FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT

Titlul proiectului: Cantină socială și centru de zi în localitatea Năvodari – reabilitare și
modernizare

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, Pol Naţional de Creştere
Constanţa, orașul Năvodari

Solicitant: UAT orașul Năvodari

Proprietar: UAT orașul Năvodari

Buget: Valoarea totală a proiectului = 4.765.000 lei, valoare nerambursabilă din FEDR =
3.094.394,10 lei

Sursa de finanţare: POR Axa 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de
creştere, domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, sub-domeniul:
Poli de creştere

Perioada de implementare: 18 luni / 04.05.2012 – 03.11.2013

Plan/poza zona de referință:

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii infrastructurii
serviciilor sociale din oraşul Năvodari

şi ridicarea lor la standarde europene, pentru

asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la aceste servicii, contribuind astfel la atingerea
obiectivului european al coeziunii economice şi sociale.
Obiectivul specific îl reprezintă reabilitarea și modernizarea infrastructurii sociale și
îmbunătățirea serviciilor sociale oferite de cantina socială și centrul de zi.

Descrierea proiectului:
Primăria Năvodari a decis să renoveze şi să reamenajeze clădirea, pentru a o folosi în
interesul locuitorilor oraşului. De acest program vor beneficia 200 de persoane provenite din
familiile nevoiaşe, care vor primi cel puţin câte o masă caldă pe zi, 25 de copii, cărora li se
vor acorda servicii socio-educative şi 60 de persoane, care vor avea parte zilnic de servicii
sociale. Beneficiari indirecţi ai proiectului sunt familiile persoanelor asistate social din cadrul
Cantinei sociale, personalul angajat din cadrul Cantinei sociale şi al Centrului de zi, agenţii
economici care îşi desfăşoară activitatea în oraşul Năvodari. Proiectul „Cantină socială şi
Centul de zi" va fi compus din Centru de zi pentru persoane în vârstă, două centre de zi pentru
copii, un cabinet psihologic, un cabinet stomatologic, un cabinet de medicină generală, o sală
de tratamente medicale şi o cantină socială. Lucrările de reabilitare a viitorului centru social
au constat în amenajarea unor spaţii tehnologice şi a unui lift pentru alimente,amenajarea
pereţilor exteriori, a sistemului de izolaţie, termosistem faţadă, pardoseli, zugrăveli, tâmplărie
PVC,amenajări spaţii verzi. De asemenea, au fost reabilitate instalaţiile sanitare, termice şi
electrice.

Rezultate/impact proiect:

-

creșterea nivelului de protecție socială la nivelul orașului Năvodari

-

creșterea calității serviciilor sociale în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială a
orașului Năvodari prin reabilitarea cantinei și achiziționarea de echipamente noi

-

contribuie la continuarea procesului de reformă în sistemul serviciilor sociale, ajutând
cu un start bine definit în viitor

-

contribuie la creșterea numărului de centre sociale reabilitate și modernizate din județ

-

contribuie la atragerea de personal specializat la Cantina socială și centrul de zi
datorită punerii la dispoziție a unei infrastructuri sociale adecvate cu dptări diverse,
noi și moderne.

Indicatori proiect (conform cererii de finanțare):
-

reabilitarea și modernizarea unei suprafețe de 2.723,80 m2

-

50 locuri de muncă menţinute permanent

-

20 locuri de muncă create în faza de implementare

Grup țintă:
Beneficiari direcți
-

200 de persoane cu nevoi speciale care pot primi masa de prânz zilnic (în cadrul
cantinei sociale)

-

25 de copii cărora li se acordă servicii socio-educative

-

60 de persoane adulte care pot beneficia zilnic de servicii sociale (în cadrul centrului
de zi)

Beneficiari indirecți
-

Inițiatorul proiectului – U.A.T. Orașul Năvodari

-

Direcția Generală de Asistență Socială a orașului Năvodari

-

Familiile persoanelor asistate social din cadrul cantinei sociale și a centrului de zi

-

Personalul angajat în cadrul cantinei sociale și a centrului de zi

-

Agenții economici care își desfășoară activitatea în orașul Năvodari.

