ători locali) de pe
Focus grup-uri destinate persoanelor fizice (sus
(susțțin
ină
teritoriul Zonelor Urbane Marginalizate din Municipiul Dorohoi
Municipiul Dorohoi
Dorohoi, în calitate de Beneficiar, împreună cu Asociația „Clara" și SC ANCORADI
GRUP SRL, în calitate de parteneri, implementează, începând cu data de 11 august 2017 Proiectul
ă pentru Zonele Urbane Marginalizate din Municipiul
„Realizarea Strategiei de Dezvoltare Local
Locală
” POCU/85/5/1/105286, Cod SMIS 2014+:105286
Dorohoi
Dorohoi”
2014+:105286, proiect implementat in cadrul POCU
(Programul Operațional Capital Uman 2014-2020), Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub
responsabilitatea comunității, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei
și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.vi Strategii de dezvoltare locală elaborate
la nivelul comunității, Obiectiv specific 5.1. ”Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie
și excluziune socială din comunitățile marginalizate (romă și non-romă) din orașe cu peste 20.000
locuitori”.
ă de Cultur
ă Dorohoi din str.
Miercuri 29.11.2017, ora 10:00 si ora 10:30, la Casa Municipal
Municipală
Cultură
George Enescu, nr. 57, Dorohoi, vor avea loc doua focus grup - uri destinate persoanelor fizice
ători locali) de pe teritoriul Zonelor Urbane Marginalizate din Municipiul Dorohoi
(sus
(susțțin
ină
Dorohoi,, focus grupuri derulate în cadrul proiectului mai sus menționat.
Evenimentele fac parte din seria de consultări organizate de U.A.T. Municipiul Dorohoi, împreună
cu partenerii privați din cadrul proiectului, în vederea identificării problemelor din comunitățile
marginalizate din Municipiul Dorohoi, dar și al soluțiilor pe termen scurt și pe termen lung pentru
rezolvarea acestora.
Temele de discu
discuțție vor fi:
• Principalele rezultate ale analizei diagnostic a nevoilor, problemelor și resurselor identificate în
teritoriul SDL și specific ZUM, pe baza datelor din Studiul de referință;
• Identificarea soluțiilor posibile;
• Proritizarea măsurilor necesare propuse în cadrul consultărilor din teritoriu, cu precădere în ZUM;
Obiectivul acestor întâlniri este fundamentarea deciziilor finale cu privire la conținutul Strategiei de
Dezvoltare Locală și a listei indicative de intervenții;
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman
Date de contact pentru informații suplimentare:
Manager proiect Manolache Tiberiu
Tel. 0231610133
e-mail: tiberiu.manolache@primariadorohoi.ro

