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”Bunicii comunității: au nevoie de noi, avem nevoie de ei!” 

 
 U.A.T. Isaccea, în calitate de beneficiar, implementează proiectul ”Bunicii 

comunității: au nevoie de noi, avem nevoie de ei!” POCU/656/4/4/132046  în perioada 11 
mai 2020-11 mai 2023, în parteneriat cu Asociația pentru Educație și Dezvoltare 

Comunitară. 
Obiectivul general al proiectului: Facilitarea accesului persoanelor vulnerabile, cu 

vârsta de peste 65 de ani din Orașul Isaccea, la servicii sociale integrate care să răspundă 
eficient nevoilor acestora.  

Rezultate așteptate 
A 1: Coordonarea generală a proiectului: Echipă de proiect funcțională pe tot parcursul 
implementării proiectului 
A 2. Înființarea  Serviciului de  Asistență  Comunitară  - obținerea licenței de funcționare 
A 3. Înființarea Serviciului de Îngrijire la domiciliu- 3  persoane identificate și selectate 
pentru poziția de îngrijitor la domiciliu; obținerea licenței de funcționare; 
A 4. Funcționarea Serviciilor de Asistență Comunitară:  -cel puțin 115 persoane identifi-
cate și selectate să facă parte din grupul țintă al proiectului. 
 - 1 program de educație civică  
 - 5 proiecte comunitare la care vor participa cel puțin 100 de persoane cu vârsta peste 65 
de ani 
  -5  evenimente de promovare a voluntariatului la care vor participa cel putin 35 de per-
soane cu vârsta peste 65 de ani. În cadrul celor 5 evenimente, 5 dintre membrii grupului 
țintă vor primi o subvenție care îi va ajuta să depășească starea de vulnerabilitate în care 

se află, 
- 3 șezătoare la care vor participa cel puțin 30 de persoane cu vârsta peste 65 de ani 
-3  ediții publice ale concursului culinar Rețeta bunicii la care vor participa cel putin 100 de 
persoane. 
-  3 premii oferite câștigătorilor concursului Rețeta bunicii, câte unul pe ediție, care vor 
ajuta cei 3 câștigători să depășească starea de vulnerabilitate în care se afla. 
-  3 “târguri de meserii” în care vor fi implicați cel puțin 15 membrii ai grupului țintă și cel 
puțin 100 de elevi si tineri. 
-  3 evenimente cultural artistice (dansuri/ teatru comunitar/ obiceiuri și tradiții de 
sărbători) la care vor participa cel puțin 30 de bătrâni și 150 de persoane din comunitate. 
-  6 ateliere de creație, 3 expoziții cu vânzare la care vor participa cel puțin 105 persoane și 
cel putin 3 bătrâni ajutați să-și depășească situația de vulnerabilitate 
- cel putin 100 de persoane din grupul tinta, participante la cele 10 sesiuni de informare 
colectiva/ door to door care vor beneficia de servicii de informare cu privire la siguranta si 
a drepturilor lor sociale. 
-  cel putin 70 de persoane din grupul tinta vor beneficia de servicii de educatie pentru san-
atate. 
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-  cel putin 50 de membrii ai grupului tinta vor beneficia de sprijin pentru realizarea unor 
activitati instrumentale in gospodarie, 
dintre care cel putin 32 isi vor depasi situatia de vulnerabilitate. 
-  124 de consultatii juridice de care vor beneficia cel putin 80 de persoane din grupul tinta. 
-  496 de consultatii psihologice de care vor beneficia cel putin 80 de persoane din grupul 
tinta. 

-  115 beneficiari vor beneficia de serviciile medicale de baza. 
-  150 consultatii medicale de specialitate de care vor beneficia cel putin 100 persoane, 
dintre care cel putin 15 persoane isi vor depasi situatia de vulnerabilitate 
-  10800 de mese calde livrate, cel putin 60 de membrii ai grupului tinta vor primi masa 
calda. 
-  25 de subventii acordate catre 25 de membrii ai grupului tinta, care isi depasesc situatia 
de vulnerabilitate. 
-  40 de membrii ai grupui tinta se vor deplasa intr-o excursie ecumenica. 
A 5 : Funcționarea Unității de îngrijiri la domiciliu - cel puțin 30 de persoane identificate 
si selectate sa faca parte din grupul tinta al proiectului pentru a primi servicii de ingrijiri la 
domiciliu, 
 -  30 de persoane evaluate din punct de vedere socio-medical și care  primesc servicii de 
ingrijiri la domiciliu, 30 de planuri individualizate de asistenta si ingrijire relizate pentru 
beneficiarii Serviciului de ingrijiri la domiciliu. 
 - 30 de beneficiari si familiile acestora vor primi servicii de informare si consiliere sociala.  
A 6 : Promovarea proiectului -  1 pagina de Facebook a proiectului,  secțiuni  web de 
prezentare a proiectului și a activitatilor acestuia in pagina de Internet a aplicantului și a 

partenerului. 
- 30 de editii ale Newsletter-ului – Varsta a treia – provocari si resurse, tiparite in 200 de 
exemplare fiecare. 
-  5 filme de prezentare a activitatilor derulate in cele 5 proiecte comunitare. 
-  1 film de prezentare a celor 5 evenimente de promovare a voluntariatului. 
-  1 film de prezentare a celor 3 sezatoare organizate. 
-  1 film de prezentare a celor 3 editii publice ale concursului culinar Reteta bunicii. 
-  3 filme de prezentare a celor 3 “targuri de meserii”. 
-  3 filme de prezentare a celor 3 evenimente cultural artisitice (dansuri/ teatru comunitar/ 
obiceiuri si traditii de sarbatori). 
-  1 film de prezentare a celor 6 ateliere de creatie si celor 3 expozitii cu vanzare organiza-
te in proiect.   
- 10 evenimente pentru promovarea activitatilor proiectului. 
 
Valoarea Totală a proiectului: 2,857,301.61 lei 
Perioada de implementare: 11 mai  2020- 11 mai 2023 
Codul MySmis: 132046 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 

2014-2020. 

Pentru informații detaliate despre programele cofinanțate de Uniunea Europeană vă 

invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro . 

Pentru informații suplimentare despre proiect puteți contacta Direcția de Asistență 

Socială, telefon 0240540027, e-mail: asistentasocialaisaccea@gmail.com . 
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