Primaria Municipiului Slatina
Judeţul Olt – România
str. M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080, tel. 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336

Nr.248/26.07.2018

HOTĂRÂRE
(proiect)

Referitor la: aprobare colaborare între Direcția Protecție și Asistență Socială Slatina,
Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună” și Grupul de
Inițiativă Local Slatina, în vederea implementării proiectului ”Centru
educațional pentru tinerii din Slatina”
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în şedinţa ordinară din data de ----------------------------------------Având în vedere :
- expunerea de motive a Primarului Municipiului Slatina înregistrat la nr. 62414/25.07.2018;
- raport de specialitate al Direcţiei Protecţie şi Asistenţă Socială înregistrat la nr. 6950/25.07.2018;
- Planul local de măsuri/acţiuni pentru anul 2018 în vederea aplicării Strategiei Guvernului României
de Incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020, aprobat prin
HCL nr. 47/27.02.2018;
- HCL nr. 63/09.03.2018 referitor la aprobare credite bugetare repartizate pe articole si alineate şi
numărul de personal permanent şi temporar pe anul 2018 la Direcția Protecție şi Asistență Socială, cu
modificările și completările ulterioare;
- avizul favorabil al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi al Comisiei de Buget-Finante din
cadrul Consiliului Local Slatina;
In temeiul art. 36 alin. (2) lit. (d-e) şi alin. (6-7) coroborat art. 45 alin. (2) lit.(f) şi art. 115 alin. (1)
lit.(b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă colaborarea între Direcția Protecție și Asistență Socială – Slatina, Fundația
Agenţia de Dezvoltare Comunitară „Împreună” şi Grupul de Iniţiativă Local Slatina, în vederea
implementării proiectului ”Centru educațional pentru tinerii din Slatina”
Art. 2. Se împuternicește dna Nora Ramona Popescu, director executiv al Direcției Protecție și
Asistență Socială Slatina, să semneze Protocolul de colaborare (anexă la prezenta hotărâre) între părţile
precizate la art. 1.
Art. 3. (1) Direcţia Protecţie şi Asistenţă Socială Slatina va asigura ducerea la îndeplinire a
responsabilităţilor prevăzute în Protocolul de colaborare ce face obiectul prezentei hotărâri.
(2) În termen de 30 zile de la încetarea protocolului de colaborare încheiat între părţile precizate
la art. 1, Direcţia Protecţie şi Asistenţă Socială Slatina va prezenta Consiliului local un raport privind
activitățile derulate în Centru educațional pentru tinerii din Slatina.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului Judeţului Olt;
- Primarul Municipiului Slatina;
- Fundația Agenţia de Dezvoltare Comunitară „Împreună”;
- Grupul de Iniţiativă Local Slatina;
- Direcţia Protecţie şi Asistenţă Socială – Slatina.
Iniţiator,
În baza art. 117, lit.”a” din Legea 215/2001, republicată,
P. Primar
cu modificările şi completările ulterioare
Viceprimar
avizez prezentul proiect de hotărâre
GIGI ERNES VÎLCELEANU
Secretarul municipiului Slatina,
MIHAI ION IDITA

CAPL PO 01/F3

Primăria municipiului Slatina
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080, tel. 0249/439377; 439233 fax:
0249/439336
E.-mail: office@primariaslatina.ro

Nr. 62414/25.07.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
privind încheierea Protocolului de colaborare între Direcția Protecție și Asistență Socială Slatina,
Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună” și Grupul de Inițiativă Local Slatina, în
vederea implementării proiectului ”Centru educațional pentru tinerii din Slatina”

Având în vedere selectarea de către Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară
„Împreună” a inițiativei propuse de către reprezentantul Direcției Protecție și Asistență Socială (în
colaborare cu Grupul de Inițiativă Local), respectiv înființarea unui Centru educațional pentru
tinerii din Slatina,
Ținând seama de Planul local de măsuri/acțiuni pentru anul 2018 în vederea aplicării
Strategiei Guvernului României de Incluziune a cetățeniilor români aparținând minorității rome
pentru perioada 2015-2020, aprobat prin HCL Slatina nr .47/27.02.2018, care la Punctul 36.2
prevede „Încheierea de parteneriate de colaborare în vederea dezvoltării activităților din cadrul
Centrul Comunitar de Asistentă Medico– socială”;
Supun spre analiză și aprobare Consiliului Local al municipiului Slatina, încheierea
Protocolului de colaborare între Direcția Protecție și Asistență Socială – Slatina, Fundația Agenţia
de Dezvoltare Comunitară „Împreună” şi Grupul de Iniţiativă Local Slatina, în vederea
implementării proiectului ”Centru educațional pentru tinerii din Slatina”.
Fac precizarea că selectarea propunerii Direcției Protecție și Asistență Socială privind
înființarea Centrului educațional pentru tinerii din Slatina s-a făcut în cadrul proiectului
”Programul de împuternicire a liderilor romi - Promovarea cadrului legislativ care favorizează
comunitatea romilor” derulat de Fundația Agenţia de Dezvoltare Comunitară „Împreună” în
calitate de organizație membră a Federației Democrate a Romilor din Romania (FEDER) adresat
actorilor sociali romi / consilierilor locali romi aleși / experți locali romi / mediatori sanitari.
Înființarea Centrului educațional pentru tineri are ca obiective:
- Dezvoltarea de servicii de informare, educației non formală, consiliere și consultanță;
- Îmbunătățirea accesului tinerilor la activități de socializare și petrecere a timpului liber.

VICEPRIMAR
GIGI ERNES VÎLCELEANU

CAPL PO 01/F2

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA
DIRECTIA PROTECTIE SI ASISTENTA SOCIALA
Slatina, str. Frații Buzești, nr.6, jud. Olt, cod.230080, tel.0249/418663; fax:0249/418660
Web site: www.primariaslatina.ro ; e-mail: office@primariaslatina.ro

Nr. 6950/25.07.2018
Raport de specialitate
privind încheierea Protocolului de colaborare între Direcția Protecție și Asistență Socială Slatina,
Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună” și Grupul de Inițiativă Local Slatina, în vederea
implementării proiectului ”Centru educațional pentru tinerii din Slatina”
La invitația Fundației Agenţia de Dezvoltare Comunitară „Împreună” (adrese înregistrate sub nr.
749/25.01.2018, respectiv 1897/27.02.2018) un reprezentant al Direcției Protecție și Asistență Socială
Slatina a participat la cursurile de formare organizate în cadrul proiectului ”Programul de împuternicire a
liderilor romi - Promovarea cadrului legislativ care favorizează comunitatea romilor”. Fundația Agenţia
de Dezvoltare Comunitară „Împreună” a derulat proiectul, în calitate de organizație membră a Federației
Democrate a Romilor din Romania (FEDER) adresat actorilor sociali romi / consilierilor locali romi aleși
/ experți locali romi / mediatori sanitari.
În cadrul sesiunii de formare au fost dezbătute teme precum:
- dobândirea de cunoștințe privind cadrul legislativ care favorizează comunitățile de romi în cadrul
unui training național;
- dobândirea de abilități necesare implementării agendei politice de către actorilor sociali romi /
consilierilor locali romi aleși / experți locali romi / mediatori sanitari printr-un program de împuternicire;
- determinarea autorităților locale să includă în planurile lor de acțiune agenda politică a incluziunii
sociale;
- promovarea conceptului de cetățenie activă în procesul de soluționare a problemelor.
Pe lângă sesiunile de pregătire, Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună” a pus în
aplicare în cadrul proiectului, un program de dezvoltare comunitară în comunitățile reprezentate de 15
participanți aleși dintre cei 50 de cursanți. Întrucât proiectul propus de reprezentantul Direcției Protecție și
Asistență Socială (în colaborare cu Grupul de Inițiativă Local), respectiv înființarea unui Centru
educațional pentru tinerii din Slatina, s-a bucurat de aprecierea evaluatorilor, s-a decis acordarea unei
finanțări de 50% din valoarea proiectului, dar nu mai mult de 1.500 euro.
Propunerea de înființare a Centrului educațional pentru tineri a avut la bază evaluarea
nevoilor/problemelor din comunitate și a fost realizată pe parcursul mai multor acţiuni organizate de
Direcţia Protecţia şi Asistenţă Socială prin Centrul Comunitar de Asistenţă Medico - Socială astfel:
- întâlniri cu Grupul de Iniţiativă Local, format din reprezentanţi ai cetăţenilor români aparţinând
minorităţii rome din comunitatea de romi a municipiului Slatina;
- întâlniri publice cu membrii comunităţii de romi pentru identificarea şi dezbaterea celor mai
stringente nevoi cu care se confruntă comunitatea.
Principalele concluzii desprinse în urma evaluării ar fi:
- Copii și tinerii romi din Slatina au un grad de educație și cunoștințe net inferior tinerilor neromi, nuşi cunosc potentialul, ceea ce determina numeroase probleme de integrare;
- Deşi unul dintre obiectivele majore ale politicii educaționale curente, în domeniul educaţiei şi
formării profesionale, este accesul egal şi sporit la educaţie, în realitate:
- a crescut abandonul școlar în cazul copiilor romi;
- doar 2-5% dintre elevii din comunităţile de romi merg la liceu;
- circa 1-2% urmează studii superioare;

- Copiii ai căror părinți muncesc străinătate, părăsesc, în buna masură, şcoala.
Prin activitățile desfășurate în Centrul educațional se urmărește dezvoltarea personală a tinerilor din
comunitățile de romi din Slatina, implicarea responsabilă a acestora în viață comunității, sprijinindu-i în
formarea lor civica şi profesională în vederea îmbunătățirii gradului de integrare socială. In cadrul
centrului vor beneficia de servicii de informare, documentare, consiliere şi educație non formală şi le vor
fi oferite alternative de petrecere a timpului liber.
Tinerii vor avea posibilitatea abordării vieţii cotidiene prin inventivitate şi creativitate şi sa se facă
auziţi în privinţa nevoilor şi a intereselor lor.
Activitatea centrului se va desfășura în incinta Centrului de Igienă şi Îngrijire Corporală, lângă
Centrul Comunitar de Asistenţă Medico-Socială ambele fiind structurii ale Direcţiei Protecţie şi Asistenţă
Socială Slatina.
Proiectul urmărește să pregatească tinerii să devină capabili pentru o viață responsabilă, pentru asta
derulând următoarele activități:
a) Informare şi documentare în diferite domenii de activitate (educaţie, piaţa muncii, asociativitate,
sănătate, ecologie, cultura, timp liber, turism pentru tineret, activitate comunitară, viată practica):
- acces internet;
- campanii/sesiuni informative;
b) Activităţi educative: consiliere şi consultanţă:
- autocunoaştere, comunicare şi relaţionare
- abilitaţi pentru viaţa cotidiană, dezvoltare personală, schiţa de planuri de dezvoltare personală;
- gestionarea emoţiilor, luarea deciziilor;
- legislaţie în domenii de interes pentru tineri;
- politici naţionale şi europene privind minorităţile, inclusiv minoritatea roma;
- consiliere privind orientarea în carieră, psihologică, realizare CV-uri şi scrisoare de intenţie, prezentarea
la un interviu;
- piaţa muncii;
c) Educaţie non formală:
- cursuri/trening-uri, seminarii, etc;
- asociativitate;
- educaţie civică;
- activităţi socio – culturale;
- legislaţie;
- management (de proiect, antreprenorial, etc);
- voluntariat şi mobilitate;
d) Activităţi distractive si recreative.
La finalul proiectului tinerii vor întocmi planuri de dezvoltare personala pentru următorii 2 ani.
Planurile vor fi întocmite sub îndrumarea specialiștilor în domeniu.
Având în vedere cele de mai sus,
Ținând seama de Planul local de măsuri/acțiuni pentru anul 2018 în vederea aplicării Strategiei
Guvernului României de Incluziune a cetățeniilor români aparținând minorității rome pentru perioada
2015-2020, aprobat prin HCL Slatina nr .47/27.02.2018, care la Punctul 36.2 prevede „Încheierea de
parteneriate de colaborare în vederea dezvoltării activităților din cadrul Centrul Comunitar de Asistentă
Medico– socială”;
Considerăm că este oportun a se aproba încheierea Protocolului de colaborare între Direcția
Protecție și Asistență Socială – Slatina, Fundația Agenţia de Dezvoltare Comunitară „Împreună” şi
Grupul de Iniţiativă Local Slatina, în vederea implementării proiectului ”Centru educațional pentru
tinerii din Slatina”.
Director executiv,
Nora Ramona POPESCU
Consilier Juridic,
Narcis Emanuel Brăilă

Șef Birou CCAMS,
Anca Mihaela Bălcescu

