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Beneficiar

Ministerul Muncii și Protecției Sociale
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Date financiare:

❖Valoarea proiectului este de 6.222.879,84 lei 

❖Valoare FSE 5.226.214,85 lei
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Problemele la care proiectul răspunde

Marginalizarea persoanelor fără adăpost și adresarea insuficientă a nevoilor acestora la
nivel județean și local.

❖Problemă care poate fi gestionată de MMPS prin dezvoltarea de PIN-uri în vederea
creșterii numărului de servicii sociale destinate PFA (servicii sociale adaptate
necesităților/problemelor lor) contribuind la rezolvarea unor probleme importante ale
PFA (locuirea, servicii de integrare/reintegrare) pe fondul lipsei unei Strategii Naționale
a Locuirii în România cu un segment dezvoltat pentru PFA.

❖Propunerea de politică publică va îmbrăca forma unui program de interes național
(PIN) care are drept scop creșterea capacității de acordare a serviciilor sociale
destinate PFA.
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Rezultatele preconizate/obținute 

❖Evaluarea nevoilor persoanelor fără adăpost;

❖Evaluarea impactului serviciilor sociale existente asupra calității vieții acestora;

❖Elaborarea unei politici publice pentru persoanele fără adăpost fundamentată pe date
concrete;

❖O metodologie de identificare a persoanelor fără adăpost;

❖O analiză cantitativă și calitativă a datelor colectate în baza metodologiei precum și al
problemelor cu care se confruntă acest grup vulnerabil al persoanelor fără adăpost;

❖O analiză a localizării în stradă a persoanelor fără adăpost la nivelul orașelor reședință
de județ/ marile orașe;

❖Un modul IT care va conține toate informațiile și datele privind persoanele fără
adăpost;
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Modul în care proiectul 
contribuie la îmbunătățirea vieții cetățenilor

❖Implementarea politicii publice, ulterior finalizării proiectului, va aduce mari beneficii
persoanelor fără adăpost, contribuind la îmbunătățirea calității vieții acestora.

❖Atât instrumentele, cât și modulul IT și formarea personalului sunt deosebit de utile și
vor avea impact asupra activității angajaților cu atribuții în domeniul incluziunii sociale
din cadrul instituțiilor responsabile de la nivel local și central.

❖Toți factorii interesați vor avea acces la informațiile din modulul IT dezvoltat în cadrul
proiectului, cu excepția celor care vizează date cu caracter personal.

❖Prezentul proiect va constitui un pas înainte în întărirea capacității MMPS și ANPIS de a
elabora și implementa politici publice, de a evalua impactul acestora și de a lua decizii
fundamentate pe dovezi.
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Sustenabilitate

• La finalizarea prezentului proiect, instrumentele și modulul IT dezvoltate vor fi utilizate
de MMPS, ANPIS/AJPIS și APL în abordarea fenomenului persoanelor fără adăpost, în
activitatea lor de identificare și evaluare a nevoilor persoanelor fără adăpost și de
oferirea de soluții la problemele identificate, precum și în implementarea altor
proiecte cu finanțare externă nerambursabilă (care vizează incluziunea socială) sau a
unor inițiative finanțate de la bugetul de stat prin programe de interes național (PIN).

• Modulul IT care va conține o hartă cu reprezentarea geospațială a persoanelor fără
adăpost, la nivel de municipiu reședință de județ, precum și a nevoilor acestora, va
oferi date în timp real despre persoanele fără adăpost, iar această hartă va fi
actualizată permanent de către MMPS cu datele primite de la ANPIS/AJPIS și APL, cu
resurse financiare și umane proprii.
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Mulțumim pentru atenție!
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