Centrul Integrat de
Servicii Comunitare
Rebricea
PREZENTAREA PROIECTULUI POCU/827/5/2/139981

Proiect cofinanțat prin Fondul Social European


Cod apel: POCU/827/5/2/ Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și
excluziune socială din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea
de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.



Componenta 1: Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona
rurală și/ sau în orașe cu o populație de pâna la 20.000 locuitori - Regiuni mai puțin dezvoltate



Axa Prioritară: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

PARTENERI
U.A.T. COMUNA REBRICEA, JUDEȚUL VASLUI___________LIDER PARTENERIAT
ASOCIAȚIA "IUBIRE ȘI ÎNCREDERE„___________________PARTENER 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DRAXENI__________________PARTENER 2

CONTRACTUL DE FINANȚARE


Durata contractului de finanțare: 34 luni



Perioada de implementare a proiectului: 22 Februarie 2021- 21 Decembrie 2023



Valoare totală a proiectului: 4.501.282,95 lei, distribuiți astfel:

- U.A.T. COMUNA REBRICEA, JUDEȚUL VASLUI: 2.664.113,59 lei ( din care contribuție proprie
53.282,27 lei-respectiv 2%)
- ASOCIAȚIA "IUBIRE ȘI ÎNCREDERE„ : 1.108.313,76 ( din care contribuție proprie 0,00 leirespectiv 0%)
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DRAXENI : 728.855,60 lei ( din care contribuție proprie 14,577.11
lei-respectiv 2%)


Locul de implementare a proiectului: Comuna Rebricea, județul Vaslui

OBIECTIVE


Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din
comunitatea Rebricea prin operaționalizarea unui complex de servicii comunitare integrate.



Obiectivele specifice ale proiectului

1.Reducerea vulnerabilităților asociate cu riscurile privind sărăcia și excluziunea socială pentru
251 persoane din cele 9 sate ale comunei Rebricea, jud. Vaslui, în perioada de implementare a proiectului,
în cadrul Centrului Integrat de Servicii Comunitare – CISC Rebricea.
2. Facilitarea accesului la educație și prevenirea abandonului școlar pentru 125 copii, elevi din ciclul
primar și gimnazial din școlile comunei Rebricea, aflați în risc de sărăcie și excluziune socială (servicii
furnizate în cadrul CISC Rebricea).
3. Dezvoltarea de abilități de orientare în carieră pentru 126 de persoane în risc de sărăcie și
excluziune sociala, cu nivel educațional redus și mediu (ISCED 1, 2 si 3), măsuri de ocupare furnizate în
cadrul CISC Rebricea

GRUPUL ȚINTĂ AL PROIECTULUI


Grupul țintă este de 251 persoane din comunitatea marginalizată Rebricea, din care 125 copii și 126 persoane
adulte.



Proiectul va sprijini 126 persoane adulte, încadrate în categoria “ persoane adulte șomere sau inactive” cu
domiciliul în comuna Rebricea, satele: Rebricea, Rateșu-Cuzei, Sasova , Draxeni ,Tufeștii de Jos,
Bolați,Tatomirești, Măcrești și Crăciunești



Proiectul va sprijini 125 copii încadrați în categoria “copii în situații de dificultate” respectiv: copii de etnie roma
(6); copiii din familii cu 3 sau mai mulți copii sau din familii monoparentale, copiii cu unul sau ambii părinți în
mobilitate în afara localității de domiciliu (mai ales copiii care se confruntă cu separarea pe termen lung de
părinții lor plecați la muncă în străinătate), copii cu unul sau ambii părinți plecați in străinătate. Copiii beneficiari
de servicii de suport educațional sunt 45 de copii de clasa a VIII-a (care vor fi pregătiți, printre altele, pentru
Evaluarea Națională) și 80 de copii din învățământul primar și clasele V-VII.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI
Activitate: A1. Licențierea Centrului Integrat de Servicii Comunitare (CISC) Rebricea.
-A1.1 Pregătirea logistică a CISC Rebricea pentru licențiere.
-A1.2 Pregătirea și înaintarea documentației pentru obținerea licenței ca serviciu social pentru CISC
Rebricea.
Activitate: A2. Furnizarea de servicii sociale de sprijin pentru 251 de persoane în risc de sărăcie și excluziune
socială din cele 9 sate ale comunei Rebricea, jud. Vaslui.
-A2.1 Identificarea beneficiarilor
-A2.2 Furnizarea de servicii de asistență socială în cadrul CISC Rebricea.
Activitate: A3. Oferirea de servicii de educație remedială pentru 125 de copii din familii defavorizate din satele
comunei Rebricea.
-A3.1 Furnizarea de servicii de suport educațional pentru 125 de elevi din învățământul primar și gimnazial
provenind din familii defavorizate și care au carențe educaționale.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI
Activitate: A4. Implementarea de servicii educaționale nonformale de dezvoltare personală (de tip
Școală după Școală) pentru 125 de copii din învățământul primar și gimnazial din comuna Rebricea.
Activitate: A5. Oferirea de servicii de consiliere în carieră pentru 126 adulți.
-A5.1 Furnizarea de servicii de orientare în carieră pentru 126 de persoane în risc de sărăcie și
excluziune socială.
Activitate: A6. Oferirea de cursuri de calificare pentru 63 de persoane în risc de sărăcie și excluziune
socială din comuna Rebricea.
Activitate: A7. Managementul proiectului.
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