FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT

Titlul Proiectului : Centru Multifuncțional de asistență socio-medicală Cumpăna
Localizare proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud - Est Constanta
Solicitant: UAT Comuna Cumpăna
Buget: Valoarea totală este de 3.583.835,07 lei
Sursa de finanțare: Co-finanţat prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin
Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3.2 - Reabilitarea / modernizarea /
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale
Perioada de implementare: 18 luni/ 05.10.2011-31.03.2014
Plan/poză de referință:

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului este înființarea unui centru cu potențial
multifuncțional de asistență socio-medicală în comuna Cumpăna.
Obiectivul specific este de a asigura o infrastructură adecvată, care să ofere condițiile
necesare dezvoltării activităților privind serviciile sociale furnizate prin Compartimentul de
asistență socială al Primăriei Cumpăna cu sub-activități acoperite de acreditarea deținută de
solicitant.

Descrierea proiectului:
Scopul proiectul este acela de a îmbunătăţi serviciile de asistenţă socială primară şi
specializată pentru persoanele şi familiile aflate în situaţie de risc social din comunitate.
„Comuna Cumpăna devine una dintre puţinele localităţi din mediul rural cu servicii de
asistenţă socială acreditate în conformitate cu legislaţia în vigoare, proiectul având un impact
pozitiv asupra dezvoltării sustenabile, a egalităţii de şanse şi a dezvoltării societăţii
informaţionale la nivel local şi regional“, susţin reprezentanţii autorităţii publice locale.
Prin acest proiect a fost construită o infrastructură adecvată care să permită prin
reorganizare și eficientizare, îmbunătățirea condițiilor de furnizare a serviciilor de asistență
socială primară și specializată, în conformitate cu tipologia serviciilor sociale acreditate
conform legislației în vigoare, pentru toate categoriile de persoane şi familii aflate în situații
de risc la nivelul comunei Cumpăna (ex: bătrâni, persoane cu dizabilități, boli cronice, fără
nici un venit sau cu venituri foarte mici, persoane ce nu beneficiază de asigurare medicală,
copii ce provin din familii cu probleme, femeilor victime ale unor acte de violență sau abuz).

Rezultate / impact proiect :
Proiectul „Centrul multifuncțional de asistență socio-medicală” este dedicat
persoanelor și familiilor cu probleme. În cadrul centrului oamenii care au nevoie de sprijin vor
fi consiliați.
Centrul multifuncțional de asistență socio-medicală Cumpăna” are cabinete de
medicină de familie și stomatologice, birouri de consiliere juridică, psiho-pedagogică, socială,
socio-medicală, educațională – individuală sau de grup.
Astfel, locuitorii comunei vor beneficia de consiliere psihologică, mai ales că sărăcia îi
îndeamnă de multe ori la suicid. Și copiii vor fi sfătuiți psiho-pedagogic și educațional, iar
bătrânii vor beneficia de asistență medicală.

Indicatori proiect
-

Construirea unui centru multifuncțional de asistență socio-medicală

-

Creșterea gradului de acces la serviciile sociale la nivelul comunei Cumpăna la 20 %.

Grup țintă:
-

2.500 de persoane aflate în situație de risc social.

