ANUNŢ
privind închiderea proiectului „DRUM SPRE O VIATA MAI BUNA”
finanţat în cadrul PROGRAMULUI DE INTERVENŢII PRIORITARE
prin intermediul Fondului Român de Dezvoltare Socială

Primăria orasului Ocna Mures anunţă închiderea proiectului “ DRUM SPRE O VIATA MAI BUNA” care a
beneficiat de finanţare nerambursabilă de la Guvernul României, prin Fondul Român de Dezvoltare
Socială (FRDS), în cadrul Programului de Intervenţii Prioritare (PIP).
În urma implementării proiectului, au fost realizate, în interesul comunităţii rome de pe strada Izlazului,
din cartierul Uioara din Ocna Mures judeţul Alba următoarele obiective:
A)Obiectivele componentei de mică infrastructură:
1) A fost reabilitata strada Izlazului din cartierul Uioara de Sus din orasul Ocna Mures .
B)Obiectivele componentei de servicii sociale comunitare:
2) Pe parcursul a 11 luni de proiect, 25 de copii din comunitatea roma de pe stada Izlazului
din Ocna Mures, judetul Alba au fost implicati in activitati educative interactive privind
educatie pentru sanatate, activitati prin care le-a fost stimulat interesul pentru cunoastere
si autodescoperire, activitati de educatie muzicala, creindu-se o formatie instrumentala si o
echipa de dansuri traditionale tiganesti .
3) Peste 90 de persoane de etnie roma din Ocna Mures, au participat, pe parcursul a 11 luni
de proiect, la sesiunile de instruire privind masuri de educatie pentru sanatate, dobandind
aptitudini si comportamente care sa conduca la cresterea nivelului starii de sanatate a
membrilor comunitatii rome .
Pe lângă grantul acordat de FRDS -118.890 euro, proiectul a beneficiat de o contribuţie locală care a
reprezentat 6,31% din grantul FRDS şi a constat în : 5510 euro - contributia primariei in bani si 2504
euro a constat in contributia in munca voluntara a comunitatii rome).
Proiectul a fost implementat în perioada noiembrie , 2009 - octombrie, 2011 de către Primăria orasului
Ocna Mures , în parteneriat cu grupul de iniţiativă din comunitatea roma de pe strada Izladului din
Ocna Mures şi organizaţia neguvernamentală Actiuni Sociale prin Metode Educative Active –
A.S.M.E.A.
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De rezultatele proiectului “ DRUM SPRE O VIATA MAI BUNA”au beneficiat aproximativ 136 locuitori ai
comunităţii de romi.
Obiectivele finanţate în cadrul proiectului “ DRUM SPRE O VIATA MAI BUNA”. au fost preluate de către
autorităţile administraţiei publice locale care îşi asumă întreţinerea şi funcţionarea în continuare a
acestora.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FRDS este o instituţie înfiinţată în 1998 în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă la nivelul comunităţilor
sărace şi al grupurilor dezavantajate (comunităţi rurale, izolate, comunităţi miniere, comunităţile de romi etc).
Detalii despre FRDS la:
tel : 021 315.34.95; 315.34.40; 313.28.25
e-mail: office@frds.ro; Website: www.frds.ro

2

