
 

 

MATERIAL  INFORMARE 

  -lansare proiect – 

 

 

UAT Orașul Balș, în calitate de Promotor de proiect, a semnat în data de 15.10.2022, Contract de 

finanțare Nr.  6/13.10.2022/SEE cu Fondul Român de Dezvoltare Socială, în calitate de Operator de 

Program, cu scopul implementării proiectului „Împreună putem mai  mult ”, cod PNR004 

 

Proiectul beneficiază de un grant în valoarea de 49.164 € oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia 

prin Granturi SEE în cadrul Programului Dezvoltare locală. 

 

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni începând cu 15.10.2022. 

 

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 orasul Bals (strada 

Macului, strada Cuza Vodă și strada Nicolae Titulescu ). 

 

Obiectivele specifice ale proiectului vor fi: 

 

• Creșterea capacității a 15 specialiști si 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 roma 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 30 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.  

 

Fondul Român de Dezvoltare Socială este un organism de interes public înființat de Guvernul 

României prin Legea nr. 129/1998 care a contribuit la administrarea de scheme de grant și programe cu 

finanțare internațională nerambursabilă adresate comunităților sărace și izolate, majoritatea din mediul 

rural, și a participat la implementarea efectivă a unor proiecte de interes național, sectorial și local. 

 

Domeniile principale pe care le vizează activitatea FRDS: 

• incluziune socială (cu accent pe comunitățile de romi) 

• dezvoltare socio-economică 

• egalitate de șanse 

• combaterea sărăciei 

• dezvoltare comunitară 

• educație 



 

 

 

 

 

 

 

 

Începând cu 2018, FRDS este Operator de Program pentru Programul Dezvoltare locală, reducerea 

sărăciei și creșterea incluziunii romilor, finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021. 

 

Pentru mai multe detalii despre FRDS și activitatea Programului Dezvoltare Locală vă invităm să 

accesați adresele: https://dezvoltare-locala.frds.ro / www.frds.ro  

 

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. 

 

Material realizat cu sprijinul financiar al Granturilor SEE 2014-2021. Conținutul acestuia (text, 

fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau 

a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea 

exclusivă a autorului. 

https://dezvoltare-locala.frds.ro/
http://www.frds.ro/

