor si a tinerilor de 0-17 ani
reprezinta 51,3% la nivelul populaþiei de romi .In total, numarul de copii si tineri investigaþi se ridica la
valoarea de 562 persoane. Merg la gradiniþa/ scoala 163 copii si tineri din comunitate, adica 35,1% din
aceasta categorie de vârsta, la care se adauga alte 25 persoane cu vârsta cuprinsa între 18-34 ani.
Aproximativ 53,2% din copiii cu vârsta de 6-10 ani (care ar trebui sa fie în scoala primara) si 58,9% din
copiii cu vârsta de 11-14 ani (care ar trebui sa fie în scoala gimnaziala) nu merg, în prezent, la scoala.
Proporþia persoanelor de 15-64 ani care au absolvit maxim 8 clase (gimnaziu) este de 37,9%. De
asemenea, 18,1% persoane au absolvit clasele 9-10 (scoala de arte si meserii), 24,% dintre persoanele
din comunitate sunt absolvente ale unui liceu (clasele 9-12/13), iar 4,8% dintre persoane sunt absolvente
de studii universitare. 372 persoane intervievate nu stiu sa citeasca sau sa scrie.
Pentru a raspunde nevoilor comunitaþii, se vor acorda servicii educaþionale pentru un numar de
90 de copii si tineri, dupa cum urmeaza:

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 4: ” Incluziunea socială si combaterea saraciei”
Componenta 4.1 „Dezvoltare Locala Integrata (DLI 360*) în comunitațile marginalizate în care exista populație aparținând
minoritații rome - Regiuni mai puțin dezvoltate”
Titlu proiect: „ Activități Integrate pentru comunitatea urbană marginalizata BABADAG ”AI CUM”
Cod SMIS: 115022
Beneficiar: Orașul BABADAG

20 de prescolari vor beneficia de programul ”Zile active” prin care vor participa la activitaþi extrascolare,
40 de scolari de la nivel primar si 30 de scolari de la nivel gimnazial vor avea acces la programul ”?coala
dupa scoala”.
În plus 50 de persoane care se afla în risc major de abandon dintre cei 90 de prescolari si scolari vor primi
servicii de consiliere alaturi de 50 de parinþi. Minim 20 de copii si 20 de adulþi vor fi romi.
Alþi 20 de copii si tineri romi vor fi inclusi într-un proiect pilot de dezvoltare a abilitaþilor timpurii în
încercarea de a-i convinge pe acestia sa se înscrie la scoala sau sa urmeze un program de tip ”A doua
sansa”.
SERVICII DE OCUPARE ȘI ANTREPRENORIAT
Conform datelor furnizate mai sus, exista un numar semnificativ de persoane care nu sunt
ocupate sau care câstiga un salariu modic per luna ce nu le permite un trai decent. În acest sens, doar
190 de persoane lucreaza în domenii precum comerþ/comerþ ambulant (21,7%), justiþie/ armata (6,9%),
administraþie/ învaþamânt/ asistenþa sociala (6,3%) si construcþii (5,6%).
Principalele motive pentru care persoanele din gospodarii nu lucreaza este legat de lipsa studiilor
sau a unor calificari într-un anumit domeniu (în 38,2% gospodarii) si de lipsa generala a locurilor de
munca (în 29,9% gospodarii).
Totodata interesul pentru calificari este foarte crescut. Persoanele din 74,7% gospodarii
intervievate s-au declarat interesate si foarte interesate de participarea lor si a altor membri ai familiei la
cursuri de calificare profesionala. Pentru a preîntâmpina nevoile acestor categorii de persoane, proiectul
propune un program complex, bine structurat pe toate dimensiunile ocuparii. Astfel vor fi selectate
aproximativ 280 de persoane dintre cele aflate în cautarea unui loc de munca sau cele care înregistreaza
venituri sub salariu mediu de la nivelul Judeþului Tulcea, respectiv 1,559 lei. Dintre cele 280 de persoane,
minim 73 vor fi romi.
Beneficiarii vor primi servicii de orientare si consiliere profesionala pe baza carora se va realiza
profilul socio-ocupaþional. Persoanele care au nevoie de calificare pentru îmbunataþirea competenþelor
vor fi înscrise la cursuri în vederea obþinerii unei calificari solicitate pe piaþa muncii (169 calificaþi dintre
care minim 44 romi). Beneficiarii cu spirit antreprenorial si idei de afaceri viabile vor fi direcþionaþi catre
programul antreprenorial (120 de persoane). În eventualitatea în care o anumita afacere presupune o
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calificare, mai întâi grupul þinta va primi cursurile de calificare, si ulterior consilierea în antreprenoriat.
45 de persoane vor primi micro-granturi. Dupa finalizarea serviciilor de orientare si a celor de calificare,
grupul þinta va beneficia de servicii de mediere pe piaþa muncii, inclusiv plasare la angajator prin
subvenþionarea locurilor de munca (45) si stimulente pentru angajare pe cont propriu (30).
SERVICII JURIDICE, SOCIALE ȘI MEDICALE
Conform studiului, 11% din populaþia zonei este afectata de boli cronice sau dizabilitaþi ce nu le
permit un trai independent. În plus, 43 de persoane se declara suferind de boli grave, dintre care 36
dispun de certificat medical de specialitate. Aproximativ o treime din populaþie nu este înscrisa la
medicul de familie si 9 copii nu sunt vaccinaþi. În jur de 130 de persoane se declara ca având o stare de
sanatate proasta si foarte proasta. Principalele cazuri medicale din comunitatea analizata sunt ale
persoanelor care sufera de probleme cardiace (în 4,9% gospodarii), de diferite forme de handicap (în
4,6% gospodarii), de AVC/ boli neurologice (în 2,3% gospodarii), de diabet (în 2,3% gospodarii) ori au
probleme cu vederea (în 2,0% gospodarii), cu tensiune arteriala (în 1,3% gospodarii), cu hernia de disc (în
1,0% gospodarii), cu astmul (în 1,0% gospodarii), schizofrenia (în 1,0% gospodarii), glanda tiroida (în 1,0%
gospodarii) ori depresie (în 0,7% gospodarii). În cadrul a 60 de locuinþe au fost declarate persoane care
au ramas însarcinate si au nascut înainte de vârsta de 18 ani.
O parte din populaþia zonelor marginalizate analizate beneficiaza de sprijin social de tipul
venitului minim garantat, a alocaþiilor de susþinere familiala, a ajutoarelor pentru încalzirea locuinþei, a
celor acordate persoanelor cu nevoi speciale, dar si dosare privind protecþia copilului. 156 de persoane
încaseaza alocaþie pentru familii monoparentale si 169 de persoane încaseaza alocaþie complementara.
179 persoane primesc ajutor social. 30 de persoane în vârsta nu beneficiaza de sprijinul unei alte
persoane mai tinere pentru treburile casnice. 18 persoane din cadrul comunitaþii intervievate nu au
certificat de nastere si 23 nu au carte de identitate.
Pentru a întâmpina nevoile acestor persoane, se vor acorda în cadrul proiectului servicii juridice,
medicale si sociale.
Serviciile juridice vor fi acordate unui numar de 25 de persoane în vederea realizarii de certificate
de nastere si carþi de identitate. 560 de persoane vor primi servicii medicale generale (consultaþii si
analize), iar 40 de persoane cu boli grave (dintre care 20 cu dizabilitati) vor primi investigaþii
suplimentare. În cadrul campaniilor de igiena corporala si orala, se vor distribui pachete catre toþi
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beneficiarii. 1 cabinet medical va fi dotat si pus la dispoziþia tuturor medicilor de familie pentru a realiza
investigaþii amanunþite.
Servicii sociale vor fi acordate în cazul a 30 de copiii cu vârsta 0-3 ani sub forma de subvenþii si
servicii de consiliere parentala pentru 30 de parinþi.
Pentru 50 de persoane vârstnice se vor acorda subvenþii sociale, servicii suport de curaþenie,
socializare si îngrijire si hrana. Un serviciu de ambulanþa sociala va fi înfiinþat prin proiect. Toate
serviciile vor fi acordate prin intermediul Centrului Comunitar Integrat si a parteneriatului format.
LOCUIRE
În cadrul zonei marginalizate exista un numar total de locuinþe/gospodarii de 1002 de unitaþi.
Majoritatea locuinþelor sunt construite, potrivit datelor furnizate de Primaria Babadag, din chirpici si
paianta. Starea locuinþelor din zona marginalizata identificata din orasul Babadag este precara per
ansamblu, majoritatea locuinþelor fiind deteriorate necesitând consolidare, potrivit reprezentanþilor
autoritaþilor locale. Supra-aglomerarea se regaseste în cazul a 57% dintre locuinþe. Vechimea medie a
locuinþelor din comunitatea analizata este de 46,2 ani. Energia electrica este utilitatea la care sunt
racordate cele mai multe gospodarii ale comunitaþii analizate (95,7% gospodarii). Acestea sunt urmate
de gospodariile conectate la apa curenta (90,5% gospodarii), de cele care beneficiaza de servicii de
salubritate (26,% gospodarii) si de cele racordate la reþeaua de canalizare (5,9% gospodarii). Nicio
gospodarie nu este racordata la reþeaua de gaze naturale. Principala modalitate de încalzire a locuinþei
este reprezentata pe soba pe baza de lemne sau carbuni, potrivit raspunsurilor aferente a 95,4%
gospodarii. Numai 4,6% gospodarii se încalzesc cu o centrala.
Problema majora a locuinþelor din comunitatea analizata o reprezinta lipsa racordarii la reþelele
de utilitaþi (în 55,9% gospodarii). Acestei probleme i se adauga lipsa izolaþiei termice (în 31,9%
gospodarii), acoperisul, pereþii si ferestrele deteriorate (în 16,8% gospodarii), infiltraþiile de apa (în
14,5% gospodarii), lipsa pardoselii (în 6,3% gospodarii), nivelul precar de igienizare (în 5,6% gospodarii),
lipsa usilor si a geamurilor (în 5,3% gospodarii), prezenþa riscului crescut de prabusire (în 4,6%
gospodarii) si prezenþa igrasiei(în 0,7% gospodarii).
Prin proiect vor fi abordate o parte dintre nevoile cu care se confrunta locuitorii. 70 de locuinþe
din vor primi lucrari de îmbunataþire dupa cum urmeaza: în cazul a 20 de case se va interveni asupra
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repararii acoperisului, în cazul a 20 de case se vor monta usi si ferestre si în cazul a 30 de case se vor
acorda servicii de igienizare.
SERVICII ANTI-DISCRIMINARE ȘI COMUNITARE
La nivelul analizei au fost identificate probleme cu fenomenul excluziunii si marginalizarii sociale
în cazul a 7,2% dintre gospodarii si cu privire la discriminare în cazul a 1,3% dintre gospodarii. Pentru a
creste implicarea comunitaþii în problemele cu care se confrunta aceasta se propun acþiuni atât pentru
dezvoltarea durabila a zonei, cât si pentru animarea beneficiarilor în participarea la activitaþi culturale si
sociale precum concursuri anti-discriminare, festivaluri si clubul batrânilor.
Pe partea comunitara, înfiinþarea Centrului Comunitar Integrat cu funcþii complexa va facilita
acordarea de servicii complete tuturor persoanelor aflate în risc de saracie atât în timpul proiectului, cât
si în afara acestuia.

