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EXPUI\IERE DE MOTTVE
la proiectul de hotdrhre privind aprobarea participdrii Direcliei Generale de

Asistenld Sociald Si Proteclia Copilului lalomila la realizarea proiectului oSolidar -
recunoagtere;i demnitate pe piala muncii din Regiunea Sud-Muntenia'

Prin proiectul de hotdrAre supus dezbaterii se propune aprobarea participdrii
Direc{iei Generale de Asistenl6 Social6 gi Protec{ia Copilului Ialomila la realizarea
proiectului ,,Solidar - recunoaqtere gi demnitate pe piafa muncii din Regiunea Sud-
Muntenia".

Proiectul in cauzil poate fi implementat in cadrul Programului Operafional
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritard nr.6
"Promovarea incluziunii socialeo', Domeniul major de interventie 6.2 "imbunitifirea
accesului qi participdrii grupurilor vulnerabile pe pia\a munciio'. Implementarea
proiectului este preconizatd a fi realizatd in parteneriat cu Asocia{ia COLFASA din
Bucureqti, o organiza[ie nonprofit care qi-a inceput activitatea in Romdnia in anul
2008, av6nd ca principal scop dezvoltarea unor proiecte de anvergurd, adaptate qi
performante, care sd contribuie la dezvoltarea qi valorificarea infrastructurii gi a
capitalului uman din lara noastr6.

Proiectul este corelat cu liniile directoare ale Axei prioritate 6 qi vizeazd
creqterea incluziunii sociale, prevenirea excluziunii de pe piala muncii qi promovarea
unei societdli inclusive qi coezive baza6 pe in{elegerea qi respectarea la nivel general
a drepturilor omului.

Nevoia de implementare a proiectului rezidi din dorin{a iniliatorului ca la
nivelul Regiunii Sud-Muntenia s5 se asigure accesul grupurilor tintn - persoane de
etnie romd, persoane cu dizabilit5,ti gi familii cu mai mult de doi copii, inclusiv
monoparentale - oportunitSli sporite de formare profesional4 in vederea integrdrii sau
reintegrdrii in limitele oferite de piafa muncii.

in cadrul proiectul ,,Solidar - recunoagtere gi demnitate pe piala muncii din
Regiunea Sud-Muntenia" cei doi parteneri vor avea un rol precis qi sarcini concrete,
detaliate, fhrd echivoco tn cadrul obiectivelor specifice. Proiectul se va derula pe o
perioadd de 24 de luni, printre rezultatele urmdrite de coparteneri numdrdndu-se, in
principal, realizarea unui site web al proiectului, medierea tn vederea angajirii a200



de persoane aparlindnd grupului tint4 cursuri de calificare/recalificare, organrzarea
unor campanii de promovarea a voluntariatului, organizarea unei Burse a locurilor de
munc6, toate acestea cu implicarea angajatorilor qi angajafilor din Regiunea
Sud-Muntenia.

Consiliul Judetean Ialomi{4 in exercitarea atribu,tiilor conferite de prevederile
art.gl alin.(5) lit. a) pct.2 din Legea nr. 21512001 a administra{iei publice locale,
republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, este solicitat sd suslinb derularea
acestui proiect de cltre DirecJia Generald de Asistenld Sociald gi Protec{ia Copilului
Ialomi{a, in parteneriat cu Asocialia COLFASA. Conkibufia eligibild in sumd de
40.236,32lei reprezentAnd 2% dn valoarea total6 a proiectului va fi suportati integral
de cdtre partenerul Direc{iei Generale de Asistent[ Sociali gi Proteclia Copilului
Ialomi{a, conform acordului semnat in acest sens.

Constatdnd ci sunt intrunite condiliile de legalitate gi oporfunitate, propun
Consiliului Judelean Ialomila aprobarea proiectului de hot[rdre in forma qi confinutul
prezentate in proiect.
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