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ANUNȚ PUBLIC
privind lansarea proiectului
,,Re Start Neptun – Dezvoltare Locală Integrată,,
Numele Beneficiarului: Municipiul Tulcea
Municipiul Tulcea în calitate de lider implementează proiectul “Re Start Neptun – Dezvoltare
locală integrată” împreună cu Direcția de Asistență Publică și Socială - Partener 1 și Școala
Gimnazială "Ion Luca Caragiale - Partener 2, prin măsuri integrate în domeniul educației,
ocupării, locuirii și serviciilor sociale și de sănătate, cu acțiuni multiple asupra populației din
zona marginalizată, ce vor oferi întregii comunități marginalizate posibilitatea să se dezvolte.
Obiectivul general al proiectului vizează reducerea numărului de persoane aflate în risc de
sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată „Cartier Neptun - Tulcea”,
Municipiul Tulcea, prin implementarea de măsuri integrate, multi-sectoriale, inserția pe piața
muncii și îmbunătățirea calității vieții.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
Obiectiv Specific 1: Creşterea accesului şi participării la educaţie preşcolară, învăţământ
primar şi gimnazial, şcoală după şcoală prin implementarea de programe specializate,
integrate şi adaptate nevoilor specifice comunităţii marginalizate.
Obiectiv Specific 2: Dezvoltarea mediului economic şi social al comunităţii marginalizate
(non-rome) din Tulcea, prin programe inovative de formare, de consiliere, orientare, mediere
şi integrare pe piaţa muncii şi prin programe de antreprenoriat, inclusiv a ocupării pe cont
propriu pentru 154 persoane.
Obiectiv Specific 3: Înfiinţarea Centrului de Asistenţă Integrată Comunitară (CAIC) şi
operaţionalizarea acestuia ca punct unic de acces pentru oferirea unui set de servicii
integrate de suport, servicii socio-medicale, de promovare a egalităţii de şanse şi de
combatere a discriminării în cadrul comunităţii marginalizate (non-romă), pe perioada
derularii proiectului, precum și după finalizarea acestuia.

Obiectiv Specific 4: Îmbunățirea condiţiilor de locuire pentru minim 100 de familii din
comunitatea marginalizată non-romă „Cartier Neptun -Tulcea” Municipiul Tulcea.
Obiectiv Specific 5: Asigurarea de asistenţă juridică, acolo unde este cazul, pentru
reglementarea actelor de identitate/stare civilă/drepturi de asistenţă socială pentru minim
10 persoane din grupul ţintă.
Obiectiv Specific 6: Identificarea, dezvoltarea şi consolidarea de parteneriate în vederea
rezolvării, prin metode inovative susţinute de resurse locale, a problemelor comunităţii,
inclusiv integrarea cu alte iniţiative locale/comunitare.
Rezultate așteptate/finale în urma implementării proiectului în funcție de domenii
sunt:
Domeniul Educaţie: 20 de copii cu vârsta 3-6 ani/an beneficiază de programul Grădiniţă după Grădiniţă; 30 copii/an din ciclul primar și gimnazial beneficiază de programulŞcoală după Şcoală; 10 copii din clasele a VII-a și a VIII-a (10 copii/an) participă la Cercul de
capacitate; 35 de copii și 3 însoțitori participă la o tabăra şcolară; 150 copii/an beneficiază
de Atelierul SMART de limbi străine; 60 de preșcolari inscriși la programul educațional
”Grădiniţă după Grădiniţă” beneficiază de kituri cu jucării ecologice, articole de
îmbrăcăminte și încălțăminte personalizate și cu produse de igienă personală; 90 de elevi
înscriși la programul educațional ”Școală după Școală” primesc kituri cu rechizite școlare și
kituri cu produse de igienă personală; 30 elevi din clasele VII și VIII, înscriși la programul
”Cercul de capacitate” primesc de kituri cu rechizite școlare.
Domeniul Ocupare: 154 persoane beneficiază de activitatea de informare, orientare și
consiliere profesională; 154 persoane participă la activitatea de dezvoltare a competențelor
cheie; 126 persoane participă la activitatea de formare profesională iniţială a adultilor
(certificare ANC); 126 persoane beneficiază de activitatea de mediere pe piaţa muncii; 43
persoane din comunitate sunt angajate/autoangajate;
Domeniul antreprenoriat: 28 persoane beneficiază de activitatea de stimulare,
dezvoltare și susținere a antreprenoriatului; 28 persoane participă la sesiuni individuale de
consultanţă şi mentoring; 28 persoane participă la concursul selecţie planuri de afaceri; 10
persoane primesc subvenţie micro-granturi în valoare de 25000 euro 10 planuri de afaceri;
10 persoane primesc consultanţă și mentoring pentru dezvoltarea afacerilor inființate;
Domeniul locuințe: 100 familii beneficiază de gospodării reabilitate/igienizate (9
locuințe și 5 scări de bloc);
Domeniul acte de proprietate: 10 persoane beneficiază de activitatea privind
reglementarea actelor;
Domeniul servicii medicale, sociale şi medico-sociale: 280 persoane beneficiază de
servicii de identificare şi evaluare a nevoilor persoanelor vulnerabile; 280 persoane
beneficiază de servicii de asistenţă, consiliere socială, informare cu privire la drepturi și
obligații; 60 persoane primesc consiliere psihologică; 280 de persoane beneficiază de servicii
integrate de suport (inovare socială - teleasistenţă); 50 persoane beneficiază de servicii de
mediere socială; 60 persoane beneficiază de servicii de privind recuperarea persoanelor cu

dizabilităţi și persoanelor vârstnice; 150 familii inclusiv de etnie romă beneficiază de servicii
socio-medicale; 50 persoane beneficiază de servicii de asistenţă integrată pentru persoane
vârstnice; 200 de persoane beneficiază de servicii medicale, prevenție şi intervenție
stomatologică; 80 de părinți și 60 de tineri cu vârsta 15-18 ani beneficiază de servicii de
informare și educaţie parentală – Şcoala părinților; 280 de persoane participă la seminarii pe
întreaga perioada de implementare a proiectului; 10 tinere cu vârstă cuprinsă între 13 și 18
ani beneficiază de servicii de educație privind prevenirea apariției unor sarcini nedorite; 6
evenimente caritabile desfășurate pentru strângerea de donații pentru persoanele din
comunitate aflate în situații de dificultate; 80 de părinți/bunici/tutori/reprezentanți legali și
60 de tineri, cu vârsta cuprinsă între 15-18 ani beneficiază de servicii de informare și educație
parentală – ”Școala părinților și primesc de câte un kit constând în cărți, dulciuri și rechizite
școlare; 4 seminarii la care vor participa 70 de persoane/seminar; 1 campanie de promovare a
serviciilor furnizate prin Centru de Asistență Integrată Comunitară (CAIC); 1 ghid privind
acordarea de servicii integrate de asistență și îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice.
Domeniul dezvoltarea și consolidarea parteneriatelor:15 parteneriate/protocoale de
colaborare încheiate pentru atingerea obiectivelor propuse prin proiect.
Domeniul publicitate: 2 conferințe (de deschidere și de închidere) vor fi organizate
pentru promovarea și vizibilitatea proiectului; 300 de persoane informate în cadrul celor două
conferințe.
Valoarea totală eligibilă a proiectului: 13.035.911,24 lei din care valoare eligibilă
nerambursabilă din FES: 11.080.524,60 lei, valoare nerambursabilă din bugetul național:
1.717.975,87 lei, iar valoarea cofinațării eligibile a Beneficiarului:237.410,77 lei.
Data începerii proiectului:17.05.2019
Dată finalizarii proiectului:17.07.2022
Cod My SMIS 125671
,,Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional
Capital Uman 2014 – 2020,,
Pentru informaţii suplimentare vă invităm să vizitați website-ul Municipiului Tulcea
www.primaria-tulcea.ro .

