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WorkshopWorkshopWorkshopWorkshop destinatdestinatdestinatdestinat actoriloractoriloractoriloractorilor formaliformaliformaliformali dindindindin instituinstituinstituinstituțțțțiileiileiileiile dededede îîîînvnvnvnvățăățăățăățămmmmâââântntntnt dindindindin
MunicipiulMunicipiulMunicipiulMunicipiul DorohoiDorohoiDorohoiDorohoi

MunicipiulMunicipiulMunicipiulMunicipiul DorohoiDorohoiDorohoiDorohoi, 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 ProiectulProiectulProiectulProiectul
„„„„RealizareaRealizareaRealizareaRealizarea StrategieiStrategieiStrategieiStrategiei dededede DezvoltareDezvoltareDezvoltareDezvoltare LocalLocalLocalLocalăăăă pentrupentrupentrupentru ZoneleZoneleZoneleZonele UrbaneUrbaneUrbaneUrbane MarginalizateMarginalizateMarginalizateMarginalizate dindindindin MunicipiulMunicipiulMunicipiulMunicipiul
DorohoiDorohoiDorohoiDorohoi”””” POCU/85/5/1/105286,POCU/85/5/1/105286,POCU/85/5/1/105286,POCU/85/5/1/105286, CodCodCodCod SMISSMISSMISSMIS 2014+:1052862014+:1052862014+:1052862014+: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”.

MiercuriMiercuriMiercuriMiercuri 04.10.2017,04.10.2017,04.10.2017,04.10.2017, oraoraoraora 14.0014.0014.0014.00, în sala de ședinței a Primăriei Dorohoi din str. Grigore Ghica nr.
34, va avea loc un workshopworkshopworkshopworkshop destinatdestinatdestinatdestinat actoriloractoriloractoriloractorilor formaliformaliformaliformali dindindindin instituinstituinstituinstituțțțțiileiileiileiile dededede îîîînvnvnvnvățăățăățăățămmmmâââântntntnt dindindindin MunicipiulMunicipiulMunicipiulMunicipiul
Dorohoi,Dorohoi,Dorohoi,Dorohoi, workshop derulat în cadrul proiectului mai sus menționat.

Evenimentul face 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.
TemeleTemeleTemeleTemele dededede discudiscudiscudiscuțțțțieieieie vorvorvorvor fi:fi:fi:fi:
1.1.1.1. IdentificareaIdentificareaIdentificareaIdentificarea problemelorproblemelorproblemelorproblemelor legatelegatelegatelegate dededede:

• infrastructura și locuințe;
• educație și statutul ocupațional al adulților;
• veniturile și cheltuielile gospodăriilor;
• educația copiilor;
• accesul la servicii publice (de educație, sociale, medicale etc.);
• organizarea și relațiile de la nivelul comunității, relațiile din afara comunității (cu comunitatea

nemarginalizată, cu autoritățile locale etc.);
• imaginea publica a zonei specifice comunității;

2.2.2.2. PropuneriPropuneriPropuneriPropuneri pentrupentrupentrupentru dezvoltareadezvoltareadezvoltareadezvoltarea zonelorzonelorzonelorzonelor dededede ZUMZUMZUMZUM
Propunerile dumneavoastră vor fi structurate pe 4 categorii:

- Educație și cultură;
- Infrastructură și dezvoltare urbană;
- Socială și ocupare;
- Economie și turism;
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