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INCLUZIUNEA SOCIALĂ
CLARIFICĂRI CONCEPTUALE

- termenul de incluziune socială are originea în special în mediul institutional, 
- a fost introdus în anul 2000 cu ocazia lansării Strategiei de la Lisabona de către Consiliul 
Europei, aceasta vizând politicile sociale pentru perioada 2000-2010, scopul său fiind acela 
de transformare a economiei comunitare în cea mai competitivă economie bazată pe 
cunoaştere, 
- termenul marcheaza o abordare argumentată de instituţiile europene, prin accentuarea 
riscurilor majore percepute ca sursă a creşterii inegalităţii şi a excluziunii sociale, 
respectiv: 

schimbările majore ale pieţei muncii, 
modificări ale structurii demografice,
creşterea diversităţii etnice, 
creşterea rolului sectorului tehnologiilor informatice şi de comunicare, 
modificări ale funcţiilor şi structurii familiei precum si ale rolurilor femeii 
si bărbatului în familie.



  

STRATEGIA DE LA LISABONA
2000 - 2010

Scopul acestei strategii poate fi atins: 

• pregatind tranziţia către o economie şi o societate - bazate pe cunoaştere,
• promovând reformele economice propice accentuării competitivităţii şi inovaţiei,
• modernizând modelul social european, 
• investind în resursele umane şi în lupta împotriva excluziunii sociale, 
• mentinând o justa dozare a politicilor macroeconomice, în vederea unei creşteri 
durabilela nivel comunitar.



  

PROVOCĂRI ÎN IMPLEMNTAREA STRATEGIEI DE LA LISABONA

Evaluarea intermediară a stadiului implementării strategiei a relevat următoarele 
provocări în implementarea acesteia:
tendinţele demografice, respectiv îmbătrânirea populaţiei şi a forţei de muncă în 
spaţiul comunitar, 
inegalităţile de gen încă existente, 
schimbarea structurii familiei, respectiv creşterea numărului familiilor 
monoparentale, ceea ce duce la ajustarea corespunzătoare a protecţiei sociale în 
această direcţie, 
schimbările tehnologice, 
disparităţile sociale şi 
sărăcia



  

JOINT INCLUSION MEMORANDUM
(JIM)

Scopul acestui document cadru este:

promovarea susţinută a unei societăţi coezive şi incluzive, 
creşterea bunăstării populaţiei, complementar cu resorbţia rapidă a problemelor 
grave de sărăcie extremă şi excluziune socială,
facilitarea accesului cetăţenilor, cu precădere a grupurilor dezavantajate la 
resurse, drepturi şi servicii.



  

GRUPURI VULNERABILE IDENTIFICATE CONFORM 
JIM

În România, prin J.I.M., au fost identificate şi stabilite ca şi grupuri vulnerabile 
următoarele:

Copiii în situaţii de risc ridicat,
Tinerii de peste 18 ani fără familie,
Persoanele cu dizabilităţi,
Persoanele aparţinând populaţiei de etnie romă aflate în situaţii de risc ridicat,
Vârstnicii în situaţii de risc ridicat,
Persoanele fără adăpost. 



  

STRATEGIA GUVERNAMENTALĂ PENTRU 
ÎMBUNĂTĂŢIREA SITUAŢIEI ROMILOR

Măsurile privind eliminarea disparităţilor pentru minoritatea populaţiei de etnie romă 
vizează incluziunea socială a persoanelor de etnie romă şi continuarea luptei împotriva 

discriminării: 
întărirea capacităţii instituţiilor guvernamentale, 
eliminarea cazurilor persoanelor fără acte de identitate, 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale romilor, prin dezvoltarea de oportunităţi 
economice şi crearea de locuri de muncă, 
îmbunătăţirea accesului la toate nivelurile de educaţie, completat cu accesul la 
nivelul educaţional minim pentru generaţiile tinere, 
identificarea şi atribuirea de teren agricol în mediul rural şi de terenuri pentru 
construcţia de locuinţe în sistem tradiţional sau modern, 
asigurarea accesului la servicii medicale primare şi
instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a marginalizării sociale.

 



  

 

REALIZĂRI ALE APL ÎN DOMENIUL INCLUZIUNII SOCIALE

- construcţia a 271 apartamente/locuinţe sociale,

- 160 beneficiari de ajutor social (în cuantum de 231.148 lei), 

- 29.528/2008 beneficiari de ajutoare de încălzire în valoare de 12.344.347 lei 
(14.360 agent termic, în valoare de 6.145.655 lei, 14.770 gaze naturale, în valoare 
de 6.191.802 lei, 398 lemne, cărbuni, în valoare de 6.890 lei)

- 292 beneficiari de hrană la Cantina de ajutor social,

- 2008 - peste 700 beneficiari din 11 organizaţii cu servicii în domeniul asistenţei 
persoanelor defavorizate, ai subvenţiei acordate în baza Legii nr. 34/1998, 
- 2008 - 537 îngrijitori la domiciliu pentru persoanele vârstnice, azi 723,



  

REALIZĂRI ALE APL CLUJENE ÎN DOMENIUL INCLUZIUNII SOCIALE

• 2008 - 871 asistenţi personali pentru persoanele cu dizabilităţi, azi 958,
• 2008 - 48.473 beneficiari de trasport gratuit pe mijloacele de transport în comun,
• 10.000 beneficiari de pachete cu produse alimentare oferite cu ocazia sărbătorii de Paşte 
şi Crăciun,
• transport gratuit cu microbuse special adaptate pentru transportul persoanelor cu  
handicap (aprovimativ 78 de beneficiari lunar),
• grupuri de informare cu privire la abandonul şcolar în comunităţile de romi,
• vizite săptămânale în comunităţile de romi pentru diagnoza problemelor sociale,
• medierea relaţiilor dintre persoanele expuse riscului de excluziune şi diferiţi actori 

sociali,
• consiliere informaţională, socială, psihologică şi administrativă pentru persoanele 
expuse riscului de excluziune şi diferiţi actori sociali.



  

PROIECTUL ,,ÎMPREUNĂ PENTRU UN ÎNCEPUT SIGUR”

Obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea unui model integrat de incluziune sociala şi 
profesională a persoanelor de etnie roma şi a persoanelor cu dizabilităţi.
Prin proiect se vizează:
• înfiinţarea unui centru de informare şi consiliere pentru promovarea oportunităţilor de ocupare a 
persoanelor provenind din cele două grupuri vulnerabile, 
• informarea, medierea si consilierea profesională a 3415 persoane de etnie romă, 
• informarea, medierea si consilierea profesională a 1585 persoane cu dizabilităţi, 
• cursuri de formare profesională pentru 300 persoane de entie romă,
• cursuri de formare profesională pentru 200 persoane cu dizabilităţi,
• certificarea competenţelor pentru 240 persoane de entie romă, 
• certificarea competenţelor pentru 160 persoane cu dizabilităţi, 
• subvenţii pe perioada cursului de formare pentru 500 persoane de etnie romă si persoane cu dizabilităţi,
• subvenţii acordate angajatorilor pentru 500 din persoanele ce vor fi angajate,
•72 de persoane din rândul managerilor publici si privati, reprezentanţi ai sectorului ONG, angajaţi ai APL 
vor beneficia de informare asupra problemelor pe care le au persoanele din cele două grupuri vulnerabile în 
ceea ce priveşte accesul acestora pe piaţa muncii.
Suma solicitată este de 3.800.000 euro. Termen implementare 3 ani.

  



  

PROIECTE CARE VIZEAZA PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE

Alte proiecte vizate de către Direcţia de Asistenţă Socială constă în:

 construirea centru pentru femeile victime ale violenţei domestice:                                    
       “Un loc sigur pentru tine” (175.000 euro)

 construirea centru social pentru tineri ieşiţi din sistemul de ocrotire:                       
“Start spre independenţă” (675.000 euro)

construirea centru de consiliere pentru copii şi părinţi - (80.000 euro)

 construirea centru pentru persoanele fără adapost:                                                            
  “Centru social de urgenţă” (722.287 lei)

 



  

VĂ MULŢUMESC

DIRECTOR EXECUTIV DAS CLUJ-NAPOCA
VALER MORAR
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