
 

 

 

 

 

2022.05.16 

Közösségi szociális segítő szolgáltató tevékenységek lebonyolítása Marosvásárhely 
marginalizált közösségeiben 

 

A Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság, a "Szegénység és a társadalmi kirekesztés integrált 
megközelítése a marosvásárhelyi marginalizált közösségek javára" elnevezésű projekt partneri 
minőségében - cod SMIS 2014+: 152430 - megkezdte  tevékenységeit a helyszínen a közösségi 
szociális segítségnyújtási szolgáltatásokra, a marginalizált közösség célcsoportjára vonatkozó 
tájékoztatás tekintetében  - ebből legalább 595 kedvezményezett részesül. A fent említett szolgáltató 
tevékenységeket a Közösségi Szociális Közszolgálaton keresztül végzik, amelyet a projekt keretében 
hoznak létre.   

Ily módon, a marosvásárhelyi marginalizált közösségekben találkozókra kerül sor, az alábbi időpontok 
szerint: 

 

Nap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök 

Ora 13:00 – 15:00 13:00 – 15:00 12:00 – 14:00 12:00 – 14:00 

A 
kiszolgált 

övezet 

Rovinari 

Băneasa 

Dealului Hidegvölgy 

Legelő utca 

Remetea 

Kaszáló utca 

Hely Marosvásárhely 

Onești tér 17. 
szám 

Marosvásárhely,  

Domb utca, 36A 
szám 

Marosvásárhely, Legelő 
utca (egykori kézműves 

műhely) 

Marosvásárhely,  

Remeteszeg utca 161. 
szám 

 

Az ebben a szakaszban,a közösségben végzett szociális segítségnyújtási tevékenységek közé 
tartoznak a következők:  

 

• Társadalmi kérdések felmérése az egyéni, családi, csoportos és közösségi igények 
azonosítása érdekében; 

• Tájékoztatás és tanácsadás a szociális jogokkal kapcsolatban, valamint a hátrányos helyzetű 
csoportok társadalmi integrációját/reintegrációját és családba illeszkedését/visszailleszkedését 
elősegítő támogatási intézkedések.  

A projekt az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg a Humán Tőke Operatív Program 

2014-2020 keretében, 5-ös Prioritási tengely, 9vi beruházási prioritás, 717-es számú Pályázati Felhívás 

„A szegénység és a társadalmi kirekesztés kockázatának kitett marginalizált közösségek (romák és nem 

romák) számának csökkentése a 20 000-nél több lakosú városokban, különös tekintettel a roma 

kisebbséghez tartozó népességgel rendelkezőkre, integrált intézkedések/műveletek végrehajtásával a 

DLRC mechanizmus keretében.” 

A projekt összértéke 10.036.950,34 lej, amelyből  9.634.744,35 lej vissza nem térítendő finanszírozás.   

Sajtóközlemény 

 



 

 

A projekt megvalósításának időtartama 24 hónap, a 2022. január 19. és 2023. december 31. közötti 
időszakban. 

A projekt valós esélyt ad a szegénységből való kilábalásra és a társadalomba való beintegrálódásra 
1010 olyan ember számára –a Marosvásárhelyi GAL SDL által befedett területen -, akik a 
szegénység kockázatának vannak kitéve, súlyos anyagi nélkülözéssel szembesülnek és/vagy rendkívül 
alacsony aktivitású háztartásokban élnek, és akik részesülnek majd a társadalomban és a 
munkaerőpiacon az integrációs szolgáltatásokból. 

 

A projekt az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg a Humán Tőke Operatív Program 
2014-2020 keretében 


