1. „Reabilitare şi modernizare cantina socială Carei”- proiect finalizat
Finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1
„sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniu de
intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”
Valoarea finală a proiectului 240 000 Euro
Durta de implementare a proiectului a fost de 12 luni, perioada 2011-2012.
Obiectivul general al proiectului a constat în creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi
locuri de muncă în municipiul Carei prin intervenţii asupra spaţiilor unde îşi desfăşoară
activitatea serviciile sociale acreditate - Cantina de ajutor social.
Obiective specifice :
- Reabilitarea şi modernizarea Cantinei de ajutor social în vederea extinderii capacităţii
acesteia şi asigurării condiţiilor optime desfăşurării activităţii de alimentaţie publică.
- Creşterea numărului de beneficiari cu minim 50 % şi a serviciilor sociale oferite
Executarea lucrărilor necesare reabilitării modernizării şi dotării Cantinei de
Ajutor Social au constat în:
- recompartimentări
- schimbarea tuturor tâmplăriilor existente atât interioare cât şi exterioare
- refacearea în întregime a instalaţiilor electrice
- refacerea în întregime a instalaţiilor de încălzire
- realizarea modificărilor la instalaţiile sanitare pentru spaţiile incluse în obiectiv, precum
şi realizarea de instalaţii de preepurare a apelor uzate provenite de la spălătorul de veselă
- refacerea tencuielilor exterioare
- refacerea finisajelor existente
- dotarea cantinei cu aparatură profesională de preparare a mâncărurilor, instalaţii
frigorifice profesionale de clasa energetica A
Cantina socială este situată intr-o clădire construită în anul 1848 şi care în prezent
întruneşte condiţiile optime de desfăşurare a activităţii pentru care este destinată.
Ajutoarele pentru adulţi se distribuie în baza Legii 208/1997, privind cantinele sociale,
care prevede categoriile de persoane care beneficiază de serviciile cantinelor de ajutor
social şi perioada de cel mult 90 de zile pe an(adică 3 luni), timp în care pot primi acest
tip de ajutor social.
În acest moment numărul de locuitori care beneficiază de implementarea proiectului
este de 1095 şi se calculează astfel:
-30 persoane adulte cu deservire la domiciliu X 4 trimestre = 120 adulţi
-30 de persoane cu handicap X 4 trimestre= 120 adulţi
-30 de persoane ( porţii dietetice, la cerere) X 4 trimestre= 120 adulţi
-130 de persoane fără venituri X 4 trimestre= 520 adulţi

-125 de preşcolari/ elevi/studenţi ce provin din familii defavorizate, sau fără familie care
vor servi masa la cantina de ajutor social, în sala de mese amenajată în cadrul proiectului
-70 de copii din programul After school
-20 de copii cu nevoi speciale
Cantina de ajutor social înainte de implementarea proiectului;

Cantina de ajutor social la finalizarea implementării proiectului;

