
                                                                                                             

COMUNICAT DE PRESA 

LANSARE PROIECT   

Promotorul de proiect U.A.T. Orașul Balș anunță lansarea proiectului: „Împreuna putem mai mult” 

Cod proiect: PNR004 

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 49.164 Euro oferit de Islanda, Liechtenstein si Norvegia 

prin Granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare locală administrat de Fondul Român de Dezvoltare 

Socială (FRDS), în calitate de operator de program.  

Data începerii proiectului:  15.10.2022 

Perioada de implementare a proiectului este de 12 de luni. 
 

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea condițiilor de viață și de educație prin 

implementarea unor măsuri integrate și orientate pe nevoile persoanelor rome din comunitățile 

dezavantajate din orașul Balș (strada Macului, strada Cuza Vodă și strada Nicolae Titulescu ) 

Obiectivele specifice ale proiectului vor fi: 

Creșterea capacității a 15 specialiști și voluntari din domeniile educației, sănătății, ocupării serviciilor sociale, 

administrației publice, sectorului ONG etc. implicați în furnizarea de servicii persoanelor de etnie romă; 

Creșterea accesului și a calității serviciilor pentru 155 persoane de etnie romă aflate în situații de 

vulnerabilitate, de risc sau care se confruntă cu diverse forme de excluziune socială.         

Grupurile țintă sunt alcătuite din: 205 de persoane de etnie romă (30 de copii romi beneficiari ai serviciilor 

educaționale și 50 de părinți ai acestora, 115 romi beneficiari ai serviciilor pentru sănătate și 10 romi 

beneficiari ai sprijinului în obținerea documentelor de identitate) și 15 specialiști și voluntari ce vor fi instruiți 

în lucrul cu persoane de etnie romă.  

Activitățile includ: formarea a 15 voluntari/specialiști ca mediatori sociali; asistarea a 10 persoane în 

obținerea actelor de identitate; sprijinirea a 25 de copii din școala primară cu risc de abandon școlar printr-

un program after school și consilierea și educarea părinților - 50 persoane; servicii medicale și socio-medicale 

pentru 115 persoane: screening și analize medicale, organizarea a 6 campanii de informare medicală.  

Evenimentul de lansare a proiectului va avea loc în data de 15 decembrie , ora 11.00 în Sala de festivități 

Paul Tudor, din cadrul Primăriei Balș. 

Date si informații suplimentare legate de proiect pot fi oferite de Matei Daniela,  coordonator proiect, 

telefon:0249.450145,fax:0249.450.140, e-mail: dandanamatei01@yahoo.com;secretariat@primariabals.eu  

Materialul realizat cu sprijinul financiar al Granturilor SEE  2014-2021. 

Conținutul acestui text nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program a Punctului Național de Contract 

sau a Oficiului Mecanismului Financiar. 

Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului. 

www.eeagrants.ro              www.frds.ro 

„Working together for a green, competitive and inclusive Europe”/ „Lucrând împreuna pentru o Europă 

verde, competitivă și incluzivă” 
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