
Proiectul ZUM BT PLUS oferă servicii integrate pentru 
comunitatea marginnalizată identificată la nivelul 
arealului deservit de GAL Botoșani pentru Viitor: 

▶ servicii sociale și medico-sociale pentru 420 de persoane, 
asigurarea de analize medicale gratuite pentru 840 de 
persoane;

▶ servicii educaționale pentru 350 de persoane - activități de tip 
școală după școală, activități de tip A Doua Șansă, concursuri 
de educație rutieră și de idei pentru îmbunătățirea 
peisagistică a teritoriului;

▶ acțiuni de implicare activă a comunității în combaterea 
discriminării și segregării pe teritoriul SDL Botoșani cu 
implicarea a 700 de persoane.

ZUM BT PLUS
- Un plus de incluziune 

pentru comunitățile marginalizate 
din Municipiul Botoșani

cod SMIS 155550

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Botoșani

Ofertă integrată 
pentru comunitatea marginalizată

Cine poate beneficia de 
serviciile noastre?

Pentru a beneficia de serviciile oferite prin proiectul ZUM 
BT PLUS, persoanele interesate trebuie să îndeplinească 
criteriile minime de apartenență la grupul țintă, după cum 
urmează:

▶ locuiesc în teritoriul acoperit de SDL Botoșani pentru Viitor , 
care cuprinde- 2 zone urbane marginalizate – ZUM 1 Parcul 
Tineretului și ZUM 2 Centrul Vechi; 1 zonă urbană funcțională, 
delimitată la Nord de Strada Tomis , Str. Zimbrului , Str. 
Împărat Traian, la Est de Str. Săvenilor nr.33 – 59, Str. Tudor 
Vladimirescu nr. 12 – 96, Str. I.C.Brătianu nr.40-52; la Sud de   
Str. Petru Rareș , Str. Victoriei , Str. 1 Decembrie și la Vest Str. 
Octav Onicescu nr. 62-70, Strada Împărat Traian nr. 21,  Strada 
Poporului nr. 1, Strada Libertății nr.6 și 11-27, Strada Mușat 
Vodă nr. 25 și 38;

▶ sunt în risc de sărăcie sau excluziune socială: persoane adulte 
șomere sau inactive; persoane cu dizabilități, persoane 
vârstnice aflate în situații de dependență, copii în situații de 
dificultate (provenind din grupuri vulnerabile – aparținând 
minorității roma, având dizabilități sau nevoi educaționale 
speciale, provenind din familii dezavantajate socio-
economic, cu 3 sau mai mulți copii sau din familii 

Mai multe detalii despre acest proiect pot fi obținute 
contactând partenerii proiectului: 

▶ UAT Municipiul Botoșani – Raluca Bălășcău, manager proiect, 
tel. 0231502200, e-mail: proiecte@primariabt.ro

▶ Direcția de Asistență Socială Botoșani - Mihaela Gireadă - 
coordonator activitate Partener 1 - tel. 0231584088, 
e-mail: dasbotosani@yahoo.com

▶ Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Botoșani – Irina Mihalachi - coordonator activitate Partener 2 - 
tel. 0231537993, e-mail: dgaspcbt@yahoo.com 

▶ Inspectoratul Școlar Județean Botoșani – Irina Telișcă -  
coordonator activitate Partener 3 – tel. 0231584050, 
e-mail: contact@isjbt.ro 
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Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială 
a Uniunii Europene sau a Guvernului României

monoparentale, copii cu unul sau ambii părinți în mobilitate 
în afara localității de domiciliu, copii cu părinți privați de 
libertate sau sunt în supravegherea serviciilor de probațiune, 
copii care au părăsit școala pentru a munci, copii care nu au 
fost înscriși la școală, care au abandonat sau au părăsit 
t i m p u r i u  ș c o a l a ,  m a m e  m i n o r e ,  a d o l e s c e n ț i  c u 
comportamente la risc, copii și tineri ai străzii; tineri care au 
părăsit instituțiile de tip rezidențial; adulți cu unul sau mai 
mulți copii în sistemul de protecție specială; părinți/ tutori/ 
îngrijitori ai copiilor cu risc de părăsire a școlii; persoane care 
au părăsit de timpuriu școala, familii fără o situație clară cu 
privire la actele de proprietate asupra locuinței și/sau 
terenului, persoane fără adăpost; copii/ tineri/ adulți/ 
vârstnici cu probleme de sănătate mintală, cu măsură de 
protecție specială; victime ale violenței domestice și familiile 
cu risc de violență domestică, victime ale traficului de 
persoane.

Inspectoratul Școlar Județean 
Botoșani

Direcția de Asistență Socială
Botoșani

Direcția Generală de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Botoșani



Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), în 
calitate de Autoritate de Management şi UAT Municipiul 
Botoșani - Lider de proiect, în parteneriat cu Direcția de 
Asistență Socială Botoșani, Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Botoșani și Inspectoratul 
Școlar al Județului Botoșani au semnat contractul de 
finanţare  nr. 18918 din 07.09.2022 pentru proiectul: „ZUM 
BT PLUS - Un plus de incluziune pentru comunitățile 
marginalizate din Municipiul Botoșani”, cod MySMIS 
155550.

Valoarea eligibilă totală a proiectului este de 
3.028.398,40 lei, din care: finanțare nerambursabilă de 
2.954.267 lei, respectiv 2.876.978,48 lei FSE și 77.228,52 lei 
buget național. Cofinanțarea asigurată de parteneri este 
de 74.191,40 lei.

Perioada de implementare a proiectului: 15 luni, 
respectiv între data de 08.09.2022 și data de 07.12.2023.

▶ 840 de persoane din teritoriul SDL vor beneficia de 
servicii sociale, medico-sociale și medicale prin 
înființarea centrului comunitar integrat;

▶ 420 de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune 
socială vor beneficia de servicii sociale și/sau medico-
sociale prin intermediul Centrului Comunitar Integrat 
ulterior operaționalizării acestuia;

▶ 840 de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune 
socială de pe teritoriul SDL vor fi beneficiare ale 
serviciilor de analize medicale gratuite;

▶ 300 de copii din comunitățile marginalizate aflați în 
situații de risc de abandon școlar vor beneficia de 
organizarea unui program de tip Școală după Școală pe 
o perioadă de 9 luni;

▶ 20 de absolvenți de școală primară de pe teritoriul SDL 
vor beneficia de organizarea unui program de tip A 
Doua Șansă- nivel secundar inferior- timp de 9 luni;

▶ 30 de copii din teritoriul SDL vor participa la activități de 
educație rutieră și desene pe asfalt; 

▶ 20 de copii/tineri din teritoriul SDL, din proximitatea 
locațiilor, vor participa la un concurs de desene privind 
amenajarea peisagistică a teritoriului SDL, inclusiv a 
sensurilor giratorii; 

▶ 10 pensionari de pe teritoriul SDL vor fi selectați într-o 
structură informală de inovare socială- Poliția 
Seniorilor; 

▶ 100 de persoane din ZUM Parcul Tineretului vor fi 
implicate în activități voluntare de colectare selectivă, 
cu suportul asociațiilor de proprietari; 

▶ 100 de persoane vor putea achiziționa produse contra 
unui număr de ore de muncă în folosul comunității prin 
intermediul unei structuri de inovare socială- 
magazinul social; 

▶ 100 de liceeni de pe teritoriul SDL vor fi implicați în 
activități de voluntariat;

▶ 60 de copii/tineri și 30 de seniori vor fi implicați în 
acțiuni de sprijin reciproc; 

▶ 300 de persoane vor participa în cadrul campaniei de 
promovare a multiculturalității, combatere a segregării 
și discriminării.

Rezultate așteptate Obiectivul general al proiectului 

Obiective specifice

▶ Dezvoltarea unui sistem integrat de servicii sociale și 
medico-sociale pentru persoane aflate în risc de 
excluziune socială de pe teritoriul SDL, pe o perioadă de 9 
luni, la nivelul Centrului Comunitar Integrat Botoșani 
(servicii sociale/medico-sociale pentru 420 persoane, 
respectiv analize medicale gratuite pentru 840 
persoane).

▶ Creșterea accesului și participării la educație pentru 350 
de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială 
de pe teritoriul SDL, pe o perioadă de 9 luni (activități de 
tip "școală după școală" pentru 300 de copii, program de 
tip "A Doua Șansă" pentru 20 de absolvenți de școală 
primară, respectiv activități educaționale pentru 50 
copii/tineri).

▶ Mobilizarea a 700 de persoane aflate în risc de sărăcie și 
excluziune socială de pe teritoriul SDL în acțiuni de 
combatere a discriminării și a segregării, pe o perioadă 
de 12 luni (10 persoane implicate în activități de creștere 
a siguranței de tip Poliția Seniorilor, 100 de persoane 
implicate în acțiuni voluntare de colectare selectivă, 100 
de persoane beneficiare ale serviciilor magazinului 
social, 100 de liceeni implicați în activități de voluntariat, 
60 de copii/tineri și 30 de seniori implicați în activități 
intergeneraționale, 300 de persoane participante de 
e v e n i m e n te l e  d i n  ca m pa n i a  d e  p ro m o va re  a 
multiculturalității).

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de 
creșterea coeziunii sociale la nivelul teritoriului vizat de 
SDL Botoșani prin măsuri integrate socio-medico-
educaționale ce conduc la un plus de incluziune pentru 
comunitatea marginalizată. 

Numărul persoanelor ce vor beneficia de servicii integrate 
este de 840.    


