
 
 

  
  

 
 

INVITAȚIE LANSARE PROIECT 
”Servicii integrate pentru o comunitate mai bună!” 

 
Fundația de Sprijin Comunitar, în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială Bacău 
și Inspectoratul Școlar Județean Bacău anunță lansarea unui nou proiect care își pro-
pune crearea unui program complex de servicii integrate sociale, socio-medicale, 
educaționale, de informare si de petrecere a timpului, dedicat și adaptat specificului 
și nevoilor unui număr de aproximativ 1110 persoane defavorizate din Cartierele Iz-
voare, Letea și zonele limitrofe. 
 
Proiectul ” Servicii integrate pentru o comunitate mai bună!”, va fi implementat pe 
o perioadă de peste 16 luni, începând cu 21 septembrie 2022 și se va adresa unui 
număr total de 1110 locuitori vizați de Strategia de Dezvoltare Locala (SDL) pentru 
comunitatea marginalizata din Municipiul Bacau, copii, bătrâni și familii aflate în risc 
de sărăcie și marginalizare, beneficiind de o cofinanțate nerambursabila din Fondul 
Social European, Programul Operațional Capital Uman, în valoare de 4.995.391,40 
lei, bugetul total al proiectului fiind de 5.258.306,76 lei. 
 

 
Vă invităm să participați la evenimentul de lansare a proiectului, în cadrul că-
ruia vom detalia activitățile și obiectivele urmărite, dar și serviciile care vor fi 

oferite locuitorilor din cartierele vizate, 
 

LUNI 17 OCTOMBRIE 2022, ORELE 14:00 
La Centrul de Activități Extrașcolare al FSC  

din Bacău, strada Aleea Electricienilor, nr. 6, parter 
 
Proiect finanțat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară: Dezvoltare lo-
cala plasata sub responsabilitatea comunitatii, Obiectiv specific: Reducerea numarului de comuni-
tati marginalizate (roma si non-roma) aflate în risc de saracie si excluziune sociala din orase cu 
peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinând minoritatii roma, prin implemen-
tarea de masuri/ operatiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC. 
Titlul proiectului: SERVICII INTEGRATE PENTRU O COMUNITATE MAI BUNA 

 
Pentru orice informații legate de proiect și confirmarea participării, ne puteți con-
tacta la: 
 e-mail fsc@fsc.ro 
 sau telefon 0234 585 658   

persoană de contact Gabriela Achihăi, Manager de proiect. 
 
Vă așteptăm! 


