Acordarea de asistenta juridica
Partenerul 1 FGC ACTIV GRUP SRL impreuna cu Beneficiarul COMUNA MEDIESU
AURIT, alaturi de MANAGEMENT & TRAINING SOLUTIONS SRL, Partener 2, si SCOALA
GIMNAZIALA “GEORGE COSBUC” MEDIESU AURIT, Partener 3, implementeaza
proiectul ”A.U.R.I.T. – ActiUni pentru Reducerea numarului de persoane aflate in Risc de
excluziune prin masuri Integrate in Mediesu Aurit”, POCU/18/4.1/101814, finantat prin
Programul Operational Capital Uman.
Obiectivul general al proiectului este furnizarea unui pachet integrat de masuri de
sprijin si furnizarea de servicii educationale, de ocupare, sociale, medicale si sociomedicale durabile si de locuire in beneficiul comunitatii marginalizate in care exista
populatie apartinand minoritatii roma, aferenta comunei Mediesu Aurit, judetul Satu Mare,
pentru un grup tinta format din 560 de persoane, respectiv 280 de copii si 280 de adulti, din
care 60% participanti de etnie roma si 50% participanti de gen feminin, in vederea reducerii
numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala si depasirii situatiei de
vulnerabilitate si marginalizare.
Prin proiect, a fost infiintat si dotat un Centru comunitar multifunctional de servicii
integrate socio-medicale pentru persoanele marginalizate, care cuprinde biroul social,
cabinetul medical si centru informational pentru persoanele aflate in risc de saracie si
excluziune sociala, de care beneficieaza cu prioritate membrii grupului tinta.
In cadrul Centrului comunitar multifunctional:
- se acordata asistenta juridica pentru reglementarea problemelor de natura juridica
(acte de identitate si de proprietate) in vederea integrarii prin combaterea discriminarii.
- se acorda asistenta în vederea parcurgerii procedurii eliberării unor noi cărți de
identitate pentru persoanele din grupul țintă, a căror cărți de identitate au expirat, precum și
ori de câte ori a intervenit un element care presupune eliberarea unei noi cărți de identitate;
- se acordă asistență de specialitate în vederea parcurgerii procedurii de rectificare
a actelor de stare civilă aparținând persoanelor care fac parte din grupul țintă;
- se acordă asistență de specialitate în orice alte proceduri vizând evidența
persoanelor.

