
TEMPLATE DESCRIERE 
PROIECT 

 

 
DENUMIREA 

ORGANIZATIEI: 

 
Asociatia Organizatia Caritas a Diecezei Satu Mare 
 

 
TITLUL PROIECTULUI: 

Proiect CDI Elveția - Comunitate, Dezvoltare și Incluziune  
 

 ROLUL DVOASTRA IN 
PROIECT: 

BENEFICIAR                         PARTENER 

 

FINANTATOR: 

 
Cofinanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției 

Elvețiene pentru Uniunea Europeană. 

Parteneri: Caritas Elveția, Centrul de Resurse pentru comunități rome 

din Cluj Napoca 

 
GRUP TINTA: 

Comunitatea romă din Ardud, Turulung și Baia Mare 

 

 
REGIUNILE DE 

IMPLEMENTARE: 

Maramures si Satu Mare 
 
 

 

OBIECTIVE: 

 
Capacitarea membrilor comunității de romi și a grupurilor vulnerabile, să 

participe în mod activ la viața socială, economică și politica și să trăiască 

o viață demnă.  

O1- Educatie 

O2- Dezvoltare comunitara 

O3- Sanatate 

 

REZULTATE: 

 
Pe parcursul celor 4 ani de implementare proiectul va sprijini un număr 

de aproximativ 1000 de beneficiari direcţi (copii, tineri şi adulţi). 

1. Specialistii participa la traininguri specifice domeniului de lucru 
cu comunitatiel de romi. 

2. 3 persoane de etnei roma angajate in cele 3 centre din cele 3 
localitati. 

3. 140 de copii in cele 3 comunitati frecventeaza cu regularitate 
gradinita. 

4. 230 de copii scolari in cele 3 comunitati frecventeaza zilnic 
centrele de zi. 

5. Anual, 25 de tineri participa la intalniri de grup si programe de 
tutorat. 



6. 30 de tineri fara scoala participa la programe vocationale. 

7. Exista o retea a actorilor locali pentru oferirea oportunitatilor de 
cadru de practica sau locuri de munca. 

8. 350 de tineri si adulti in cele 3 centre beneficiaza de igienizare si 
spalatorie de haine 1 data/saptamana. 

9. Toti beneficiarii Centrelor au acces la sistemele publice de 
sanatate. 

10. CRCR ofera suport si training specialistilor din cele 3 centre 
Caritas. 

* 
ASPECTELE 

INOVATIVE ALE 
PROIECTULUI: 

Abordare integrata in 3 domenii: educatie, dezvoltare comunitara, 
sanatate, cu echipa multidisciplinara (asistenti sociali, pedagogi, 
psiholog, facilitator comunitar, asistent medical, mediator sanitar) 
 

* 

ASPECTELE DE BUNA 
PRACTICA PE CARE 

LE PROPUNE 
PROIECTUL 

 
- 

* 
PAGINA WEB 

PROIECT: 

 
- 
 

* 

RAPOARTE DE 
CERCETARE, 

GHIDURI, MANUALE, 
ETC.: 

La finalul proiectului va exista un GHID DE METODE INOVATIVE 
(inclusiv modele de bune practici) in domeniul asistentei sociale, 
sanatate si educatie. 

* - daca exista  

 


