18.08.2022
COMUNICAT DE PRESA
PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI
„Înfiintare centre sociale (centru de zi, cantina sociala si unitate de ingrijire la
domiciliu) in comuna Tutova, judetul Vaslui”
Parteneriatul dintre UAT Comuna Tutova si Asociatia pentru Dezvoltarea Comunitara
“Econova” anunta finalizarea proiectului cu titlul: “Înfiintare centre sociale (centru de
zi, cantina sociala si unitate de ingrijire la domiciliu) in comuna Tutova, judetul Vaslui”,
derulat cu data de 21 septembrie 2018, cod SMIS 117327 cofinantat prin Fondul
European de Dezvoltare Regionala, prin Programul Operational Regional 2014-2020,
Prioritatea de investitii 8.1 – Investitiile in infrastructurile sanitare si sociale care
contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in
ceea ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea sociala prin
imbunatatirea accesului la seviciile sociale, culturale si de recreare, precum si trecerea
de la serviciile institutionale la serviciile prestate de colectivitatile locale, Axa prioritara
8- Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale, in baza contractului de finantare
incheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurile
Europene, in calitate de Autoritate de Management si Agentia pentru Dezvoltarea
Regionala Nord-Est, in calitate de Organism Intermediar.
Valoarea totala a proiectului a fost 4.289.554,12 lei, inclusiv TVA, din care valoarea
eligibila: 4.283.694,12 lei, inclusivTVA, ajutorul nerambursabil fiind in valoare de
4.195.878,39 lei, inclusiv TVA. Perioada de implementare a fost de 69 luni, derulanduse in perioada 01.01.2017 – 30.09.2022.
Obiectivul general al proiectului a vizat cresterea gradului de acoperire cu servicii
sociale destinate grupului vulnerabil “persoane varstnice”si imbunatatirea calitatii
acestor servicii ca urmare a dezvoltarii infrastructurii de servicii sociale fara
componenta rezidentiala din comuna Tutova, judetul Vaslui.
Obiectivele specifice ale proiectului s-au axat pe:
OS1: Extinderea infrastructurii de servicii sociale de la nivel local prin înfiinţarea a trei
centre sociale moderne ce vor asigura accesul la servicii sociale de calitate pentru
persoane vârstnice.
OS 2: Asigurarea unei funcţionalităţi optime a infrastructurii sociale create prin proiect
prin achiziţionarea de dotări şi echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii
sociale.
OS 3: Crearea premiselor necesare pentru asigurarea capacităţii operaţionale a
centrelor sociale înfiinţate prin proiect.
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Rezultatele obtinute ca urmare a implementarii proiectului:
Infiintarea a 3 structuri de prestare servicii sociale pentru persoane varstnice,
respectiv:
- 1 centru de zi cu o capacitate de 100 persoane varstnice, prevazut cu dotàri si
echipamente moderne, respectiv: mobilier, echipamente multimedia si IT,
echipamente sportive, dotari pentru acordarea asistentei medicale;
- 1 unitatea de ingrijire Ia domiciliu cu o capacitate de a oferi servicii de ingrijire Ia
domiciliu pentru 50 persoane varstnice, amenajatà corespunzator pentru a permite
prestarea serviciilor Ia un nivel calitativ superior, echipata cu echipamente multimedia
IT, spatii de depozitare, mobilier, materiale sanitare si echipamente utilizate de
ingrijitori In activitatea acestora, mijloc de transport;
- 1 cantina sociala cu o capacitate de 30 de persoane varstnice prevazuta cu spatii
special amenajate pentru prepararea si pastrarea alimentelor si pentru servirea mesei,
echipata cu: mobilier, instalatii pentru gatit, cuptor cu microunde, cafetiera, vase si
ustensile bucatarie, echipamente frigorifice.
Operarea infrastructurii create prin proiect se va realiza prin actiuni ce vizeaza
asigurarea necesarului de resurse umane calificate in domeniu si atragerea de
parteneri/colaboratori cu experienta specifica in furnizarea serviciilor sociale ce vor fi
oferite in cadrul centrelor sociale infiintate;
Înfiintarea celor trei centre sociale pentru persoane vârstnice, respectiv: centrul
de zi, unitatea de îngrijire la domiciliu si cantina sociala, va contribui la cresterea
nivelului de trai de la nivel local a persoanelor vârstnice afectate de marginalizare
sociala si a gradului de constientizare a comunitatii locale privind problemele cu care
se confrunta vârstnicii care traiesc în conditii de saracie, dependenta si/sau
singuratate.
Impactul asupra grupului tinta ca urmare a implementarii proiectului se refera la:
- asigurarea accesului la o infrastructurà adaptatà necesitatilor specifice persoanelor
vârstnice in contextul modernizarii si dotarii corespunzàtoare a centrelor de sociale;
- asigurarea accesului persoanelor vârstnice la servicii sociale si interventii adaptate
nevoilor specifice
- reducerea inegalitatilor in ceea ce privete incluziunea persoanelor vârstnice prin
asigurarea accesului acestora la servicii sociale de calitate;
- prevenirea institutionalizarii unui numar de 180 de persoane -in contextual infiintarii
unor noi servicii sociale care promoveaza incluziunea sociala;
- asigurarea unei viete independente in cadrul comunitatii a categoriilor de persoane
vârstnice care nu beneficiaza de sprijinul familiei sau al apropiatilor.
-implicarea persoanelor vârstnice in calitate de voluntari in cadrul proiectului
Primaria ComunaTutova, judetul Vaslui
cod postal 737550, Tel. 0265428136; Fax 0235428136;
Posta electronica: primariatutova2016@gmail.com
Persoana de contact: Corciova Ion - Primar

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro | www.inforegionordest.ro
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.
Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala, prin Programul Operational Regional 2014-2020

