
  

 
 

 

 

“ROUTE Poienești- Revitalizarearelațiilorcomunitare din Poieneștiprinfurnizarea de servicii integrate”  
Contract POCU/827/5/2/139922 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 

 

 PROIECT P.O.C.U. 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT POIENEȘTI 

 

1. Titlul proiectului: Proiectul "ROUTE Poienești - Revitalizarea  relațiilor comunitare din 

Poienești prin furnizarea de servicii integrate" 

2. Programul de finanțare : Program Operaţional Capital Uman 

3. Instituția beneficiară: World Vision Romania 

4. Instituțiile partenere: Primăria Comunei Poienești; Școala Gimnazială Nr.1, sat Poienești; 

Asociația-Centrul de Analiză și Inovare Economico-Socială, București 

5. Poziția în proiect (beneficiar/ partener/ partener local asociat):Școala Gimnazială Nr.1 

Poienești este PARTENER 2  

6. Valoarea finanțării: cca 1000000 de euro 

7. Perioada de implementare a proiectului: 15.04.2021-14.10.2023 

8. Obiectiv general și obiective specifice:  

 

OG : Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din 

comunitatea Poienești și revitalizarea relațiilor comunitare, prin operaționalizarea și 

sustenabilizarea unui continuum de servicii și de măsuri integrate, implementate de echipe 

pluridisciplinare, oferite prin Centrul de Asistență Comunitară Integrată Poienești (care va activa 

ca centru multifuncțional), ca servicii fixe și mobile, adresabile întregii comunități. 

OS1: Facilitarea integrării socio-economice a comunității marginalizate Poienești prin 

furnizarea serviciilor sociale: informare, consiliere și sprijin pentru persoanele aflate în 

dificultate, acces la programe de dezvoltare și mobilizare comunitară și servicii de informare și 

educație pentru sănătate adresate unui număr de 285 persoane din comunitate, furnizate prin 

Centrul de Asistență Comunitară Integrată Poienești pe o perioadă de 30 luni de implementare. 

OS2. Creșterea accesului la servicii medicale de calitate, promovarea sănătății și a stării 

de bine prin campanii de educație pentru sănătate și livrarea serviciilor medicale primare unui 

număr de 285 persoane din comunitate, pe o perioadă de 26 luni. 

OS3: Facilitarea accesului la educație și reducerea abandonului școlar, prin capacitarea a 

140 copii, elevi din ciclul primar și gimnazial din comuna Poienești, aflați în risc de sărăcie și 

excluziune socială, cu abilitățile, cunoștințele și experiențele educaționale necesare participării la 

educație sustenabilă pe durata a 30 luni de implementare. 

OS4. Dezvoltarea capacității de administrare a carierei profesionale de către 145 

persoane cu nivel educațional redus și mediu (ISCED 1, 2 si 3) prin dobândirea unor competențe 

și calificări relevante pentru piața muncii și prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale. 

 

9. Grup țintă: 285 de persoane (140 de copii și 145 de adulți) 

10. Principalele activități: -Educație remedială cu cei 45 de elevi de la învățământul primar și 79 

de la cel gimnazial; 

                                        - Activități non-formale; 

                                        - Școala părinților. 


