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1. 

 

Regiune de dezvoltare 
Județ/ Oraș/municipiu 

Regiunea Vest/Hunedoara/Municipiul Hunedoara 

2. Nume GAL GAL Urban Corvinia 

3. Date de contact GAL Adriana Mihai – președinte 

4. 
Teritoriul vizat de SDL O arie a municipiului incluzând Micro 5, 6, 7, Centru, Piață,  

Castel - Furnalelor, Rotarilor - Hășdat. 

5. 

Titlul intervenției  
S6.1. Intervenție POCU - Servicii de educație Hub creativ - ateliere 
de creație tehnico- științifică 

S6.2. Intervenție POCU -  Centru de zi pentru copii, inclusiv 
asigurarea mesei în școli sau în alte centre 

S6.3. Intervenție POCU - Centru de zi pentru socializare vârstnici, 
servicii de asistență pentru mame minore, victime ale violenței și 
abuzurilor, persoane cu adicții etc. 

S6.4. Intervenție POCU - Servicii pentru familii cu persoane cu 
dizabilități, servicii de tip ”respiro” 

S6.5. Educație timpurie preșcolară și școlară 

Fișa intervenției #6 (6.1/6.2/6.3/6.4/6.5) 

 Servicii de educație Hub creativ - ateliere de creație tehnico-științifică; 

 Centru de zi pentru copii, inclusiv asigurarea mesei în școli sau în alte centre; 

 Centru de zi pentru socializare vârstnici, servicii de asistență pentru mame  
minore, victime ale violenței și abuzurilor, persoane cu adicții etc.; 

 Servicii pentru familii cu persoane cu dizabilități, servicii de tip ”respiro”; 
 Educație timpurie preșcolară și școlară. 
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6. 

Obiectivul specific SDL la 
atingerea căruia 
contribuie intervenția 

Obiectiv specific 3. Până în anul 2023 va crește accesul grupurilor 
vulnerabile la servicii de asistență medicală primară, educație de 
bază și servicii sociale de bună calitate. Măsurile se vor focaliza 
pe copii tineri, vârstnici și persoane cu handicap. 

7. 
Măsura din Planul de 
acțiune vizată prin 
intervenție 

Măsura M6. Furnizarea de servicii de educație și sociale 
persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială, 
întărirea coeziunii comunității și îmbunătățirea imaginii. 

8. 

Justificarea intervenției     Un număr ridicat de persoane aflate în situație de deprivare 
materială și risc de excluziune socială, au venituri scăzute și 
limitări privind implicarea în activități generatoare de venituri.  
    Aceste persoane sunt fie vârstnici dependenți, fie persoane cu 
handicap, familii cu mulți copii și intensitate redusă a muncii. 
Datele colectate indică gospodării cu datorii la utilități sau care 
nu își plătesc niciodată utilitățile, nu sunt conectați la apa 
curentă, electricitate în mod legal, sunt șomeri de lungă durată. 
Nevoile acestora sunt de sprijin pentru subzistență și de sprijin 
pentru depășirea condiției actuale.  
     În municipiul Hunedoara au existat initiațive pentru servicii 
sociale pentru persoanele sărace și cu risc de excluziune cum ar fi:  
azil pentru bătrâni, centru de urgență pentru victimele violenței 
domestice, cantină socială, centru pentru vârstnici pentru 
petrecerea timpului liber, servicii de asigurare a unei mese calde 
pentru copii din familii nevoiașe, fie pe lângă școli sau proiecte ale 
primăriei. Capacitatea acestora este insuficientă, primăria nu are 
capacitatea de a opera aceste centre și necesită dezvoltarea de 
parteneriate cu organizații non-profit specializate în aceste 
domenii ale serviciilor sociale. În prezent, în municipiu și în zona 
SDL nu sunt disponibile pentru vârstnici spații în care să își 
petreacă timpul liber și să socializeze, nu sunt disponibile servicii 
de tip ”respiro” pentru familiile cu persoane cu handicap, nu sunt 
satisfăcute nevoile de asigurare a unei mese consistente copiilor 
din familie aflată în dificultate. 

9. 
Comunitatea 
marginalizată din teritoriu 

Copii, vârstnici, persoane cu handicap, persoane aparținând unor 
grupuri vulnerabile cum ar fi mame minore, victime ale violenței, 
exploatării, persoane cu adicții, cu prioritate din ZUM-uri, dar și 
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din alte zone dezavantajate ale SDL.  

10. 

Grupuri țintă vizate 
(persoane aflate în risc de 
sărăcie și excluziune 
socială) 

Numărul estimat de persoane și tipul de grup țintă: 

Persoane beneficiare de servicii sociale și de educație: 670 
(indicator comun cu intervenția hard I5.1.)  

11. 
Durata estimată a 
intervenției 

Durata exprimată în luni: 
48 

12. Buget estimativ  Suma totală (Euro): 1.200.150 

13. 

Surse de finanţare POR sau POCU, buget local, buget de stat, contribuție proprie, 
alte surse;  
POCU:  1.143.000 Euro 
Contribuție proprie  a aplicantului: 57.150 Euro 

14. 

Sustenabilitatea 
intervenției după 
încheierea perioadei de 
finanțare DLRC 

    Sustenabilitatea este data de: 
- faptul că spațiul este în proprietatea UAT, care are 

capacitatea de a-l gestiona în scopul propus; 
- exsistența și disponibilitatea furnizorilor de servicii sociale;  
- capacitatea ONG-urilor și a altor organizații de a atrage 

fonduri pentru operare, inclusiv pe bază de voluntariat; 
- formalizarea GAL și existența centrului reprezintă factori 

determinanți pentru a mobiliza resurse, furnizând 
încredere și argumente solide donatorilor privind 
utilizarea fondurilor.  

 

 


