Intalnire publica de constituire a Grupului de lucru inter-sectorial GIPEX
Locul desfasurarii: Sala de Sedinte a Consiliului Local din Satu Mare
Organizator: Asociatia Stea

Miercuri, 17 septembrie 2014, incepand cu ora 11.00, sub coordonarea Asociatiei Stea va
avea loc in Sala de Sedinte a Consiliului Local din Satu Mare, aflata in incinta Palatului
Administrativ din P-ta 25 octombrie, intalnirea oficiala de semnare a parteneriatului pentru
constituirea Grupului de lucru inter-sectorial pentru prevenirea si combaterea excluziunii
sociale a persoanelor vulnerabile din Satu Mare - GIPEX . Aceasta initiativa a Asociatiei
Stea, la care au raspuns pozitiv un numar de 25 de organizatii si institutii satmarene isi
propune sa dezvolte un cadru comun de actiune menit sa creasca capacitatea de interventie
la nivel local pentru a raspunde nevoilor grupurilor vulnerabile si sa promoveze implicarea
comunitatii in prevenirea si rezolvarea problemelor din domeniul social. Scopul GIPEX este
identificarea de solutii adecvate de crestere a accesului grupurilor vulnerabile la serviciile
sociale si de baza existente in comunitate, printr-o abordare integrata a nevoilor
beneficiarilor, in vederea prevenirii si depasirii situatiilor de dificultate. De asemenea, grupul
de lucru isi propune sa contribuie prin diferite tipuri de actiuni la combaterea discriminarii,
promovarea cetateniei active, a solidaritatii sociale si cristalizarea unui mediu favorabil
dezvoltarii sectorului ONG. Principalele activitati ale GIPEX prevazute in perioada
septembrie 2014 - aprilie 2016 cuprind: realizarea unei cercetari a nevoilor si accesibilitatii la
servicii sociale si de baza a grupurilor vulnerabile; construirea si implementarea unei
metodologii optimizate de management de caz; realizarea unei evaluari a serviciilor sociale
de la nivel local, prioritizarea nevoilor de servicii, utilizarea eficienta a resurselor pe plan
local; participarea la un curs de dezvoltare comunitara pentru furnizorii publici si privati de
servicii sociale si promovarea co-deciziei si co-furnizarii de servicii sociale intre ONG-uri si
autoritatile publice locale. Aceasta intalnire este organizata de catre Asociatia Stea in cadrul
proiectului ,,Parteneriat inter-sectorial - baza serviciilor sociale de calitate" implementat in
parteneriat cu Serviciul Public de Asistenta Sociala Satu Mare si Politia Locala a municipiului
Satu Mare, in perioada 16 mai 2014 - 30 aprilie 2016. Proiectul este finantat prin granturile
SEE 2009 - 2014, in cadrul Fondului ONG in Romania (www.fondong.fdsc.ro). Bugetul
proiectului este de 211.326,61 Euro, din care 186.160,36 Euro finantare nerambursabila si
25.166,25 Euro contributia Asociatiei Stea si a partenerilor sai. Pentru mai multe detalii,
contactati-ne la 0361-884330, persoana de contact: Cristina-Maria Bala, manager proiect,
e-mail: asociatiastea @gmail.com sau vizitati: www.asociatiasteasm.ro Pentru informatii
oficiale despre granturile SEE si norvegiene accesati www.eeagrants.org

Despre Asociatia STEA
Asocia?ia STEA este o organizatie neguvernamental? înfiin?at? în anul 2004 a c?rei
misiune este aceea de a contribui ?i de a milita pentru respectarea drepturilor fiec?rui copil
?i tân?r, pentru ca acesta s? se dezvolte ca parte a unei societ??i responsabile. Asocia?ia
Stea lupt? împotriva cer?etoriei ?i a exploat?rii copiilor ?i tinerilor sus?inându-i s? devin?
independen?i prin educa?ie ?i ob?inerea unui loc de munc?.
Confirmare pana la data: 17 septembrie 2014
Participare: Intrare libera
Cristina Bala - director
cristinadiaciuc@yahoo.fr
0743174169
ASOCIATIA STEA

Sponsori eveniment:
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Asisten?? municipiului
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Program

Ora

Tema / activitatea

Introducere – Director Asociatia Stea (prezentare scopului intalnirii)

Prezentarea obiectivelor proiectului si a activitatii Grupului de lucru
inter-sectorial GIPEX
11.00 – 11.30
Roluri si responsabilitati inter- institutionale prevazute in Acordul de
colaborare

Viziunea participantilor asupra prevederilor Acordului de colaborare
inter-institutional

Semnarea Acordului de colaborare inter-institutional

11.30 – 12.00

Locul desfasurarii:
Sala de Sedinte a Consiliului Local din Satu Mare P-?a 25 Octombrie 1

