DENUMIREA PROGRAMULUI DE FINANŢARE: Phare 2002 „Copiii mai întâi 3” Întărirea Şi diversificarea serviciilor de protecţie a copilului
PROIECTUL: „SPERANŢA” – închiderea Centrului de plasament „Speranţa” prin
crearea de servicii alternative
FINANŢATORI: Comisia Europeană, Consiliul Judeţean Olt
VALOARE PROIECT: 366.903 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, Seminar formare personal/ schimb experienţă, Publicitate,
Traduceri, Audit, Sprijin material/financiar, Taxe şi avize
PERIOADA DE DERULARE: 30 noiembrie 2004 – 30 iunie 2006
SCOPUL PROIECTULUI: dezvoltarea serviciilor alternative la protecţia de tip rezidenţial
prin înfiinţarea unui centru de îngrijire de zi în municipiul Caracal.
OBIECTIVE:
Obiectiv general: promovarea dreptului copiilor şi tinerilor aflaţi în dificultate de a creşte
intr-un mediu familial, sau cât mai apropiat de cel familial.
Obiective specifice:
- dezinstituţionalizarea copiilor din Centrul de plasament „Speranţa” Slatina, prin crearea a
două servicii alternative, respectiv case de tip familial şi reţea de asistenţi maternali
profesionişti, precum şi prin reintegrare în familia naturală/lărgită cu sau fără sprijin din
fondul de urgenţă;
- creşterea gradului de autonomie personală a copiilor şi tinerilor proveniţi din Centrul de
plasament „Speranţa”;
- responsabilizarea copiilor şi tinerilor faţă de oportunităţile de care vor beneficia, astfel
încât aceştia să nu devină factori pasivi şi dependenţi de ajutorul oferit;
- conştientizarea de către părinţi a consecinţelor instituţionalizării;
- îmbunătăţirea relaţiilor cu familia naturală/lărgită a copiilor din Centrul de plasament
„Speranţa” care în prezent au contacte minime cu familia, în vederea pregătirii
reintegrării/integrării familiale şi sociale a acestora;
- îmbunătăţirea calităţii îngrijirii copiilor protejaţi, ca urmare a aplicării standardelor
minime obligatorii privind serviciile de protecţia copilului de tip rezidenţial;
- scăderea numărului de copii aflaţi în instituţii rezidenţiale de tip vechi;
- reducerea numărului de instituţii rezidenţiale de tip vechi;
- responsabilizarea familiei şi comunităţii locale ca factor esenţial în creşterea, dezvoltarea
şi educarea copilului, precum şi în realizarea obiectivelor proiectului;
- sensibilizarea opiniei publice şi responsabilizarea comunităţii locale în susţinerea
activităţilor şi obiectivelor specifice proiectului.
GRUPURI ŢINTĂ ŞI BENEFICIARI
Grupuri ţintă:
- 100 de copii şi tineri instituţionalizaţi în Centrul de plasament „Speranţa” Slatina, care
sunt şi beneficiarii direcţi ai proiectului;
- copii de vârstă preşcolară şi şcolară (3 – 18 ani) aflaţi în familii în situaţie de risc de
instituţionalizare din judeţul Olt, categorie din care vor fi selectaţi beneficiarii indirecţi ai
proiectului.

Beneficiari finali: 126 de copii şi tineri, din care 100 din Centrul de plasament Speranţa şi
26 din comunitate/alte servicii
ACTIVITĂŢI
 Pentru înfiinţarea caselor de tip familial s-au realizat următoarele activităţi:
- achiziţia a 7 apartamente cu câte 4 camere situate în municipiul Slatina, în locaţii care
permit accesul la serviciile de comunitate;
- achiziţia de lucrări de reparaţii şi amenajări pentru cele 7 apartamente în vederea
realizării unor condiţii de locuit corespunzătoare standardelor minime obligatorii
pentru serviciile de tip rezidenţial;
- achiziţia de echipamente (mobilier, mochetă, electrocasnice, echipament IT) necesare
dotării celor 7 apartamente corespunzător standardelor minime obligatorii pentru
serviciile de tip rezidenţial.
- selectarea şi angajarea următoarelor categorii de personal: 1 asistent social (şi
coordonator), 1psiholog, 1 psihopedagog, 17 educatori specializaţi, 11 instructori de
educaţie, 7 îngrijitori, 1 administrator, 1 referent de contabilitate.
- evaluarea şi selecţia beneficiarilor; realizarea planurilor individualizate de protecţie;
- organizarea de cursuri de formare iniţială pentru personalul ce urma sa fie angajat in
cadrul caselor de tip familial în perioada 21.11.2005 – 25.11.2005, respectiv: 2829.11.2005. În cadrul cursului s-a pus accentul pe metode practice, active, prin care
cursanţii să integreze cunoştinţele teoretice în practică şi să tragă concluzii cu privire
la cultura muncii locului din care provin, precum şi a schimbărilor pe care trebuie să
le facă atât în planul acţiunii, cât şi în plan personal, pentru a se adapta noilor condiţii.

-

Pentru serviciul asistenţi maternali profesionişti:
evaluarea şi selecţia persoanelor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege;
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 12 asistenţi maternali profesionişti.



Pentru serviciul fond de urgenţă:
Fondul de urgenţă a fost propus ca modalitate de a sprijini menţinerea/reintegrarea
copiilor în familia naturală precum si sprijin in vederea prevenirii institutionalizarii copiilor
prin acordarea unui suport material/financiar care să ajute familiile să depăşească situaţia de
risc, stabilit în funcţie de situaţia specifică fiecărui caz şi constând în:
- sprijin material constând în 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 constând în achitarea facturilor restante la gaze, electricitate, apă,
taxe legate de racordarea la gaze, apă, electricitate sau altele;
Principalele activităţi propuse pentru înfiinţarea şi funcţionarea acestui serviciu au fost :
mediatizarea serviciului, elaborarea ghidului metodologic pentru acordarea ajutorului,
identificarea cazurilor, evaluarea şi întocmirea Planului personalizat de intervenţie, acordarea
propriu-zisă a ajutorului, monitorizarea familiilor, consilierea familiilor.
REZULTATE
- Au fost create/ dezvoltate 3 tipuri de servicii alternative:
▪ 7 apartamente de tip familial - Casele de tip familial „Sf.Andrei” Slatina
▪ o reţea de 12 asistenţi maternali profesionişti

▪

-

-

-

fond de urgenţă pentru prevenirea instituţionalizării şi sprijinirea reintegrării în
familie
Au beneficiat de sprijin de urgenţă pentru prevenirea instituţionalizării 25 de copii/tineri
aflaţi în familii în situaţii de risc
Au fost reintegraţi în familie 26 de copii din CP Speranţa, din care 14 au fost sprijiniţi din
fondul de urgenţă, iar 2 tineri au fost sprijiniţi financiar prin plata internatului din resurse
proprii al DGASPC.
Au beneficiat de protecţie la asistent maternal profesionist un număr de 16 copii/tineri
proveniţi din CP Speranţa
Au fost integraţi în casele de tip familial 36 copii proveniţi din CP Speranţa şi 1 copil
care provine din CP Zorile Slatina
Au fost create locuri de muncă pentru 53 de persoane;
Au fost realizate (conform manualului de identitate vizuală) şi distribuite la nivelul
judeţului un pliant privind serviciile create şi o broşură conţinând activităţile derulate in
cadrul proiectului si rezultatele obţinute pe parcurs;
Centrul de plasament Speranţa a fost închis în data de 20.12.2005

IMPACT:
Închiderea centrului de plasament Speranţa – instituţie rezidenţială de tip vechi – reprezintă o
continuare în realizarea reformei în domeniul protecţiei copilului la nivelul judeţului Olt, fiind
create primele case de tip familial pentru copii fără dizabilităţi.
Pentru toţi beneficiarii, proiectul a însemnat integrarea/ reintegrarea sau apropierea de mediul
familial, fie cel din familia naturală – pentru copiii reintegraţi, fie cel din familia substitutivă –
pentru copiii plasaţi la asistent maternal profesionist, fie atmosfera din casele de tip familial –
pentru copiii integraţi în Casele de tip familial „Sf. Andrei” Slatina.
Integrarea într-un mediu familial sau apropiat de cel familial a reprezentat obiectivul general al
proiectului şi a avut un impact puternic asupra copiilor şi comunităţii, îndeosebi în ceea ce
priveşte serviciul „case de tip familial”.
Prin structurile create şi modalităţile de organizare şi funcţionare, casele de tip familial oferă
condiţii şi oportunităţi imposibil de realizat într-un centru de plasament:
-

numărul mic de copii care locuiesc într-un apartament raportat la numărul de
persoane de educaţie şi îngrijire permite acordarea de servicii sociale individualizate
în funcţie de nevoile fiecărui beneficiar;

-

copiii sunt implicaţi şi încurajaţi să participe la organizarea activităţilor cotidiene;

-

apartamentele sunt integrate individual în comunitate, iar copiii pot participa la
evenimentele din blocul sau cartierul în care trăiesc.

În viaţa copiilor aceste aspecte au însemnat mult mai mult decât exprimă cuvintele: au învăţat
să-şi asume responsabilităţi, au învăţat să utilizeze echipamentele din dotarea apartamentelor,
să acceseze şi să utilizeze diverse servicii din comunitate, au devenit mai sociabili şi mai
dispuşi să comunice cu cei din jur.
Cele mai importante sunt însă efectele pe termen lung pe care le va produce această
schimbare din viaţa copiilor şi anume pregătirea pentru viaţa independentă, progresele în
dezvoltare, îmbunătăţirea imaginii de sine etc.
Pentru realizarea acestor rezultate Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Olt şi-a asumat angajamentul susţinerii serviciilor create, atât financiar, cât şi prin
continuarea activităţilor implementate prin proiect la aceleaşi standarde de calitate, dar şi
dezvoltarea de noi activităţi menite să asigure îmbunătăţirea serviciilor oferite.

