DENUMIREA PROGRAMULUI DE FINANŢARE: Phare 2002 „Copiii mai întâi 3” Întărirea Şi diversificarea serviciilor de protecţie a copilului
PROIECTUL: „ELISABETA” – Închiderea Centrului de plasament „Sfânta Elisabeta”
prin dezvoltarea de servicii alternative
FINANŢATORI: Comisia Europeană, Consiliul Judeţean Olt
VALOARE PROIECT: 572.606 Euro
Principalele categorii de costuri: Achiziţie imobile, Lucrări reparaţii, Achiziţie
echipamente (autovehicule, mobilier, electrocasnice, echipament IT, altele), Cheltuieli de
personal, Cheltuieli materiale (consumabile birou, materiale de curăţenie, materiale igienico
sanitare, utilităţi/servicii etc.), Hrană, Seminar formare personal/ schimb experienţă,
Publicitate, Traduceri, Audit, Sprijin material/financiar, Taxe şi avize
PERIOADA DE DERULARE: 30 noiembrie 2004 – 30 august 2006
SCOPUL PROIECTULUI: dezvoltarea de servicii alternative destinate copilului cu
dizabilităţi (case de tip familial, centru de recuperare, fond de urgenţă), acţiune menită să
contribuie la închiderea Centrului de plasament „Sf.Elisabeta” Caracal – fost cămin spital
în care sunt protejaţi copii cu handicap grav..
OBIECTIVE:
Obiectiv general: îmbunătăţirea şanselor de dezvoltare deplină şi armonioasă a copiilor cu
dizabilităţi, prin promovarea dreptului acestora de a creşte intr-un mediu familial, sau cât mai
apropiat de cel familial.
Obiective specifice:
- dezinstituţionalizarea copiilor din Centrul de plasament „Sf.Elisabeta” Caracal, prin
crearea a două servicii alternative, respectiv case de tip familial şi centru de recuperare,
precum şi prin reintegrare în familia naturală/lărgită;
- diminuarea dizabilităţilor copiilor din centrul de plasament „Sf. Elisabeta” Caracal,
precum şi a copiilor din comunitate cu handicap neuro-psiho-motor, prin furnizarea de
servicii de recuperare adaptate;
- reluarea/întărirea legăturii cu familia naturală/lărgită a copiilor din Centrul de plasament
„Sf. Elisabeta” Caracal, în vederea pregătirii reintegrării/integrării familiale şi sociale a
acestora;
- îmbunătăţirea calităţii îngrijirii copiilor protejaţi, ca urmare a aplicării standardelor
minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial pentru
copii cu dizabilităţi;
- scăderea numărului de copii aflaţi în instituţii rezidenţiale de tip vechi;
- reducerea numărului de instituţii rezidenţiale de tip vechi;
- modificarea mentalităţilor privind copilul cu handicap, prin demonstrarea posibilităţilor
de integrare a acestor copii;
- responsabilizarea familiei şi comunităţii locale ca factor esenţial în creşterea, dezvoltarea
şi educarea copilului, precum şi în realizarea obiectivelor proiectului;
- dezvoltarea reţelei de suport social a copiilor cu dizabilităţi;
- sensibilizarea opiniei publice şi responsabilizarea comunităţii locale în susţinerea
activităţilor şi obiectivelor specifice proiectului.

GRUPURI ŢINTĂ ŞI BENEFICIARI
Grupuri ţintă:
- copii şi tineri cu dizabilităţi instituţionalizaţi în Centrul de plasament „Sf.Elisabeta”
Caracal – beneficiarii direcţi ai proiectului
- copii cu dizabilităţi aflaţi în alte case de tip familial pentru copii cu dizabilităţi din
localitatea Slatina şi copii cu dizabilităţi aflaţi în familii în situaţie de risc de
instituţionalizare care au nevoi de recuperare neuro-psiho-motorii - beneficiarii indirecţi
ai proiectului.
Beneficiari finali: 92 copii şi tineri cu dizabilităţi, din care 53 din Centrul de plasament
Sf.Elisabeta.
ACTIVITĂŢI
 Pentru înfiinţarea caselor de tip familial s-au realizat următoarele activităţi:
- achiziţia a 7 case cu o capacitate de 6 locuri fiecare, din care 5 în municipiul Caracal
şi 2 case în municipiul Slatina, în locaţii care permit accesul la serviciile de comunitate;
- achiziţia de lucrări de reparaţii şi amenajări pentru cele 7 case în vederea realizării
unor condiţii de locuit corespunzătoare standardelor minime obligatorii pentru serviciile de
tip rezidenţial, fiecare casă având următoarea structură:
- 3 dormitoare;
- 1 cameră de zi (inclusiv pentru servirea mesei);
- bucătărie + dacă e posibil, spaţiu de depozitare a alimentelor neperisabile (debara);
- grup sanitar copii;
- grup sanitar personal
Lucrările au fost executate în conformitate cu normativele în construcţii pentru
persoanele cu handicap, casele fiind adaptate copilului cu dizabilităţi - amenajări de rampe,
dimensiuni speciale pentru uşi, dispunerea la înălţime a prizelor şi comutatoarelor electrice

- achiziţia de echipamente (mobilier, mochetă, electrocasnice ) necesare dotării celor 7
case corespunzător standardelor minime obligatorii pentru serviciile de tip rezidenţial. Toate
cele 7 case sunt mobilate corespunzător – fiecare dormitor are câte 2 paturi şi 2 dulapuri,
mobilă de bucătărie şi de sufragerie personalizate pentru fiecare casă, mobilier de hol, rafturi,
birouri. Casele sunt utilate corespunzător cu echipament electrocasnic (aragaz cu hotă,
combină frigorifică, maşină de spălat automată, aspirator, televizor, fier de călcat, mixer,
telefon, microsistem audio), echipament IT, covoare, jaluzele şi alte bunuri (lenjerii, pilote,
mese de călcat, veselă, coşuri de gunoi, etc.).
- achiziţionarea a 2 microbuze (8 + 1 locuri) special echipate pentru copiii cu dizabilităţi
(inclusiv lift hidraulic) care să asigure transportul copiilor la Centrele de recuperare (Slatina,
Caracal);
- angajarea următoarelor categorii de personal: 2 psihologi/psihopedagogi, 2 asistenţi
sociali, 18 asistenţi medicali, 14 educatori specializaţi, 21 instructori de educaţie, 21
infirmiere,1 administrator, 1 contabil, 2 şoferi, 1 muncitor de întreţinere. În această formulă
se asigura permanenţa cu minim 2 persoane pe fiecare tură, cu tura de zi de 3 persoane, iar în
cazul caselor ce găzduiesc copii cu epilepsie o permanenţă de 3 persoane. Raportul adulţicopii este astfel de 1:3 (1:2 pentru casele cu copii epileptici), in conformitate cu standardele
minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii
cu dizabilitati.
- formarea iniţială a personalului - această activitate a fost contractată cu un ONG
specializat în formare de personal şi s-a desfăşurat în trei sesiuni a câte 5 zile fiecare; 2
sesiuni de formare au fost organizate în mun. Caracal şi s-au adresat personalului celor 5 case
de tip familial create aici, iar o altă sesiune de formare iniţială a fost organizată în mun.
Slatina pentru personalul celor 2 case de tip familial dezvoltate prin proiect în mun. Slatina.

 Pentru înfiinţarea centrului de recuperare amplasat în municipiul Slatina s-au realizat
următoarele activităţi:
- achiziţia de lucrări de reparaţii şi amenajări; Centrul de recuperare a fost amenajat la
parterul clădirii în care a funcţionat Centrul de plasament „Sf.Ioachim şi Ana”
Slatina, în conformitate cu normativele în construcţii pentru persoanele cu handicap.
-

achiziţia echipamentelor necesare funcţionării acestui serviciu; Centrul de recuperare
este mobilat corespunzător, a fost dotat cu echipament electrocasnic (aspirator,
maşină de spălat automată, televizor, DVD player, microsistem audio, telefon), cu
mochetă şi jaluzele, echipament de recuperare: bicicletă magnetică specială, bandă de
alergare mecanică, aparat multifuncţional, aparat vibromasaj manual, plan de
echilibru, set cilindrii, paralele reglabile cu scară pod, minge pentru aruncări, mingi
medicinale, bancă pentru gimnastică, saltele şcolare, pat masaj, parcurs aplicativ cu
obstacole, bazin cu mingi, stepper şi oglindă logopedică. De asemenea, Centrul de
recuperare a fost dotat cu echipament IT (calculator cu imprimantă), necesar unei
bune desfăşurări a activităţii, precum şi alte bunuri necesare dotării - DVD-uri, casete
(cu muzică, poveşti), jocuri, etc., ţinându-se cont de activităţile specifice funcţionării
serviciului şi tipurile de terapie prevăzute în proiect (meloterapia, ludoterapia).

- selectarea şi angajarea următoarelor categorii de personal: 1 coordonator (medic), 2
logopezi, 2 psihologi, 2 kinetoterapeuţi, 4 instructori de educaţie,1 îngrijitor.


Pentru serviciul fond de urgenţă:
Aplicaţia iniţială prevedea ca în cadrul acestui serviciu să poată fi oferit ajutor
material/financiar pentru sprijinirea reintegrării în familia naturală/extinsă a 4 copii din
Centrul de plasament „Sf. Elisabeta”, precum şi pentru prevenirea instituţionalizării a 5 copii
aflaţi în situaţie de risc.
În urma finalizării procesului de evaluare a copiilor, în luna iulie, s-a constatat că
reintegrarea nu mai poate fi realizata in viitorul apropiat, urmând a se lucra in continuare cu
familiile pentru realizarea acestui obiectiv. S-a considerat ca este benefic sa acordam fondul
de urgenta pentru mai multe cazuri de beneficiari din comunitate.
Până la finalizarea proiectului toate cele 9 cazuri de sprijin material/financiar prevăzute în
aplicaţia iniţială au fost identificate şi ajutorul acordat pentru 8 familii aflate în situaţie de
risc.

REZULTATE
- Au fost create/ dezvoltate 3 tipuri de servicii alternative:
▪ 7 unităţi de tip familial - Casele de tip familial „Sf.Mihail” Slatina (2 unităţi) şi
Caracal (5 unităţi)
▪ un centru de recuperare (Centrul de recuperare a copilului cu dizabilităţi Slatina)
▪ fond de urgenţă pentru prevenirea instituţionalizării copilului cu dizabilităţi
- Au fost integraţi în case de tip familial 34 de copii din CP Sf.Elisabeta Caracal
- Au fost menţinuţi în familie 9 copii cu dizabilităţi din comunitate care au beneficiat de
fondul de urgenta– in vederea prevenirii institutionalizării.
- Au beneficiat de servicii de specialitate în centrul de recuperare 39 de copii cu
dizabilităţi
- au fost create locuri de muncă pentru 95 de persoane;
- a fost realizat (conform manualului de identitate vizuală) şi distribuit la nivelul judeţului
un pliant privind copilul cu dizabilităţi şi integrarea acestuia în comunitate;
- Centrul de plasament SF.Elisabeta a fost închis.

