FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității
Obiectiv specific: 5.1 1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma si non-roma) aflate în risc de săracie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu
populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.
Titlul proiectului: LOCUIM ÎMPREUNĂ ÎN REȘIȚA
Contract POCU: POCU/717/5/1/155573

„LOCUIM ÎMPREUNĂ ÎN REȘIȚA”

ID proiect: POCU/717/5/1/155573
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității
Valoarea totală a proiectului : 731.278,15 lei
Beneficiarul proiectului : Municipiul Reșița
Obiectivul general al proiectului:
„Locuim împreună în Reșița” este un proiect prin care se urmărește îmbunătățirea condițiilor de locuire din spațiile locative publice și
combaterea discriminării și a segregării Zonelor Urbane Marginalizate ( ZUM ) ale Municipiului Reșița prin facilitare comunitară, asistență
juridică pentru reglementarea actelor de identitate și a activității sportive, acțiuni comunitare, culturale și îmbunătățirea practicii locale.
Obiectivele specifice ale proiectului:




Îmbunătățirea condițiilor de locuire pentru 280 de persoane, din care 61 de etnie romă, ce locuiesc în locuințe publice izolate,
supraaglomerate sau nesigure structural din ZUM, prin activități de facilitare comunitară, mediere pentru facilitarea relocării,
reglementarea actelor de identitate, de deținere și de stare civilă;
Creșterea capacității administrației Municipiului Reșița de gestiune a stocului locativ public;
Creșterea coeziunii comunităților din ZUM- uri și a integrării acestora în comunitatea mai largă a orașului, având astfel ca scop facilitarea
contactului, interacțiunii și combaterea segregării între beneficiarii de locuințe sociale din ZUM și ceilalți locuitori ai cartierelor în care
aceste locuințe sunt situate.
Principalele rezultate preconizate ale proiectului:






Imbunătățirea condițiilor de locuire pentru 280 de persoane, din care 61 de etnie roma, ce locuiesc în locuințe publice izolate,
supraaglomerate sau nesigure structural din ZUM din teritoriul SDL la GAL Reșița;
Îmbunătățirea unui regulament privind închirierea locuințelor publice;
Facilitarea contactului, interacțiunii și combaterii segregării ( 12 acțiuni comunitare pentru punerea în contact a copiilor romi și ne-romi
din ZUF și ZUM);
Conștientizarea populației cu privire la efectele segregării, violenței și bulling-ului în școli.

Durata proiectului: 18 luni (02.06.2022-30.11.2023)
Parteneri în proiect:
Lider parteneriat/ Partener 1: Municipiul Reșița
Membru 2/Partener 2: Direcția de Asistență Socială

