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Comunicat de presă
Lansare proiect „Centrul Educațional Comunitar Viziru”
… decembrie 2014
Primăria comunei Viziru, județul Brăila în calitate de promotor de proiect, a semnat în data
de 14 noiembrie 2014, contractul de finanțare în vederea implementării proiectului
„Centrul Educațional Comunitar Viziru”. Proiectul este implementat în cadrul Programului
RO10 „Copii și tineri aflați în situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea
inegalităților naționale și pentru promovarea incluziunii sociale” - CORAI, program finanțat
din Granturile SEE 2009-2014 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.
Acest proiect este implementat în parteneriat cu Asociația „Centrul de Informare și
Documentare pentru Integrare Europeană și Dezvoltare Durabilă” Brăila și beneficiază de
sprijinul membrilor Grupului de Inițiativă Locală „AVEN AMENTZA” Viziru.
Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni (noiembrie 2014-aprilie 2016).
Proiectul beneficiază de finanțare nerambursabilă în valoare de 703.273 lei din care
597.782,05 lei grant SEE și 105.490,95 lei cofinanțare publică. Primăria comunei Viziru
contribuie la finanțarea proiectului cu suma de 99.320 lei.
Obiectivul general al proiectului vizează crearea premiselor pentru îmbunătățirea accesului la
educație formală și non-formală, sănătate, instruire și informare prin înființarea unui Centru
Educațional Comunitar, în satul Viziru, județul Brăila, pentru copii și tineri aflați în situații de
risc, în special a celor de etnie romă, și a părinților acestora.
Concret, în cele 18 luni de proiect, corpul vechi de clădire al Sălii de festivități va fi reabilitat
și dotat, devenind Centru Educațional Comunitar, care va găzdui servicii gratuite oferite în
cadrul proiectului pentru un numar de 75 copii și 20 de tineri aflați în situații de risc, în
special de etnie romă și părinții acestora, precum și alte 200 de persoane, membri ai
comunității.
Grupul țintă al proiectului este format din: 75 de copii și 20 de tineri aflați în situații de risc,
în special de etnie romă, și părinții acestora, 200 membri ai comunității locale, în special de
etnie romă și 10 profesioniști care vor beneficia de instruire în metode de educație
non-formală.
Detalii cu privire la implementarea proiectului se pot obține de la domnul Veicu Radu,
coordonator proiect (Primăria comunei Viziru), date de contact (telefon: 0239 666400,
0752.442862 sau e-mail: secretariat@primariaviziru.ro).

