
 

 

 

 

Buletin informativ nr. 17 – luna MAI, an 2021 

 

1.  Stadiu Implementare măsura M6/6B – proiect – Construire  

centru de zi  "LEADER", amenajări interioare, 

branșamente și racorduri utilități" 

Asociația GAL Valea Someșului a depus ȋn această lună spre avizare 

proiectul tehnic aferent proiectului cu titlul “Construire centru de zi  

"LEADER", amenajări interioare, branșamente și racorduri utilități” , 

prin care Asociația GAL Valea Someșului va ȋnființa un Centru de zi 

pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii. Centru va avea ca 

misiune prevenirea abandonului și a instituționalizării copiilor, prin 

asigurarea pe timpul zilei a unor activități de ȋngrijire, educație, 

recreere-socializare, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, 

orientare școlară și profesională, etc. pentru copii, cât și a unor activități 

de sprijin, consiliere, educare, etc. pentru părinții sau reprezentanții 

legali ai copiilor, precum și alte persoane care au ȋn ȋngrijire copii.  

Acest proiect este ȋn continuare susținut prin proiectul “Servicii 

integrate în Comuna Ileanda” (POCU/827/5/2/139980),  printr-un 

parteneriat ȋntre ASSOC, Comuna Ileanda și Asociația GAL Valea 

Someșului. Echipa proiectului s-a întâlnit  ȋn conferința publică de 

lansare a proiectului in data de 21.05.2021. Cele trei entități și-au 

propus, cu ajutorul finanțării obținute, să acționeze pentru reducerea 

numărului persoanelor aflate în situații de risc de sărăcie sau excluziune 

socială din comunitatea marginalizată a localității Ileanda, județul Sălaj. 

În Ileanda, membrii echipei de proiect se vor adresa cu prioritate 

populației de etnie romă, care reprezintă circa 10% din populație și care 
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este cea mai expusă riscurilor marginalizării atât din punct de vedere social, cât și economic. 

Planul de acțiune pe durata proiectului presupune acordarea de servicii integrate în domeniile: 

– ocupării forței de muncă, prin acordarea în comunitate de servicii specializate de orientare 

profesională, consiliere și mediere, inclusiv formare profesională; 

– asistenței sociale, prin crearea și licențierea primului serviciu social în localitatea Ileanda – 

Serviciu de Asistență Comunitară – comunitatea putând astfel beneficia de activități de dezvoltare a 

competențelor parentale, sprijinirea și consilierea copiilor aflați în situații de risc, educație 

extracurriculară, educarea deprinderilor cotidiene etc; 

– asistenței juridice, pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate sau de clarificare a 

situației locative, de stare civilă, obținerii de beneficii și prestații sociale; 

– combaterii discriminării sau a segregării. 

Rezultatele vizate de membrii echipei de proiect vizează acordarea serviciilor integrate către 

minim 252 de persoane din comunitate, incluzând etnici romi; măsuri de ocupare, incluzând servicii 

ocupare şi formare profesională pentru 136 de persoane; calificarea a 116 persoane și angajarea a cel 

puțin 36 de localnici. 

 

2. Evaluare proiecte ȋn cadrul măsurii M5/6A 

 

Cele două proiecte selectate ȋn urma evaluării la GAL Valea Someșului ȋn cadrul măsurii M5/6A 

– Sprijinirea de activitati neagricole, au fost depuse la OJFIR Sălaj. Acestea au fost evaluate ȋn cadrul 

OJFIR  și s-au solicitat beneficiarilor informații suplimentare iar Asociației GAL Valea Someșului i s-a 

solicitat recalcularea punctajului pentru una dintre cererile de finanțare. 

GAL Valea Someșului a ȋntocmit documentele necesare pentru ca cele două proiecte să ȋși 

continue fluxul procedural. 

 

 


