DENUMIREA PROGRAMULUI DE FINANŢARE: Phare 2001 „Copiii mai întâi 2” Intarirea si diversificarea serviciilor de protecţie a copilului
PROIECTUL: „PRICHINDEII” – închiderea Centrului de plasament „Prichindel” prin
crearea de servicii alternative
FINANŢATORI: Comisia Europeană, Consiliul Judeţean Olt
VALOARE PROIECT: 209.491,37 Euro
Principalele categorii de costuri: Achiziţie imobile, Lucrări reparaţii, Achiziţie echipamente
(autovehicul, mobilier, electrocasnice, echipament IT, altele), Cheltuieli de personal, Cheltuieli
materiale (consumabile birou, materiale de curăţenie, materiale igienico sanitare, utilităţi/servicii
etc.), Formare personal, Traduceri, Audit, Hrană, Sprijin material/financiar, Taxe şi avize,
Costuri neprevăzute
PERIOADA DE DERULARE: 14 iulie 2003 - 14 iulie 2005
SCOPUL PROIECTULUI: crearea şi dezvoltarea de servicii alternative (reţea de asistenţi
maternali profesionişti specializaţi în îngrijirea copilului mic şi foarte mic, dintre care minim 10
persoane pregătite şi pentru primirea în regim de urgenţă a copiilor 0-3 ani, case de tip familial,
fond de urgenţă), servicii menite să contribuie la închiderea Centrului de plasament
„Prichindel” Slatina - centru în care au fost ocrotiţi copii 0-3 ani.
OBIECTIVE
Obiectiv general: promovarea dreptului copiilor cu vârsta de până la trei ani 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 care intră în astfel de
instituţii (în speţă copii 0-3 ani) şi reintegrarea în familia naturală
- reducerea numărului de instituţii rezidenţiale de tip vechi;
- prevenirea abandonului şi instituţionalizării copilului mic, aflat în familii în situaţie de risc;
- implicarea şi responsabilizarea familiei ca factor esenţial în creşterea, dezvoltarea şi educarea
copilului;
- conştientizarea de către părinţi a consecinţelor instituţionalizării, în principal la copilul foarte
mic;
- creşterea calităţii îngrijirii copiilor protejaţi, ca urmare a aplicării standardelor naţionale în
domeniul protecţiei copilului;
- sensibilizarea opiniei publice şi responsabilizarea comunităţii locale în susţinerea activităţilor
şi obiectivelor specifice proiectului.
GRUPURI ŢINTĂ ŞI BENEFICIARI
Grupuri ţintă:
- copii 0-3 ani instituţionalizaţi în Centrul de plasament „Prichindel” Slatina;
- copii 0-3 ani aflaţi în familii în situaţie de risc de instituţionalizare.
Număr beneficiari finali: 173 de copii, din care 126 din CP Prichindel şi 77 din comunitate/alte
servicii
ACTIVITĂŢI
 Pentru înfiinţarea caselor de tip familial au fost realizate următoarele activităţi:
- achiziţia a 2 apartamente cu câte 3 camere decomandate, cu o suprafaţă de 63,5 mp,
respectiv, 56,28 mp aflate la parterul a două imobile, în zone cu trafic redus;

-

-

-

-

achiziţia de lucrări de reparaţii şi amenajări pentru cele 2 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: 2
dormitoare, 1 camera de zi, 1 bucătărie, 1 spaţiu de depozitare (debara) si 2 grupuri sanitare.
Ambele apartamente au centrală termică proprie; camerele au fost zugrăvite în culori
pastelate diferite, uşile interioare au fost prevăzute cu geam (pentru a permite supravegherea
copiilor şi din exteriorul încăperii), iar în amenajarea grupurilor sanitare şi montarea
pragurilor s-a ţinut cont de faptul că beneficiarii vor fi copii cu nevoi speciale.
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 dotată cu canapea, măsuţe, suport TV, dulapuri cu
uşi şi corpuri cu poliţe, bucătăria cu masă şi scaune, mască pentru chiuvetă şi corpuri
suspendate, dormitoarele cu paturi şi poliţe suspendate pentru jucării şi obiecte personale
pentru fiecare copil, iar holul cu măsuţă pentru telefon, cuier şi corpuri suspendate. În
alcătuirea mobilierului au fost folosite diverse culori, astfel încât să se evite monotonia şi, în
acelaşi timp, acesta să se armonizeze cu decorul fiecărei încăperi. De asemenea a fost
achiziţionată şi o autoutilitară Matiz. Toate echipamentele achiziţionate îndeplinesc cerinţele
privind originea bunurilor.
evaluarea iniţială a copiilor şi întocmirea planurilor individualizate de protecţie;
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
(coordonator), 1 asistent medical, 4 educatori, 8 instructori de educaţie, 2 supraveghetori, 1
administrator (şi şofer).
organizarea unui curs de formare iniţială a personalului în perioada 25 – 31 august 2004,
activităţile derulate având ca scop însuşirea/perfecţionarea tehnicilor de comunicare,
dezvoltarea comportamentului asertiv, însuşirea de modele de bună practică.

 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 50 de asistenţi maternali profesionişti.
 Pentru crearea şi utilizarea fondului de urgenţă:
- evaluarea iniţială a copiilor din CP, întocmirea planurilor personalizate de intervenţie şi
pregătirea familiilor pentru reintegrare;
- elaborarea metodologiei de acordare a fondului de urgenţă;
- identificarea, evaluarea şi selecţia beneficiarilor din comunitate; stabilirea nevoilor şi
întocmirea planurilor de servicii; încheierea contractului cu familia;
- formularea propunerilor de acordare a ajutorului de urgenţă în funcţie de specificul fiecărui
caz şi aprobarea dosarelor;
- acordarea propriu-zisă a ajutorului de urgenţă şi monitorizarea evoluţiei copiilor şi a modului
de utilizare a ajutorului de urgenţă acordat.
Propunerile de acordare a ajutorului de urgenţă s-au realizat pe baza rezultatelor evaluării
nevoilor fiecărui beneficiar şi au constat, pe ansamblu, în:
- sprijin material: alimente şi/sau îmbrăcăminte pentru copil, bunuri de uz casnic, diverse
materiale necesare pentru repararea locuinţei, obiecte de mobilier de strictă necesitate (de ex.
pat), bunuri indispensabile pentru subzistenţă (ex: lemne pentru foc, aragaz, butelie etc.);
- sprijin financiar: achitarea unei facturi restante la asociaţie şi suportarea unei taxe legate de
racordarea la electricitate.

REZULTATE
- Au fost create 3 tipuri de servicii alternative:
• o reţea de 50 de asistenţi maternali specializaţi în îngrijirea copilului mic şi foarte
mic, din care 10 atestaţi şi pentru primire în regim de urgenţă
• 2 unităţi de tip familial (apartamente) – Case de tip familial „Luminiţa”
• fond de urgenţă pentru prevenirea instituţionalizării şi sprijinirea reintegrării în
familie
- Au beneficiat de sprijin de urgenţă pentru prevenirea instituţionalizării 61 de copii aflaţi în
familii în situaţii de risc
- Au beneficiat de protecţie în reţeaua de asistenţi maternali 16 copii proveniţi din familii în
situaţie de risc de instituţionalizare şi 48 de copii dezinstituţionalizaţi din CP Prichindel,
- Au fost reintegraţi în familie 17 copii din CP Prichindel, din care 10 au fost sprijiniţi din
fondul de urgenţă
- Au fost protejaţi în casele de tip familial 8 copii proveniţi din CP Prichindel
- A fost redus numărul instituţionalizări la nivelul grupului ţintă (din peste 200 de cereri de
protecţie pentru copii 0-3 ani, doar 14 dintre aceştia au fost instituţionalizaţi
- Majoritatea copiilor beneficiari ai proiectului au înregistrat progrese în dezvoltarea
psihomotorie şi limbaj
- La nivelul sistemului judeţean de protecţie, numărul de copii protejaţi în instituţii de tip vechi
a scăzut cu 165, cel din serviciile alternative rămânând aproximativ constant.
- au fost create locuri de muncă pentru 65 de persoane, reuşindu-se totodată şi redistribuirea
întregului personal din centrul de plasament (atât în noile servicii, cât şi pe posturile vacante
existente);
- personalul angajat în casele de tip familial a beneficiat de un program de formare iniţială
derulat cu sprijinul unui ONG specializat;
- Centrul de plasament „Prichindel” a fost închis în data de 14.07.2004

IMPACT
Închiderea centrului de plasament Prichindel – fost leagăn – a reprezentat un pas important în
realizarea reformei în domeniul protecţiei copilului la nivelul judeţului Olt; au fost create servicii
specializate pentru protecţia copilului mic şi prin evaluările realizate la nivel de familie au fost
reclădite punţi de comunicare cu familiile. Pentru a asigura succesul pe termen lung, intervenţia
sistemului de protecţie a copilului trebuie să fie completată de intervenţia celorlalte servicii/
instituţii disponibile la nivel de judeţ (sau care ar trebui create la nivel de judeţ) cu implicaţii în
activităţile de protecţie a copilului: şcoala, unităţile medicale, poliţia, autorităţile locale etc.
Ceea ce s-a realizat in primul rând in cadrul proiectului a fost lucrul asupra asumării
responsabilităţii familiei asupra copiilor, eliminarea serviciilor rezidenţiale pentru copilul cu
vârsta mai mica de 2 ani (excepţie făcând serviciile rezidenţiale destinate copilului cu
dizabilităţi), dezvoltarea reţelei de asistenta maternala, o monitorizare mai atenta asupra calităţii
serviciilor oferite copilului si familiei.

