Grupul-țintă al proiectului
„Munca, Asumare, Legalitate pentru Integrare si Nediscriminare (MALIN)”
Contract: POCU/18/4/1/101760
I. Criterii de selecţie:
Persoanele care fac parte din grupul țintă trebuie să aparțină categoriilor eligibile ale programului de
finanțare, și anume cel puțin una din cele enumerate mai jos:
1)
Au un venit disponibil echivalat situat sub 60% din mediana veniturilor disponibile in
totalul populatiei;
2)
Se confrunta cu deprivare materiala severa, neputaputand sa isi permita minim 4 actiuni
din urmatoarele: sa platesca chiria sau facturile la utilitati; sa asigure incalzirea adecvata a locuintei; sa
faca fata unor cheltuieli nepravazute; sa manance carne, peste sau echivalent proteic in fiecare zi; o
saptamana de vacanta / an departe de casa; un autoturism; o masina de spalat; un tv color; un telefon;
3) Persoanele care traiesc in gospodarii cu intensitate foarte redusa a muncii – persoanele cu varsta
intre 0-59 de ani care traiesc in gospodarii in care adultii (18-59 de ani) au lucrat anul anterior mai putin
de 20% din potentialul lor.
Pentru a putea participa la activitățile proiectului aceştia trebuie să îndeplinească și următoarele condiţii
de eligibilitate, legate de specificul proiectului / cererii de finanțare:
• Domiciliul/viză de reşedinţă în Municipiul Codlea – Zona Cartierului Mălin;
• Nu au beneficiat până acum de activitatea de reglementare a actelor de proprietate;
• Să se afle într-o forma de dificultate socio-economică;
• Nu a urmat acelaşi tip de cursuri de formare profesională în cadrul altor proiecte sau
programe nerambursabile (condiție care va fi verificată în baza unei declararații pe propria răspundere);

II. Procesul de identificare, validare și selecție
Pentru selectia grupului tinta se va proceda astfel: va fi formata o comisie din care vor face parte: managerul de
proiect, expert asistenta sociala, responsabil consiliere juridica, coordonatorii activitatilor de ocupare si
antreprenoriat care se va ocupa de etapele de identificare, validare și selectie a grupului tinta. Expertul asistenta
sociala și responsabilul consiliere juridica se vor ocupa de identificarea in comunitate a grupului tinta.
Etapele procesului de identificare, validare și selecție sunt:
A. Identificare grup tinta:
- vor fi identificate persoanele care traiesc in gospodarii neconectate la reteaua de electricitate prin abordarea
directa si verificarea la fata locului a locuintelor care au fost declarate aflandu-se in acesta situatie la momentul
aplicarii chestionarului;
- vor fi identificate persoanele beneficiare de venit minim garantat, pe baza datelor furnizate de Serviciul de
Asistenta Sociala a Municipiului Codlea;
- vor fi identificate persoanele care au declarat ca sunt neocupate la momentul aplicarii chestionarului folosit la
analiza preliminara;
- vor fi identificate familiile cu mai mult de 3 copii, pe baza datelor culese cu ajutorul chestionarului;
- vor fi identificate persoanele care provin din familii in care exista copii care au abandonat scoala sau sunt in
risc de abandon scolar (repetentie, grad mare de absenteeism).
- vor fi identificate familiile in care exista persoane cu dizabilitati, pe baza datelor furnizate de Serviciul de
Asistenta Sociala a Municipiului Codlea;
- vor fi identificate familiile pentru care s-au intocmit dosare pentru protectia copilului, pe baza datelor furnizate
de Serviciul de Asistenta Sociala a Municipiului Codlea.
B. Confirmare incadrare in categoria persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala.
Se va analiza incadrarea in categoria persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala pentru toate
persoanele identificate in etapa A de selectie a grupului tinta, prin verificarea documentelor la sediul de
implementare din Codlea.
C. Selectie.
Persoanelor identificate in etapa A (si validate de comisie in etapa B ca fiind in risc de saracie si excluziune) li se
vor solicita de catre echipa de experti implicata de catre Partener 1- responsabil ocupare sa completeze un
chestionar detaliat privind oferta de activitati din cadrul proiectului, din care sa reiasa nevoile fiecarui membru al
gospodariei cu privire la educatie, formare, ocupare, asistenta sociala, servicii medicale, locuire, asistenta
juridica. In selectie vor avea prioritate membrii gospodariilor neconectate la reteaua de electricitate si cei care au
cea mai mare nevoie de interventie pentru imbunatatirea conditiilor de locuit.

III. Activități pentru grupul-țintă, cu număr de beneficiari
−
Toate cele 556 de persoane din grupul tinta vor fi beneficiare ale activităților: reglementarea actelor
juridice (de proprietate), imbunatatirea conditiilor de locuit și sprijinirea furnizării de servicii sociomedicale.
De activitatea Sprijinirea furnizării de servicii sociale si dezvoltarea serviciilor medicale, vor beneficia
toti membrii grupului tinta, toate cele 556 de persoane, in functie de nevoile identificate in cadrul
fiselor individuale de catre Partenerul 3- responsabilul activitatii. Principalele actiuni de care vor
beneficia sunt: consiliere cu privire la problemele de igiena, nutritie, prevenirea sarcinilor la minore,
planificare familiala, parenting, consiliere psihologica pentru victime si agresori in cazul violentei
domestice, informarea parintilor cu privire la drepturile copiilor. Toate cele 556 vor primi vouchere
pentru servicii stomatologice si vor fi testate gratuit pentru depistarea virusului hepatic B si C.
Dintre acestea: 20 de persoane selectate pe baza varstei (peste 55 de ani), cu diagnostic cunoscut, cu
istoric familial sau care reclama stare generala de rau si ameteli vor beneficia de un program de
monitorizare a parametrilot fiziologici de risc crescut de diabet si hipertensiune arteriala; 15 persoane
vor beneficia de servicii de asistenta medicala regulate la domiciliu, criteriile de selectie fiind varsta
inaintata sau prezenta afectiunilor cronice invalidante; 10 persoane cu dizabilitati (locomotorii,
nevazatori, surdo-muti, sindrom down etc.) vor beneficia de un program pentru dezvoltarea
abilitatilor de viata, selectia lor fiind facuta in functie de gradul de dizabilitate si pe baza evaluarii
realizata de Partenerul 3 cu privire posibilitatiile membrului grupului tinta de a participa la program.
−
10 persoane vor beneficia de asistenta pentru reglementarea actelor necesare pentru obtinerea
dreptului de a fi asistati social. Persoanele cu deficiente de sanatate care nu au dosar intocmit, copiii care
traiesc intr-un mediul familial advers si batranii lipsiti de ingrijire vor avea prioritate in selectia beneficiarilor de
asistenta juridica privind reglementarea actelor de asistenta sociala.
−
Dintre cei 556 de membri ai grupului tinta, pe baza chestionarului privind activitatile proiectului si a
profilului psihologic, comisia va selecta 278 de persoane care vor fi beneficiari ai unor programe de formare
si consiliere profesionala iar 60 dintre acestia vor beneficia de consiliere antreprenoriala.
−
Din cele 278 de persoane beneficiare de programe de formare si consiliere profesionala 100 de
persoane vor fi femei si 150 de persoane vor fi etnie roma (prin autoidentificare). Cele 278 de persoane vor
beneficia atat de programe de formare profesionala, cat si de orientare si consiliere profesionala;
−
Din grupul tinta format din cele 556 de persoane, 50 vor fi copii care vor beneficia de programe de
activitati extracurriculare. Selectia beneficiarilor se va face de catre coordonatorii activitatii Sprijin pentru
creșterea accesului și participării la educație. In selectia beneficiarilor, prioritare vor fi criteriile care vor indica
riscul de abandon – absenteism, repetentie, rezultate slabe.

