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Proiecte implementate: 

1. Crearea unor servicii alternative de protecție de tip familial pentru 41 de copiii cu 
dizabilități proveniți din CRRCH Tinca, total buget 581 484 Euro, perioada de 
implementare 2004-2005. Finanțat prin programul Phare.  

2. Centrul de Recuperare si Reabilitare pentru persoane cu handicap Ripa, beneficiari 36 
de asistați cu abilitate medie de la Centrul de Îngrijire si Asistenta Ciutelec, total buget 525 
016 Euro. Proiect implementat in perioada 2005-2007. Finanțat prin programul Phare. 

3. „Creativitate fara frontiere” –beneficiari 100 de copii instituționalizați din Romania si 
Ungaria, proiect euroregional finanțat din  fondul Consiliului Local Oradea, bugetul total 
fiind de19.160 Ron. Proiectul a fost implementat in anul 2008. 

4. Centrul de primire in regim de urgenta pentru persoane si familii, beneficiari persoane 
si familii fără adăpost aflate in dificultate sau in situatii de criza. Total buget 943 868 RON. 
Proiectul se afla in curs de implementare, termenul de finalizare fiind 2009. Finantatorii 
Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei. 

5. Proiectul Grundtvig „Diversitatea culturala europeana” in parteneriate cu tarile 
Lituania, Polonia, Austria, Turcia si Germania –  derulat in perioada 2008 – 2010, avand un 
buget total de 11.000 Euro. Finantat de Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in 
Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale. Beneficiarii sunt angajatii DGASPC Bihor si 
ai Institutilor similare din tarile partenere. 

6. Adapost de zi si de noapte pentru copiii strazii, beneficiarii sunt copiii strazii aflati pe 
raza judetului Bihor. Capacitatea adapostului este de 15 locuri. Proiect finantat de ANPDC-
Banca Mondiala tn valoare totala de 340 900 Euro. Proiecte implementat in peroada 2009 – 
2014. 

7. Echipa mobila de Asistenta Sociala la domiciliu pentru copii cu dizabilitati aflati in 
familii. Beneficiarii sunt copiii cu dizabilitati. Proiect finantat de catre ANPDC, prin 
mecanismul financiar SEE. 

8. Incluziunea activa pe piata muncii a persoanelor cu dizabilitati din judetul Bihor. 
Proiect implementat in cadrul POSDRU 2007 – 2013. Beneficiari ai proiectului fiind un 
număr de 250 persoane cu dizabilitati din judetul Bihor. Valoarea financiara a proiectului a 
fost de 1 808 827,85 lei. 

9. Tinerete responsabila intr-o comunitate dinamica. Proiect implementat in cadrul 
mecanismului de finantare SEE, avand ca si grup tinta un numar de 240 tineri din judetul 
Bihor. Valoarea financiara a proiectului a fost de 1 256 938 lei. Proiectul a fost implementat 
in martie 2015 – mai 2017. 

 
 


