
Sub-măsura 19.2 ”Sprijin pentru 
implementarea acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare Locală” 

Localizarea proiectului:  Comuna 
Holbav, județ Brașov 

Perioada de programare    

2014-2020 

Articolul corespondent din Reg. 
(UE) nr. 1305, art.20, alin 1 litera b 

și d, alin. 2 

Domeniul de intervenție 6B 

Valoarea finanțării nerambursabile  

26.207,78 euro 

Valoarea contribuției private   

0 euro 

Perioada de implementare a 
proiectului  conform contract de 
finanțare 13.09.2018- 13.09.2020 

Beneficiarul proiectului  

ASOCIAȚIA INSTITUTUL ROMÂN 
PENTRU EDUCAȚIE ȘI INCLUZIUNE 

SOCIALĂ  (IRESIS) 

 

Date de contact  

tel 0748018838 

fax 0336/401309 

             e-mail office@iresis.ro 

 

ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a 

Asociației Grup de Acțiune Locală RĂSĂRITUL ȚĂRII FĂGĂRAȘULUI 

         Proiect finanțat prin FEADR 

 

•ÎNFIINȚARE REȚEA DE SERVICII SOCIALE 
PENTRU LOCUITORII DIN TERITORIUL GAL 
RĂSĂRITUL ȚĂRII FĂGĂRAȘULUI 

Denumirea 
proiectului 

• Rețeaua de servicii sociale înființată prin acest 
proiect este destinată locuitorilor de pe întreg 
teritoriul GAL RTF.   

• Prin implementarea proiectului, respectiv 
crearea rețelei de asistență socială se va asigura 
un cadru adecvat de asistență a persoanelor 
vârstnice și a persoanelor maltratate. De 
asemenea, se va acorda sprijin și asistență de 
specialitate în vederea diminuării gradului de 
marginalizare și a sentimentului de inutilitate. 

• Prin investițiile din proiect se va asigura baza 
unde vor fi organizate activități cultural-
educative și de socializare, activități de 
petrecere a timpului liber. 

• Se vor asigura servicii la domiciliu pentru 
persoanele vârstnice. 

Descrierea 
proiectului  

• Obiectivele acestui proiect sunt:                         
-Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor 
aparținând grupurilor vulnerabile (pers 
vârstnice, pers maltratate femei-copii) de pe 
teritoriul GAL RTF prin furnizarea de servicii 
sociale de calitate și de specialitate.                                                      
-Crearea rețelei de asistență socială la 
domiciliu                                                                      
- Dotarea infrastructurii sociale nou înființată 
prin achiziția de autoturism Dacia Duster, 3 
Laptopuri, 1 multifuncțională, 3 telefoane 
mobile, videoproiector și ecran proiecție, 
mobilier, electrocasnice, echipamente 
medicale primare și jocuri interactive. 

Obiective 

• 55 de beneficiari ai serviciilor sociale, 10 
persoane maltratate (femei și copii) , 45 
persoane vârstnice. 

• Crearea a 2 locuri de muncă. 

• 100 persoane beneficiare de servicii pe POCU 
axa5.2 

Rezultate 

•Necesitatea înființări unor astfel de Centre în 
toate Comunele din teritoriul GAL RTF. 

Lecții 
învățate/ 

recomandări 


