MISOB – Măsuri Integrate pentru Incluziune
Socială în Bocșa, județul Caraș-Severin
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
BENEFICIAR: ASOCIAȚIA DE BINEFACERE PRO VITAM (10.926.302,56 lei)
PARTENER1: R4-CONSULTANȚĂ și FORMARE PROFESIONALĂ S.R.L. (1.611.399,60 lei)
PARTENER 2: ORAȘUL BOCȘA (2.094.477,40 lei )
PARTENER 3: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 BOCȘA (990.762,60 lei)

Perioada de implementare: 14.08.2017 – 13.08.2020
Valoarea totală a proiectului: 15,622,942.16 lei, din care 15,480,667,37 lei
asistență financiară nerambursabilă.
Obiectiv general al proiectului
Obiectivul general al proiectului este de a reduce numărul de persoane în risc de
sărăcie și de excluziune socială din județul Caraș-Severin, Oraș Bocșa, cartier
Măgura, printr-o abordare integrată a măsurilor și serviciilor oferite unui număr de
454 de adulți și 106 de copii, pe parcursul a 36 de luni.
Obiectivele specifice ale proiectului
OS1 – Sprijinirea grupului țintă pentru creșterea accesului și participării la educația
antepreșcolară (50 de copii), preșcolară (20 de copii), școlară (36 de elevi, 12 tineri și
adulți), prin acordarea de ajutoare materiale, subvenții, activități fizice comune
părinți/tutori-copii, activități extracurriculare, acces la programele Grădinița estivală,
Școala după școală, A Doua Șansă.
OS2 - Asigurarea măsurilor integrate de sprijin pentru găsirea și menținerea unui loc
de muncă prin activități de informare și consiliere (300 de persoane), formare
profesională (250 de persoane), mediere și plasare pe piața muncii (75 de
persoane), programe de ucenicie (10 persoane), prin servicii autorizate, suport
material și subvenții pentru participanții din comunitatea marginalizată.
OS3 – Sprijinirea grupului țintă în vederea înființării de afaceri prin servicii de formare
în competențe antreprenoriale, consultanță antreprenorială de grup și workshop pe
tema antreprenoriatului (80 de persoane), organizarea unui concurs de idei de
afaceri și acordarea de micro-granturi pentru 8 planuri de afaceri dezvoltate în cadrul
proiectului.
OS4 : Înființarea și dezvoltarea Centrului Integrat Comunitar Provitam prin parteneriat
publico-privat între Primăria Bocșa și Asociația Provitam și oferirea de servicii
sociale, medicale și socio-medicale pentru cele 560 de persoane din grupul țintă.
OS5 – Îmbunătățirea condițiilor de locuit pentru membrii grupului țintă din 50 de
gospodarii (minim 50 de persoane) din comunitatea marginalizată prin repararea

acoperișurilor și/sau refacerea fațadelor caselor.
OS6 – Sprijinirea membrilor grupului țintă din 200 de gospodarii (minim 200 de
persoane) din comunitatea marginalizată pentru reglementare acte de proprietate,
cadastru, topografie etc în vederea obținerii autorizațiilor necesare accesului la
intervenția privind îmbunătățirea condițiilor de locuit prin consultanță și servicii de
specialitate.
OS7 – Informarea, sensibilizarea și implicarea activă a comunității marginalizate în
acțiuni de voluntariat prin intervenții în domeniul protecției mediului prin promovarea
unei economii cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punct de vedere
al utilizării resurselor, inovării sociale, nediscriminării etnice și egalității de gen.
Activitățile proiectului
A1. Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație – 2 ani școlari
2017/2018 și 2018/2019
 Vârsta ante-preșcolară (0-3 ani) - ședințe de activități fizice pentru dezvoltarea
fizică armonioasă pentru 50 de copii
 Vârsta preșcolară (3-6 ani) – activități extracurriculare dansuri tradiționale și
cor pentru 20 de copii, program Grădinița estivală pentru 20 de copii
 Vârsta școlară (nivel primar și gimnazial) – program Școala după școală
pentru 36 de elevi
 Program A doua șansă – pentru 12 tineri
•

Sprijin material prin acordare de pachete cu alimente, subvenții, consiliere

A2. Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii
A2.1. Participarea la programe de ucenicie la locul de muncă
 10 ucenici înscriși în programul de ucenicie
A2.2. Măsuri de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă
 servicii de informare și consiliere: 300 de persoane beneficiare
 participanți la cursurile de competențe generale: 300 de persoane beneficiare
 programe de calificare profesională: 250 de persoane beneficiare
 servicii de plasare pe piața muncii: 75 de persoane beneficiare
A3. Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunități, inclusiv a ocupării pe
cont propriu
A3.1. Acordarea de sprijin persoanelor din grupul țintă pentru înființarea de afaceri
sub forma unor servicii personalizate de sprijin
 program de formare Competențe antreprenoriale – 50 participanți
 program de consultanță antreprenorială de grup – 80 de participanți
 concurs de idei de afaceri
8 firme înființate
A3.2. Acordarea de subvenții (microgranturi) pentru înființarea de noi afaceri
 8 firme beneficiare a ajutorului de minimis – 25 000 euro

A4. Sprijinirea dezvoltării / furnizării de servicii / sociale / furnizarea de servicii,
inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico/sociale)
 Înființarea Centrului Comunitar Integrat Pro Vitam – în colaborare cu Primăria
Bocșa
 4
servicii
prestate:
inserție/reinserție
socio-profesională,
îngrijire
personală/îngrijire la domiciliu, recuperare/reabilitare, serviciilor medicale
•









angajarea a 10 persoane calificate în proiect în domeniul îngrijirii la domiciliu
A5. Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din
grupul țintă
50 de gospodării beneficiare – refacere de acoperișuri sau fațade
A6. Activități de asistență juridică pentru reglementări acte
200 de persoane beneficiare
A7. Acțiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor comunității în
soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea
min 25 de voluntari implicați
campanie pentru protecția mediului înconjurător (ecologizare)
dezbateri/prezentări cu invitați persoane publice/de succes provenind din
comunități marginalizate
Festival de muzică populară și târg de meșteșuguri locale

