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INCLUZIV - Actiuni complexe de imbunatä;ire a calitàtii vietil, de cretere a
coeziunhi sociale Si de dezvoltare economic pentru popuIaia din CHETANI

Despre project
Proiectul INCLUZIV Ii propune o interventie complexà i integrat In comuna Chetani, comunä
formatä din satele: Chetani, Hädàreni, Grindeni, Coasta Grindului, Cordo, Giurgi Si Lint. Comuna
Chetani este parte integrantá a teritoriului Grupului de Actiune Localä Poarta Apusenilor (teritoriul
GAL Poarta Apusenilor cuprinde 9 comune din Judetul CIuj i o singurá comunä din Judetul Mure).

Localitatea Chetani este situata in judetul Mures, pe malul drept al raului Mures Ia 7 km de orasul
Ludus si Ia 50 km de orasul Tg. Mures. Populatia comunei este 2.665 locuitori. Majoritatea
locuitorilor sunt români (81,16%). Principalele minoritati sunt cele de maghiari (13,02%) Si romi
(3,68%). Pentru 2,1% din populatie apartenenta etnica nu este cunoscuta.
Problemele cu care se confrunta populatia din Chetani sunt cele identificate i preväzute In Strategia
de Dezvoltare LocaIà a GAL Poarta Apusenilor i stau Ia baza interventiei propuse prin intermediul
proiectului INCLUZIV.
Astfel, cele mai importante probleme:

- nevoia de servicii sociale pentru populatia in risc de excluziune socialà,
- probleme privind integrarea pe piata munch a minoritätii rome,
- nivel scázut de trai datoritã veniturilor mici ale populatiei,
- nivel scäzut de utilizare a TIC,
- procesul de imbãtrânire a popula;iei i migrarea cätre mediul urban,
- lipsa programe coerente de formare profesionala,
- lipsa de centre sociale i de dotàri i echipamente necesare acordärii serviciilor socio

medicale,
- lipsa activittiIor economice non-agricole.

Proiectul INCLUZIV vine in Intâmpinarea acestor probleme i nevoi, adresându-se unui numr de 250
de persoane vulnerabile din comuna Chetani.

Bugetul total al proiectului este de 4.688.436,26 RON, din care valoarea co-finantàrii eligibile a
parteneriatului este In valoare de 41.206,97 RON. Proiectul se implementeazá in comuna Chetani,
judetul Mure, pe o perioadä de 34 luni, in perioada Martie 2021 — Decembrie 2023.

Proiectul este finantat in cadrul Programului OperaionaI Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritará 5 -

Dezvoltare Iocalà plasatà sub responsabilitatea comunitátii, Prioritatea de investitie 9.vi Strategii de
dezvoltare IocaI plasate sub responsabilitatea comunittii, apel de proiecte
POCU/827/5/2/Reducerea numruIui de comunitàti marginalizate aflate In risc de sàrcie i
excluziune socialä din zona ruralã i orae cu o populatie de pânä Ia 20.000 locuitori prin
implementarea de másuri/operatiuni integrate In contextul mecanismului de DLRC.



Parteneri:
- Fundatia Centrul de Resurse pentru Comunitile de Romi (Partener 1),
- Comuna Chetani (Partener 2),
- Asociatia Grup de Actiune Localä Poarta Apusenilor (Partener 3).

Obiective
Obiectivul general al proiectului este reducerea numärului de persoane aflate In risc de sàräcie sau
excluziune socialà i imbunàtirea calittii vietii, creSterea coeziunii sociale, imbunàtàtirea mediului
de viat,ã i creterea economic in comuna Chetani pentru 250 beneficiari.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt urmãtoarele:

• Obiectiv 1: Creterea accesului Ia servicii sociale, medicale i socio-medicale pentru un numr
de 250 de persoane ca rspuns Ia nevoile br sociale, precum i Ia cele speciale, individuale,
familiale sau de grup, In vederea depàirii situatiilor de dificultate, a prevenirli i a combaterii
riscului de excluziune social, a promovàrii incluziunii sociale i a creterii calitàtii vietii in
comuna Chetani.

• Obiectiv 2: Creterea anselor de acces pe o piaä activ-integratä a munch pentru 125
persoane din comuna Cheani aflate in risc de säräcie i excluziune socialá;

• Obiectiv 3: Imbunàtä;irea percepiei i creterea acceptanei membrilor comunitáii de romi,
altor grupuri dezavantajate i/sau marginalizate de càtre populaia majoritar, locuitori ai
comunei Chetani.

Pentru a räspunde nevoilor identificate In Strategia de Dezvoltare Localá GAL Poarta Apusenilor,
prolectul este structurat In trei componente i este bazat pe o abordare integrat a pachetului de
servcii pentru grupul tintà propus in proiect, respectiv: (1) Servicii sociale, servicil socio-medicale,
servicii medicale si locuire; (2) Ocupare si antreprenoriat i (3) Campanie antidiscriminare.

Activitài
• ACTIVITATEA 1 Managementul proiectului;
• ACTIVITATEA 2 Informarea i publicitatea proiectului;
• ACTIVITATEA 3 Acordarea pachetului complex de mäsuri socio-medicale In Centrul Social

Multifunctional;
• ACTIVITATEA 4 Pachet de mäsuri active i complexe in vederea ocupãrii pe piata muncii i

dezvoltãrii antreprenoriatului local;
• ACTIVITATEA 5 Sprijin pentru Imbunättirea mediului de locuire i reducerea pericolului pe

care II reprezintã locuinla precarä;
• ACTIVITATEA 6 Msuri i aciuni pentru promovarea in comunitate a multiculturalismului,

voluntariatului, egalitãii de anse i a nondiscriminrii.
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