PROGRAMUL DE INTERES NAŢIONAL: “Dezvoltarea serviciilor alternative pentru
copiii cu dizabilităţi/ handicap/HIV/SIDA”
PROIECTUL “Dezvoltarea reţelei de asistenţi maternali specializaţi în îngrijirea copilului
cu dizabilităţi”
FINANŢATOR: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului
VALOARE PROIECT: 28.241,90 RON
SCOPUL PROIECTULUI: creşterea numărului de asistenţi maternali atestaţi şi formaţi
pentru a îngriji copii cu dizabilităţi, precum şi îmbunătăţirea formării profesionale a acestora.
OBIECTIVE
- dezvoltarea serviciilor alternative pentru copiii cu dizabilităţi, adaptate nevoilor
grupurilor ţintă cărora ele se adresează, astfel încât serviciile furnizate să contribuie în
mod real la sporirea şanselor de integrare socială a acestora;
- prevenirea instituţionalizării copiilor cu dizabilităţi precum şi prevenirea neglijării
şi/sau părăsirii acestora în unităţi sanitare, prin promovarea unei imagini pozitive în
cadrul unei campanii de informare a profesioniştilor şi de sensibilizare a opiniei publice
GRUPURI ŢINTĂ ŞI BENEFICIARI
Grupul ţintă: 20 de copii instituţionalizaţi în Centrul de plasament „Floare de Colţ” Balş
Beneficiari:
- 6 copii dezinstituţionalizaţi din Centrul de plasament „Floare de Colţ” Balş prin
plasament la asistenţi maternali
- 20 de asistenţi maternali selectaţi, pregătiţi şi atestaţi pentru îngrijirea copiilor cu
dizabilităţi
ACTIVITĂŢI
1. Evaluarea şi selecţia copiilor beneficiari; revizuirea planului individualizat de protecţie
(PIP) şi a programelor de intervenţie specifică (PIS), în special a planului de recuperare
prin:
- evaluarea socială a copilului şi a familiei sale (după caz) – în centrul de plasament
şi/sau la domiciliu, evaluarea psihologică, evaluarea educaţională etc.;
- identificarea nevoilor specifice şi revizuirea PIP şi PIS (conform metodologiei
prevăzute în proiect);
- selecţia copiilor care pot participa la procesul de potrivire.
2. Evaluarea şi selecţia asistenţilor maternali conform etapelor prevăzute de legislaţia în
vigoare.
3. Elaborarea materialelor de formare realizată pe parcursul pregătirii formatorilor de
către Fundaţia Pro-Vocaţie (subcontractată conform procedurilor de achiziţie publică în
vigoare).
4. Formarea asistenţilor maternali
- organizarea logistică a sesiunii de formare (asigurarea tuturor condiţiilor,
echipamentelor şi materialelor necesare)
- derularea propriu-zisă a formării conform programei analitice
5. Realizarea procesului de potrivire dintre copii şi asistenţii maternali
- acomodarea copilului cu asistentul maternal (vizite, învoiri)

-

informarea şi consilierea tuturor părţilor implicate (copil, familie, asistent
maternal).

6. Plasamentul copiilor la asistenţii maternali şi monitorizarea acestora
7. Mediatizarea şi popularizarea:
- realizarea de materiale publicitare de informare
- tipărirea şi distribuirea materialelor
- campanie de informare/sensibilizare în mass-media locale (interviuri, reportaje etc.)
- organizarea unui seminar pentru diseminarea de informaţii referitoare la copilul cu
dizabilităţi.
REZULTATE
- elaborarea unui suport de curs pentru formarea asistenţilor maternali specializaţi în
îngrijirea copiilor cu dizabilităţi;
- formarea a 4 formatori de asistenţi maternali profesionişti;
- evaluarea, formarea şi atestarea unui număr de 20 de asistenţi maternali profesionişti;
- evaluarea şi selecţia a 6 copii cu dizabilităţi din Centrul de plasament „Floare de colţ”, în
vederea plasării la asistenţii formaţi şi atestaţi în cadrul proiectului;
- organizarea unui seminar privind problematica copiilor cu dizabilităţi; seminarul s-a
desfăşurat în data de 12.12.2007 şi s-a bucurat de participarea a 34 de persoane - medici
de familie, cadre didactice, asistenţi sociali (reprezentanţi ai comunităţilor în care trăiesc
mulţi copii cu dizabilităţi, ai instituţiilor cu responsabilităţi în promovarea drepturilor
copiilor cu dizabilităţi şi egalităţii de şanse, ai organizaţiilor neguvernamentale care
furnizează servicii pentru copiii cu dizabilităţi etc.);
- elaborarea de materiale publicitare; au fost elaborate şi tipărite 1000 de pliante pentru
profesionişti, 1000 de pliante pentru părinţi/comunitate şi 500 de postere.

