Anexa nr. 1

SCRISOARE DE INTENŢIE

În urma anunţului dumneavoastră privind încheierea unor Acorduri de Parteneriat cu
actori relevanți, în vederea depunerii cererilor de finanţare în cadrul Programului
Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU), Obiectiv Specific 4.2. Reducerea numărului
de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate, prin
implementarea de măsuri integrate, ne exprimăm intenţia de a participa ca partener alături
de organizaţia dumneavoastră.
______________________________
(denumirea
organizaţiei/societății)
se
încadrează în categoriile de solicitanţi/parteneri eligibili pentru obiectivul specific menționat
mai sus.
De asemenea, organizaţia noastră are experiență relevantă în domeniu de cel puțin
____ ani, dispune de personal specializat şi are capacitate financiară și operațională pentru
implementarea activităţilor unui proiect POCU.
Organizația/societatea noastră își poate aduce contribuția la atingerea obiectivelor
proiectului prin implicarea în următoarele tipuri de activități (se bifează
activitatea/activitățile corespunzătoare interesului partenerului):
□ Activitate preliminară (care precede depunerea cererii de finanțare): Realizarea analizei la
nivelul comunităţii marginalizate pentru fundamentarea cererii de finanțare – cercetare pe
teren în vederea elaborării unei Fișe sintetice minimale a comunității
Activități aferente perioadei de implementare a proiectului:
□ 1. INTERVENȚII ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI - sprijin pentru creșterea accesului și
participării la educație: educația timpurie (de nivel ante-preșcolar și preșcolar), învățământ
primar și secundar, inclusiv a doua șansă şi reducerea părăsirii timpurii a școlii) prin
acordarea unor pachete integrate. Ne angajăm sa menținem serviciile dezvoltate si
activitatile se ce vor realiza în cadrul proiectului pentru o perioadă de peste 6 luni de la
finalizarea implementării proiectului.
□ 2. INTERVENȚII ÎN DOMENIUL OCUPĂRII FORȚEI DE MUNCĂ - SPRIJIN PENTRU ACCESUL
ȘI/SAU MENȚINEREA PE PIAȚA MUNCII - participarea la programe de ucenicie sau stagii la
locul de muncă (inclusiv prin acordarea de sprijin financiar angajatorilor), măsuri de sprijin
pentru găsirea unui loc de muncă (informare și consiliere profesională, plasare pe piața
muncii, formare profesională, subvenționarea angajatorilor pentru angajarea persoanelor
aparținând acestor categorii, evaluarea competențelor dobândite în sistem non-formal și
informal, etc.). Vom asigura sustenabilitatea activitatilor si serviciilor dezvoltate prin proiect
conform Ghidului solicitantului – condiții specifice.
□ 3. INTERVENȚII ÎN DOMENIUL OCUPĂRII FORȚEI DE MUNCĂ - SUSȚINEREA
ANTREPRENORIATULUI în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu - acordarea
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de sprijin pentru înființarea de afaceri, acordarea de subvenții (micro-granturi) pentru
înființarea de noi afaceri, inclusiv sprijin post-înfiinţare afacere. Vom asigura
sustenabilitatea activitatilor si serviciilor dezvoltate prin proiect conform Ghidului
solicitantului – condiții specifice.
□ 4. INTERVENȚII ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂRII/ FURNIZĂRII DE SERVICII (SOCIALE/
MEDICALE/ MEDICO-SOCIALE) - sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/
furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale). Se
are în vedere furnizarea de servicii integrate pentru copii, tineri, adulți/ părinți etc. Vom lua
măsuri de sustenabilitate a serviciilor dezvoltate prin proiect (sociale/ medicale/ medicosociale) pentru o perioadă de peste 6 luni de la finalizarea implementării proiectului.
□ 5. INTERVENȚII ÎN DOMENIUL ÎMBUNĂTĂȚIRII CONDIȚIILOR DE LOCUIT - lucrări de
reparații, consolidări structurale, izolație termică și încălzire a locuinței, extinderi de camere,
îmbunătățirea igienei locuinței și spațiilor conexe, conectare la reţelele de utilități - gaze,
apă, electricitate etc.), pentru a reduce pericolul pe care locuirea precară îl reprezintă
pentru siguranța familiilor și pentru a facilita îmbunătățirea stării de sănătate și a capacității
de învățare și ocupare a persoanelor vizate.
□ 6. INTERVENȚII ÎN DOMENIUL ACORDĂRII DE ASISTENȚĂ JURIDICĂ PENTRU
REGLEMENTĂRI ACTE - acolo unde este cazul - sprijin pentru furnizarea de asistență juridică
pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă, de obținere a
drepturilor de asistență socială (beneficii de asistență/ servicii sociale.
□ 7. ALTE INTERVENȚII de tipul acțiunilor de implicare activă și voluntariat al membrilor
comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea, acțiuni de
facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate pentru rezolvarea
problemelor comunității printr-o abordare participativă.
Având în vedere cele prezentate, considerăm că putem deveni partener în cadrul
proiectului dumneavoastră.
Data,

Reprezentant legal,
Nume şi prenume,
__________________
Semnătura şi ştampila
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