1. PROGRAMUL DE INTERES NAŢIONAL “Continuarea reformei sistemului de servicii
şi instituţii destinate îngrijirii, protecţiei şi promovării drepturilor copilului”
FINANŢATOR: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţie
VALOARE PROIECT: 25.639.877.000 lei
OBIECTIVE
Obiectivul general: asigurarea funcţionării adecvate a sistemului de servicii şi instituţii din
cadrul DGPDC Olt.
Obiective specifice:
- susţinerea activităţii serviciului public specializat pentru protecţia copilului;
- implementarea standardelor minime de calitate şi a ghidurilor metodologice de bună practică în
serviciile destinate protecţiei copilului;
- îmbunătăţirea managementului utilizării fondurilor în sistemul de protecţie a copilului.
GRUPURI ŢINTĂ ŞI BENEFICIARI
a) Grupuri ţintă:
- copiii instituţionalizaţi în centrele de plasament din subordinea DGPDC;
- cupluri mamă-copil din centre maternale;
- copii protejaţi în centre de zi;
- personalul angajat al DGPDC;
b) Beneficiari
Beneficiari direcţi:
- cca. 1400 copii aflaţi in centrele de plasament;
- 15 cupluri mamă-copil;
- 20 de copii protejaţi în centre de zi;
Beneficiari indirecţi:
- familiile acestor copii;
- comunitatea locală din care provine copilul.
ACTIVITĂŢI:
▪ promovarea accesului copilului la tipurile de servicii alternative la protecţia de tip rezidenţial;
▪ implementarea standardelor minime de protecţie în centrul de plasament;
▪ activităţi de îmbunătăţire a calităţii îngrijirii copilului instituţionalizat;
▪ evaluarea copiilor aflaţi în diferite forme de protecţie şi elaborarea planului individual de
intervenţie;
▪ monitorizarea, evaluarea şi controlul utilizării resurselor alocate.
REZULTATE:
▪ asigurarea fondurilor necesare pentru acoperirea drepturilor materiale şi cu caracter social ale
copilului protejat în servicii şi instituţii din cadrul DGPDC;
▪ creşterea numărului de servicii alternative în raport cu numărul instituţiilor de tip rezidenţial;
▪ creşterea numărului de copii beneficiari ai serviciilor alternative;
▪ restructurarea instituţiilor rezidenţiale de tip clasic;
▪ scăderea numărului de copii protejaţi în instituţii rezidenţiale de tip clasic;
▪ reducerea perioadei de protecţie a copilului în instituţii rezidenţiale;
▪ creşterea numărului de copii protejaţi prin măsuri definitive şi a numărului de copii protejaţi
prin măsuri temporare de tip familial.

