PROGRAMUL DE INTERES NAŢIONAL “ Prevenirea abandonului şi
protecţia copilului în mediul familial”
PROIECTUL “Cătălina”
FINANŢATOR: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţie
VALOARE PROIECT: 5.534.416.000 lei
SCOPUL PROIECTULUI: continuarea programului de sprijinire a familiilor aflate
în dificultate şi dezvoltarea reţelei de asistenţi maternali profesionişti, pentru anul
2001 Direcţia Generală pentru Protecţia Drepturilor Copilului Olt propunându-şi:
- acordarea de sprijin material în vederea prevenirii instituţionalizării şi reintegrării
în familia naturală a 1.000 de copii proveniţi din familii în dificultate;
- extinderea reţelei de asistenţi maternali profesionişti salariaţi ai Direcţiei Generale
pentru Protecţia Drepturilor Copilului Olt de la 45 la 200.
OBIECTIVE
Obiectivul general: promovarea drepturilor copilului de a fi îngrijit în familia
naturală sau în familia asistentului maternal profesionist, ca alternativă la
instituţionalizare.
Obiective specifice
- prevenirea abandonului şi instituţionalizării copilului;
- asigurarea unui climat familial optim pentru dezvoltarea armonioasă a copilului;
- scăderea numărului de copii instituţionalizaţi prin reintegrare în familia naturală
sau plasament/încredinţare la asistenţi maternali profesionişti;
- sensibilizarea opiniei publice cu privire la problematica copilului în dificultate şi
responsabilizarea comunităţii locale în acest sens.
GRUPURI ŢINTĂ Şi BENEFICIARI
a) Grupuri ţintă:
– familii şi copii în dificultate de pe teritoriul judeţului Olt (inclusiv
instituţionalizaţi);
– persoane care îndeplinesc condiţiile de atestare ca asistenţi maternali profesionişti
prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.217/1998.
b) Beneficiari
Beneficiari direcţi:
- 1000 de copii îngrijiţi în familia naturală (900 – menţinuţi, 100 – reintegraţi);
- 150 copii îngrijiţi în familia asistenţilor maternali profesionişti, incluusiv cei
existenţi în prezent ( 125 dezinstituţionalizaţi, 25 proveniţi din familiile aflate în
situaţie de risc);
- 200 asistenţi maternali profesionişti (inclusiv cei deja existenţi).
Beneficiari indirecţi:
- familiile acestor copii (naturale, substitutive sau adoptive).
ACTIVITĂŢI
A. Pentru prevenirea abandonului şi reintegrarea copilului în familia naturală.
• Evaluarea criteriilor de acordare a ajutoarelor materiale familiilor aflate în
evidenţa Direcţiei Generale pentru Protecţia Drepturilor Copilului Olt (în
aşteptare);

•
•
•
•
•
•

Evaluarea dosarelor copiilor aflaţi în sistem rezidenţial (în vederea identificării
cazurilor pentru care motivul încadrării în categoria copiilor aflaţi în dificultate a
fost lipsa resurselor materiale/financiare);
Colaborarea cu consiliile locale în vederea identificării şi orientării către Direcţia
Generală pentru Protecţia Drepturilor Copilului Olt a potenţialilor beneficiari;
Îndrumarea solicitanţilor în ceea ce priveşte întocmirea dosarului în baza căruia va
fi aprobată/respinsă cererea;
Instrumentarea dosarelor depuse şi supunerea lor spre aprobarea Directorului
General al Direcţiei Generale pentru Protecţia Drepturilor Copilului;
Achiziţionarea şi acordarea propriu-zisă a bunurilor de care vor beneficia aceşti
copii (conform normelor metodologice în vigoare);
Verificarea (monitorizarea) modului în care sunt folosite aceste bunuri şi
reevaluarea dosarelor (în funcţie de caz);

B. Pentru dezvoltarea reţelei de asistenţi maternali profesionişti
• Evaluarea cererilor de atestare aflate în evidenţa DGPDC (în aşteptare);
• Popularizarea activităţii în vederea identificării potenţialilor asistenţi maternali
profesionişti;
• Evaluarea şi selectarea asistenţilor maternali profesionişti (întocmirea anchetei,
interviul cu psihologul, vizite încrucişate etc);
• Acordarea de sprijin în vederea întocmirii dosarului pentru atestare;
• Instrumentarea dosarelor şi prezentarea lor Comisiei pentru Protecţia Copilului în
vederea emiterii atestatului;
• Organizarea cursurilor de formare iniţială a asistenţilor maternali profesionişti în
conformitate cu programa adoptată de Comisia pentru Protecţia Copilului;
• Identificarea copiilor care vor beneficia de protecţie la asistenţi maternali
profesionişti şi luarea lor în plasament/încredinţare;
• Încheierea contractelor de muncă ale asistenţilor maternali profesionişti;
• Supravegherea (monitorizarea) activităţii asistenţilor maternali profesionişti şi a
evoluţiei copiilor aflaţi în îngrijirea acestora.
• Formarea permanentă a asistenţilor maternali profesionişti.
REZULTATE
• Creşterea numărului de copii reintegraţi în familia naturală;
• Scăderea numărului de copii aflaţi în dificultate pentru care se stabileşte măsura
de protecţie în instituţii de tip rezidenţial;
• Creşterea procentului de plasament/încredinţări la familii de asistenţi maternali
profesionişti din totalul de măsuri de protecţie luate pentru copiii aflaţi în
dificultate;
• Creşterea numărului mediu de copii protejaţi într-o familie de asistenţi maternali
profesionişti;
• Creşterea numărului de copii reintegraţi în familia naturală la încetarea măsurii de
protecţie în familii de asistenţi maternali profesionişti.
• Reconsiderarea copilului ca fiinţă unică;
• Reamenajarea spaţiului educaţional prin ari de stimulare;
• Parteneriatul educativ.

