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Comunicat de presă
Primăria Comunei Livezeni, Școala Gimnazială "Benedek Elek" Livezeni, Asociația pentru Inovare
Socială, Fundația Creștină „RHEMA” și Unic Sports SRL
anunță demararea proiectului
Măsuri integrate pentru combaterea sărăciei și a marginalizării în Livezeni
În Livezeni traiesc peste 400 de familii în sărăcie, privați de servicii de sănătate și educație, fără venituri, locuri de
muncă și fără să își cunoască drepturile. Dintre aceștia 150 de familii trăiesc doar din alocații, 250 de persoane
primesc venitul minim garantat și mai mult de jumătate din gospodării sunt suprapopulate, în fiecare casă de
chirpici care stă să cadă, locuind cel puțin 6 suflete.
În sat, încă există case neracordate la energie electrică și aproape nicio familie nu are acte de proprietate pe
acoperișul de deasupra capului. O treime din locuințele din această comunitate, se află într-o stare avansată de
distrugere și reprezintă un pericol pentru familiile respective. O treime din locuințe nu au încălzire pe timp de iarnă,
iar mai mult de jumătate sunt lipsite de condiții minime de igienă și sănătate.
Învățământul local, se confruntă cu o rată a abandonului școlar de 13% și 290 de copii sunt analfabeți.
Aproape 1000 de persoane nu au un loc de muncă, adică 80 % din populația de aptă de muncă a comunității. Din
aceștia, peste jumătate au cel mult 4 clase, iar 350 au terminat gimnaziul.
Aceasta este comunitatea satului Livezeni, județul Mureș în anul 2017.
Prin proiectul Măsuri integrate pentru combaterea sărăciei și a marginalizării în Livezeni, în urma unei
investiții de 19 milioane de lei, realizată pe parcursul următorilor 3 ani ne propunem să:
 Ajutăm peste 290 de copii să meargă la școală,
 Peste 300 de persoane vor dobândi o calificare în meserii căutate pe piața locală și județeană și vor fi
sprijite în găsirea unui loc de muncă,
 Vom instrui 200 de oameni cu spirit întreprinzător,
 Vom contribui la înființarea a 40 de afaceri în sat,
 Vom înființa un Centru comunitar cu servicii sociale, medicale și medico-sociale, prin care 600 de
persoane din această comunitate vor primi asistență de specialite: vor beneficia de analize medicale,
tratamente, educație pentru igienă și sănătate.



150 de familii vor beneficia de îmbunătățirea condițiilor de locuit: în funcție de nevoile evaluate, vom
realiza lucrări de reparare, igienizare, instalare a sistemelor de încălzire, racordare la energie electrică și apă



Vom reglementa situația juridică a locuințelor fără acte de proprietate și înregistrarea
copiilor fără acte de identitate, pentru a-și putea accesa drepturile legale
Nu în ultimul rând vom derula o amplă campanie prin care vom atrage atenția mediului de afaceri,
dar și non profit cu privire la progresul realizat de comunitatea din Livezeni în ceea ce privește
educația, accesul la servicii, calificarea și ocupare în scopul de a atrage investiții care să asigure
sustenabilitatea demersului nostru comun.



Împreună cu partenerii noștri, ne-am propus ca până la mijlocul anului 2020, să reușim să îmbunătățim
situația familiilor care trăiesc acum sub limita sărăciei, să avem servicii sociale și medico-sociale care să
funcționeze și, nu în ultimul rând, să dezvoltăm economia locală prin întreprinderile noi înființate și prin
calificarea forței de muncă. Banyai Istvan, Primar Comuna Livezeni

Cred ca orice comunitate, oricât de săracă, poate să se însănătoșească și să se ridice, prin educație, efort
și punere în comun a energiilor și capabilităților membrilor săi. Ne propunem să lucrăm alături de locuitorii
din Livezeni pentru a construi alt viitor acestei comunității. Știm din experiențele anterioare în peste 20 de
proiecte că omul sfințește locul și schimbări neverosimile sunt totuși posibile. Rodica Lupu, Coordonator
Program Antreprenoriat și Dezvoltare Sustenabilă

Evenimentul de lansare al proiectului va avea loc joi, 14.09.2017, începând cu ora 12.30, la Hotelul Grand
Hotel, Tîrgu Mureș.
Pentru înregistrarea participării dvs. la evenimentul de lansare și pentru a fi la curent cu evoluția proiectului
vă rugăm să ne scrieți la adresa primarialivezeni.pocu@gmail.com.
Vă așteptăm!

