
                                                                                                                                                                                                          

 

“ A.C.C.E.P.T - ACȚIUNI CONCRETE ÎN  COMUNITATE, EDUCAȚIE PENTRU TOȚI”   SMIS 139987 
 

CAMPANIE DE INFORMARE privind combaterea discriminarii, desegregarea scolara si cea legata de locuire. 
OBIECTIV GENERAL PROIECT : Dezvoltarea și împlementarea de măsuri integrate pentru îmbunătățirea calității vieții pentru un număr 910 persoane din comunitatea 

marginalizată din municipiul Huși, jud. Vaslui, în conformitate cu obiectivele specific stabilite de Grupul de Acțiune Locală Huși – Comunitate Incluzivă. 

OBIECTIVE SPECIFICE PROIECT: Reducerea fenomenului de părăsire timpurie a școlii, creșterea gradului de informare și de conștientizare a părinților sau a 
persoanelor în grija cărora rămân copiii privind nevoile acestora din urma din comunitatea marginalizată a orașul Huși. 
       Îmbunătățirea condițiilor de locuit prin soluționarea 
problemelor cu care se confruntă comunitatea marginalizată și persoanele aflate în risc de 
sărăcie. 

 
 

 

 
 

   

 
  

În Campania de Informare, cetătenii municipiului Husi pot cere informatii suplimentare referitoare la proiectul mentionat, apelând la nr. de tel. al Primariei municipiului Husi 0235480009, 
fax. 480126 sau pe adresa de mail: integrare_husi@yahoo.com. 

• 1) Riscul de părăsire timpurie a școlii, cauzat de lipsurile materiale ale familiilor care trebuie
să susțină copiii la școală din venituri extrem de mici. Pe de altă parte, nesiguranța locativă
și gradul ridicat de degradare al unui număr semnificativ de locuințe, cât și a migrației
părinților la muncă în străinătate și copii lăsați în grija rudelor, crește riscul părăsirii timpurii
a școlii.

• 2) Nivel redus de pregătire al părinților/aparținătorilor legali ai copiilor și care nu au
capacitatea de a-și sprijini copii în procesul de învățare.

• 3) Lipsa măsurilor active de ocupare, formare profesională, de inserție socio-profesională.
Lipsa locurilor de munca și grad redus de calificare a membrilor comunității conduc de
asemenea la accentuarea instabilității economice și sociale ale comunității.

• 4) Lipsa alternativelor de petrecere a timpului liber și de învățare creativă pentru copii.

PRINCIPALELE 
PROBLEME PE CARE ÎȘI 

PROPUNE SĂ LE 
REZOLVE PROIECTUL

• 1) Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație a unui număr de 100 de copii
prin înființarea în cadrul Centrului multifuncțional din ZUM 3 a unui Serviciu pentru
reducerea părăsirii timpurii a școlii.

• 2) În cadrul Centrului Multifuncțional din ZUM 3 va fi înființat Centrul de Resurse
Comunitare pentru adulți – vor fi oferite servicii pentru un număr de 140 de persoane
adulte aflate în situații de vulnerabilitate: servicii de informare și consiliere, servicii
consiliere administrative, educație parentală, informare și consiliere pentru tineri.

• 3) Măsuri de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă: în formare, consiliere profesională și
mediere socio profesională pentru 600 de persoane.

• 4) Înființare Centrul Cultural Educational. Scopul intervenției este de a facilita accesul
copiilor la alternative de petrecere a timpului liber și de învățare creativă în vederea
dezvoltării abilităților artistice, a comunicării și a creșterii stimei de sine.

PRINCIPALELE MĂSURI 
IDENTIFICATE PENTRU 

A RĂSPUNDE 
NEVOILOR GRUPULUI 

ȚINTĂ SUNT:


