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Primaria comunei Traian, jud.Ialomita lansează un nou proiect POCU în
beneficiul bătrânilor

161 de bătrâni din comuna Traian, jud. Ialomița, vor beneficia de îngrijire la
domiciliu, o masă caldă pe zi și servicii sociale adecvate în Centrul Comunitar
Multifuncțional Traian timp de 3 ani.

În data de 02 iulie 2019 la ora 11.00 va avea loc în sala de sala de
evenimente a Căminului Cultural din comuna Traian, județul Ialomița conferința
de lansare a proiectului „Împreună pentru bunici- reducerea numărului de
bătrâni vulnerabili în comuna Traian, județul Ialomița prin furnizarea de servicii
sociale, cod 126228” cofinanțat din FSE prin POCU 2014-2020.

Comuna Traian din județul Ialomița are o populație de aproximativ 3168 de
persoane din care 384 au vârsta peste 65 de ani și peste 20% din totalul populației
aparține minorității rome. Proiectul își propune reducerea cu 161 de persoane a
numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile (persoane vârstnice, din
care 40 aparținând minorității rome) prin furnizarea unor servicii sociale adecvate
nevoilor specifice într-un interval de 3 ani in comuna Traian, judetul Ialomita.
Parteneriatul proiectului este format din Comuna Traian, în calitate de lider
de proiect, și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului
Ialomița, în calitate de partener.
Durata de implementare este de 36 luni începând cu 19 iunie 2019, iar
bugetul proiectului este de 2,793,472.97 lei din care 2,374,452.00 lei reprezintă
FSE, 363,151.55 lei reprezintă bugetul national, iar 55,869.42 lei reprezintă
cofinanțare proprie a partenerilor.
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Rezultatele asumate prin contractul de finanțare de cei doi parteneri sunt:
-

Sprijinirea a 161 de persoane vârstnice din comuna Traian, jud. Ialomița, să
depășească starea de vulnerabilitate prin furnizarea a 10 servicii servicii
sociale,

-

Licențierea serviciului de îngrijire bătrâni la domiciliu.

Prin semnarea acestui contract de finanțare, Comuna Traian din județul
Ialomița a atras prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 peste
24,390,000.00 lei (peste 5,200,000 euro) în beneficiul locuitorilor săi prin două
proiecte majore de dezvoltare a comunității,
Împreună inovăm – măsuri integrate de dezvoltare și incluziune socială în
comuna Traian, județul Ialomița, cod 103113 cu 897 de beneficiari, persoane
aflate în risc de sărăcie și excluziune socială și proiectul lansat acum,
Împreună pentru bunici- reducerea numărului de bătrâni vulnerabili în
comuna Traian, județul Ialomița prin furnizarea de servicii sociale, cod 126228
cu 161 de beneficiari, persoane vârstnice aflate în situație vulnerabilă.

Sunt invitați să participe la eveniment locuitorii comunei Traian, membrii
grupului țintă din proiect, agenți economici din comună și localitățile învecinate,
formatori de opinie, oficialități locale și județene, presă, experți din proiect.

Pentru date suplimentare:
e-mail primariacomuneitraian@yahoo.com sau telefon 0243/244.020
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