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                                                                          INFORMARE 

Proiect  „SIS-HUȘI – Servicii Integrate Socio-medicale pentru Huși Comunitate Incluzivă” SMIS 

139988 

Proiect accesat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa  Prioritara  

5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității. 

         Proiect implementat în parteneriat: 

Lider parteneriat – Asociatia Centrul Diecezan Caritas Iași      

Partener 2            - UAT Municipiul Huși 

Partener 3            - Asociația Pentru Dezvoltare Comunitară Econova Huși 

Perioada de implementare proiect  16.04.2021-16.10.2023 

Valoarea   totala eligibila  a proiectului  „SIS-HUȘI – Servicii Integrate Socio-medicale 

pentru Huși Comunitate Incluzivă” SMIS 139988    este de 2.928.871,21 lei, din care    valoarea 

totala eligibila  alocata   UAT MUNICIPIUL HUSI in calitate de Partener 2  in cadrul proiectului , este 

in suma de  263.550,56   lei. 

 

Buget proiect: Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași                         2.190.479,79 lei 

                                    UAT Municipiul Huși                                                        263.550,56 lei 

                                    Asociația Pentru Dezvoltare Comunitara Econova Huși   474.839,86 lei   

                                   

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 

Creșterea calității vietii pentru un număr de 305 persoane, din comunitatea marginalizată 

prin oferirea de servicii socio-medicale, sociale si medicale pe o perioada 30 de luni. 

Obiectivul general al proiectului este în concordanță cu Obiectivul general al SDL -reducerea 

până în anul 2023 a persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile 

marginalizate din municipiul Huși și a atingerii obiectivelor specifice stabilite de Grupul de Actiune 

Locală Huși - Comunitate Incluzivă, ca urmare a consultării comunității. 

Proiectul  contribuie la atingerea umătoarelor obiective specifice SDL: 

Obiectiv specific 2. Creșterea calității vieții pentru un numar de 300 persoane, din comunitatea 

marginalizată prin oferirea de servicii socio-medicale, sociale și medicale în cele 36 de luni de 

implementare a SDL. 

          Obiectiv specific 5. Intărirea comunității și a imaginii publice a 1.200 de persoane din 

comunitățile marginalizate ca urmarea a  acțiunilor integrate. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului 

1. Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la la domiciliu destinate unui număr de 155 persoane 

vârstnice și persoane cu dizabilități din comunitatea marginalizată pe o perioada de 30 de luni. 

2. Înfiintarea Centrului de Recuperare Medicală – CCI, pentru a asigura accesul la servicii 

medicale pentru 100 persoane marginalizate și persoane cu dizabilități, pe perioada de implementare a 

proiectului. 
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3. Dezvoltarea de servicii sociale specializate pentru un număr de 50 persoane fără adăpost din 

comunitatea marginalizată pe o perioada de 30 de luni. 

4. Creșterea gradului de implicare activă a comunității în dezvoltarea de servicii socio-medicale 

adaptate nevoilor persoanelor vârstnice din Municipiul Huși, județul Vaslui pe perioada de 

implementare a proiectului. 

  


