DENUMIREA PROGRAMULUI DE FINANŢARE: Phare 2001 „Copiii mai întâi 2” Intarirea si diversificarea serviciilor de protecţie a copilului
PROIECTUL: „PITICII” – închiderea Centrului de plasament „Sf. Ioachim şi Ana” prin
crearea de servicii alternative
FINANŢATORI: Comisia Europeană, Consiliul Judeţean Olt
VALOARE PROIECT: 246.986,87 Euro
Principalele categorii de costuri: Achiziţie imobile, Lucrări reparaţii, Achiziţie
echipamente (mobilier, electrocasnice, echipament IT, altele), Cheltuieli de personal,
Cheltuieli materiale (consumabile birou, materiale de curăţenie, materiale igienico sanitare,
utilităţi/servicii etc.), Hrană, Formare personal, Traduceri, Audit, Taxe şi avize, Costuri
neprevăzute
PERIOADA DE DERULARE: 28 noiembrie 2003 – 28 iulie 2005
SCOPUL PROIECTULUI: crearea şi dezvoltarea de servicii alternative (reţea de asistenţi
maternali profesionişti specializaţi în îngrijirea copilului cu nevoi speciale, case de tip
familial) servicii menite să contribuie la închiderea Centrului de plasament „Sf. Ioachim şi
Ana” Slatina - centru în care sunt ocrotiţi copii cu nevoi speciale.
OBIECTIVE
Obiectiv general: promovarea dreptului copiilor cu nevoi speciale de a creşte într-un mediu
familial.
Obiective specifice:
- scăderea numărului de copii aflaţi în instituţii rezidenţiale de tip vechi, prin înfiinţarea de
servicii alternative care să contribuie la reducerea numărului de copii cu dizabilităţi care
sunt orientaţi către astfel de instituţii (grădiniţa specială) şi reintegrarea în familia naturală
- reducerea numărului de instituţii rezidenţiale de tip vechi;
- diminuarea dizabilităţilor copiilor cu nevoi speciale (prin furnizarea de servicii de
recuperarea adaptate);
- modificarea mentalităţilor privind copilul cu handicap, prin demonstrarea posibilităţilor de
integrarea a acestor copii;
- creşterea calităţii îngrijirii copiilor protejaţi, ca urmare a aplicării standardelor naţionale în
domeniul protecţiei copilului;
- responsabilizarea familiei ca factor esenţial în creşterea, dezvoltarea şi educarea copilului;
- sensibilizarea opiniei publice şi responsabilizarea comunităţii locale în susţinerea
activităţilor şi obiectivelor specifice proiectului.

GRUPURI ŢINTĂ ŞI BENEFICIARI
Grupuri ţintă:
- copii cu nevoi speciale instituţionalizaţi în Centrul de plasament “Sf.Ioachim şi
Ana”Slatina;
- copii cu nevoi speciale proveniţi din familii aflate în situaţie de risc de instituţionalizare.
Beneficiari finali: 66 de copii cu dizabilităţi din Centrul de plasament Ioachim şi Ana

ACTIVITĂŢI
 Pentru înfiinţarea caselor de tip familial au fost realizate următoarele activităţi:
- achiziţia în municipiul Slatina a 5 apartamente cu câte 4 camere, cu o suprafaţă minimă
de 80 mp, (3 la etajul 1 şi 2 la parter), care au fost amenajate în conformitate cu
standardele de calitate în domeniul protecţiei copilului cu dizabilităţi;
- achiziţia de lucrări de reparaţii şi amenajări pentru cele 5 apartamente în vederea
realizării unor condiţii de locuit corespunzătoare standardelor minime obligatorii pentru
serviciile de tip rezidenţial. Structura rezultată în urma lucrărilor pentru fiecare
apartament este: 3 dormitoare, o cameră de zi, o bucătărie, 2 grupuri sanitare (pentru
copii şi respectiv pentru personal). S-a ţinut cont în amenajarea apartamentelor de
faptul că acestea sunt destinate copiilor cu dizabilităţi (bare de sprijin la WC şi cadă, uşi
adecvate accesului copiilor pe cărucior, deşi în acest moment nu sunt astfel de cazuri).
- achiziţia de echipamente (mobilier, mochetă, electrocasnice, echipament IT) necesare
dotării celor 2 apartamente. Fiecare încăpere a fost mobilată în conformitate cu
destinaţia sa şi nevoile beneficiarilor. Camera de zi a fost mobilată cu canapea, fotolii,
masă, scaune, suport TV, dulapuri, corpuri cu poliţe, bucătăria cu mobilier specific,
dormitoarele cu paturi, dulapuri, poliţe decorative, holurile cu cuier, dulapuri, corpuri
suspendate. Pentru dotarea cu echipament electrocasnic, au fost transferate de la centrul
de plasament 5 televizoare, 4 combine frigorifice, 5 maşini de spălat automate, 5
aragazuri cu hotă, 5 aspiratoare, 5 fiare de călcat, 5 aparate telefonice. Din bugetul
proiectului au fost achiziţionate o combină frigorifică, 5 roboţi de bucătărie şi o cameră
foto digitală.
- evaluarea şi selecţia copiilor în cadrul serviciului;
- selectarea şi angajarea următoarelor categorii de personal (cu prioritate, prin
redistribuirea personalului din centrul de plasament care a optat în acest sens): 1
asistent social (care va fi si coordonator), 1 psiholog, 7,5 asistenţi medicali, 15
instructori de educaţie, 15 supraveghetori de noapte, 7,5 infirmiere, 1 administrator (şi
şofer).
- toate persoanele angajate definitiv în Casele de tip familial au participat la sesiunile de
formare organizate în perioada 23-27.05.2005, respectiv 06-10.06.2005.
 Pentru crearea reţelei de asistenţi maternali profesionişti:
- evaluarea şi selecţia persoanelor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege (cu
prioritate, prin redistribuirea personalului din centrul de plasament care a optat în acest
sens);
- formarea iniţială a persoanelor selectate;
- atestarea persoanelor care au primit recomandare favorabilă după procesul de formare;
- realizarea procesului de potrivire copil – asistent maternal, luarea în plasament a copiilor
şi angajarea a 25 de asistenţi maternali profesionişti.

REZULTATE
- au fost formaţi şi atestaţi 25 asistenţi maternali specializaţi în îngrijirea copilului cu nevoi
speciale, la care au beneficiat de un mediu familial substitutiv temporar 29 de copii
dezinstituţionalizaţi din Centrul de plasament „Sf. Ioachim şi Ana” Slatina.
- au fost reintegraţi în familia naturală/lărgită a 6 copii din Centrul de plasament „Sf.
Ioachim şi Ana” Slatina;
- au fost înfiinţate Casele de tip familial “Mugurel” Slatina - 5 apartamente de tip familial,
în care au beneficiat de protecţie 41 de copii dezinstituţionalizaţi din Centrul de
plasament „Sf. Ioachim şi Ana” Slatina;

-

-

a fost îmbunătăţită calitatea îngrijirii copilului cu nevoi speciale, prin implementarea
standardelor minime de protecţie, ceea ce a dus la sporirea şanselor de
reintegrare/integrare socială/familială a beneficiarilor;
proiectul a contribuit la conştientizarea de către membrii comunităţii a necesităţii creşterii
copilului într-un mediu familial.
au fost create locuri de muncă pentru 65 de persoane;
Centrul de plasament „Sf.Ioachim şi Ana” a fost închis.

IMPACT:
Elaborarea acestui proiect a luat în considerare următoarele probleme care trebuiau
rezolvate:
- instituţionalizarea are consecinţe negative accentuate în ceea ce priveşte dezvoltarea
psihică, afectivă şi mintală a copilului;
- în foarte multe cazuri, handicapul este cauzat în principal de instituţionalizare, o dovadă
în acest sens constituind-o faptul că majoritatea copiilor din şcolile speciale, care prezintă
deficienţe mintale, sunt copiii care au fost instituţionalizaţi de la naştere;
- copiii cu dizabilităţi de vârstă preşcolară prezintă mari oportunităţi de recuperare, fapt
demonstrat de progresele făcute de copiii din Centrul de plasament „Sf.Ioachim Şi Ana”
care au fost plasaţi la asistenţi maternali profesionişti şi cei care beneficiază de serviciile
Centrului de recuperare şi socializare „Timotei”.
Evaluarea rezultatelor proiectului „PITICII” corelate cu problemele menţionate mai sus
relevă faptul că acesta şi-a atins scopul, mai precis:
- să ofere un mediu familial, spaţiu şi educaţie personalizate, contribuind la dezvoltarea
armonioasă a copilului, asigurând satisfacerea nevoilor şi trebuinţelor acestuia (mai ales
pe cea mai importantă pentru grupa de vârstă vizată – nevoia de afecţiune);
- să răspundă nevoilor individuale ale copiilor cu dizabilităţi grave şi în acelaşi timp să
contribuie la atingerea unuia dintre obiectivele cheie ale proiectului: „destigmatizarea”
copiilor cu nevoi speciale şi reliefarea potenţialului lor de integrare socială.

