FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Proiect co-finantat din Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare
Prioritatea de investitii 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate
Obiectivul specific 4.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile
marginalizate(non-roma), prin implementarea de măsuri integrate
Titlul proiectului: „Dezvoltare Locala Integrata in Orasul Zlatna”
Contract nr.: POCU/140/4/2/115241
Beneficiar: Oras Zlatna, Județul Alba
Parteneri: P1: Liceul „Corneliu Medrea” Zlatna

CRITERII SELECTIE GRUP TINTA – UCENICIE

Pentru a participa la activitatile proiectului, persoana trebuie sa indeplineasca urmatoarele
criterii:
-

Are domiciliul in comunitatea marginalizata;
Persoana trebuie sa aiba intre 16-25 ani;
Nu trebuie sa aiba loc de munca;
Nu trebuie sa urmeze o forma de invatamant.

Pe langa cele enumerate mai sus persoana participanta la activitatile proiectului trebuie
sa se incadreze si în cel puțin una dintre cele 3 situații enumerate mai jos:
A) 1 În categoria în risc de sărăcie sunt incluse persoane care au un venit disponibil echivalat
situat sub pragul riscului de sărăcie, care este stabilit la 60% din venitul mediu disponibil
echivalat național (după transferurile sociale);
B) Deprivarea materială acoperă indicatorii referitori la presiunea economică și bunurile de
folosință îndelungată. Persoanele care se confruntă cu deprivare materială severă dispun de condiții
de trai extrem de limitate datorită lipsei resurselor, la care se înregistrează cel puțin 4 din cele 9
elemente de deprivare si nu își pot permite:
1) să plătească chiria sau facturile la utilități,
2) să asigure încălzirea adecvată a locuinței,
3) să facă față unor cheltuieli neprevăzute,
4) să mănânce carne, pește sau un echivalent proteic în fiecare zi,
5) o săptămână de vacanță departe de casă,
Persoanele vor fi selectate in functie de venit, in ordine crescatoare a venitului raportat pe fiecare membru al
familiei, pana la epuizarea locurilor disponibile in cadrul proiectului.
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6) un autoturism,
7) o mașină de spălat,
8) un TV color, sau
9) un telefon.
C) Persoanele care trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a activității sunt cele cu
vârsta cuprinsă între 0-59 ani care locuiesc în gospodării în care adulții (cu vârsta între 18-59 ani)
au lucrat în anul anterior la mai puțin de 20% din potențialul lor total.
Documente necesare:
-

Formular Grup tinta;
Declaratie privind apartenenta la GT;
Declaratie privind evitarea dublei finantari;
Declaratie-apartenenta GT-etnie roma (DACA ESTE CAZUL);
Copie carte identitate;
Copie certificat de nastere;
Copie documente studii;
Adeverinta de venit.

Avizat,
Silviu Ponoran - Primar

