DENUMIREA PROGRAMULUI DE FINANŢARE: Phare 1999 „Copiii mai întâi ”Crearea si dezvoltarea de servicii alternative de protecţie a copilului
PROIECTUL: Centrul de îngrijire de zi „Cristina” Caracal
FINANŢATOR: Comisia Europeană
VALOARE PROIECT: 77.250 Euro
Principalele categorii de costuri: Achiziţie imobil, Lucrări reparaţii, Achiziţie echipamente
(mobilier, electrocasnice, echipament IT, altele), achiziţie microbuz, Cheltuieli de
funcţionare (Cheltuieli de personal, consumabile, utilităţi/servicii, Hrană etc.), Taxe şi avize,
Costuri neprevăzute
PERIOADA DE DERULARE: noiembrie 2001 – mai 2003
SCOPUL PROIECTULUI: dezvoltarea serviciilor alternative la protecţia de tip rezidenţial
prin înfiinţarea unui centru de îngrijire de zi în municipiul Caracal.
OBIECTIVUL GENERAL: promovarea dreptului fiecărui copil de a creşte în mediul său
familial şi totodată sprijinirea familiei în exercitarea responsabilităţilor parentale.
GRUPURI ŢINTĂ ŞI BENEFICIARI
Centrul de îngrijire de zi “Cristina” vine în sprijinul copiilor şcolari din Caracal şi localităţile
limitrofe, care provin din una din următoarele categorii de grupuri ţintă:
a. copii din familii aflate în situaţii de risc:
- familii cu probleme socio-economice;
- familii cu mulţi copii;
- familii monoparentale;
- familii în care unul dintre părinţi este privat de libertate;
- familii cu venituri insuficiente în care îngrijirea / supravegherea copilului
limitează accesul la muncă al părinţilor.
b. copii din centrele de plasament care sunt reintegraţi în familia naturală
Pot beneficia simultan de serviciile centrului 20 de copii (capacitatea centrului)
ACTIVITĂŢI
Activităţile derulate în proiect pentru crearea serviciului:
- achiziţia şi renovarea imobilului
- achiziţia echipamentelor şi mobilierului şi dotarea spaţiului
- achiziţia unui microbuz pentru aprovizionare şi transportul copiilor
- angajarea personalului
Activităţi specifice funcţionării centrului:
Centrul de zi Cristina funcţionează într-o casă, în zona centrală a municipiului Caracal.
Întregul imobil a fost amenajat şi dotat corespunzător destinaţiei fiecărei încăperi, astfel încât
s-a creat un ambient plăcut, un spaţiu intim, securizant, care oferă copiilor posibilităţi de
destindere, de favorizare a eliminării inhibiţiilor şi de dezvoltare a unui sentiment de
încredere în forţele proprii.
Programul zilnic de activitate al centrului se desfăşoară între orele 7-19. Copiii sunt împărţiţi
în două grupe, respectiv cei care au cursuri dimineaţa şi cei care merg la şcoală după-amiaza.

Prima grupă serveşte în centru un mic-dejun, iar după şcoală, revin pentru servirea prânzului
şi participarea la activităţile organizate; după-amiaza servesc o gustare. A doua grupă de
copii serveşte micul-dejun, participă la activităţile organizate în centru, iau prânzul şi apoi
merg la şcoală. După terminarea cursurilor, copiii din oraş merg direct în familie sau, în
funcţie de vârstă, sunt duşi acasă odată cu cei din localităţile limitrofe.
Serviciile oferite în centru sunt:
- evaluare;
- îngrijire;
- educaţie;
- consiliere;
- sprijin acordat familiei.
La data finalizării proiectului structura de personal a centrului includea: 1 şef centru, 1
psiholog, 1 asistent social, 3 pedagogi, 1 asistent medical, 1 bucătar, 1 administrator, 1
paznic, 1 şofer

REZULTATE
Minim 20 de copii aflaţi în situaţie de risc beneficiază anual de servicii de prevenire a
instituţionalizării oferite în cadrul Centrului de zi Cristina Caracal.
Începând cu data de 01.05.2005, conform noilor prevederi legale, Centrul de îngrijire de zi
„Cristina” a fost preluat de Primăria Municipiului Caracal, în subordinea căreia funcţionează
şi în prezent.

