DENUMIREA PROGRAMULUI DE FINANŢARE: Phare 2003
PROIECTUL: Campania de educaţie privind drepturile copilului – proiect la nivel
naţional derulat în parteneriat cu direcţiile de asistenţă socială şi protecţia copilului
FINANŢATORI/ PARTENERI: Comisia Europeană, Autoritatea Naţională pentru
Protecţia Drepturilor Copilului, Consorţium condus de LDK Consultants
VALOARE PROIECT – judeţul OLT: 8.172 Euro
Principalele categorii de costuri: Costuri servicii catering, consumabile şi alte costuri
pentru organizare sesiuni formare, costuri cazare şi transport participanţi formare
PERIOADA DE DERULARE: octombrie 2006 – aprilie 2007
SCOPUL PROIECTULUI: dezvoltarea cunoştinţelor publicului larg, a grupurilor
profesionale şi a factorilor de decizie din România cu privire la drepturile copilului
OBIECTIVE:
• Organizarea, la sfârşitul lunii ianuarie – începutul lunii februarie 2007, a unui seminar
de o zi cu tema “Drepturile Copilului” adresat factorilor de decizie de la nivel
judeţean de către DGASPC
• Organizarea a 4 sesiuni de formare la nivel judetean, a câte 3 zile fiecare, în perioada
februarie-iunie 2007, de către DGASPC
GRUPURI ŢINTĂ ŞI BENEFICIARI
Grupuri ţintă:
- Factorii de decizie de la nivelul autorităţilor publice locale;
- Grupurile profesionale care au responsabilităţi în promovarea şi protecţia drepturilor
copilului – asistenţi sociali, cadre didactice, personal medical, poliţişti, magistraţi, preoţi;
- Publicul larg.

ACTIVITĂŢI DERULATE DE CĂTRE DGASPC OLT
• Organizarea unei proceduri de selecţie a 4 formatori locali, conform procedurii
elaborate de către ANPDC:
- Informarea instituţiilor de interes judeţean şi transmiterea formularelor de
candidatură
- Constituirea unei comisii de evaluare şi selecţie a candidaturilor
- Evaluarea candidaturilor şi selecţia celor 4 formatori locali (asistent social, medic,
profesor, judecător)
•

Organizarea unui seminar de o zi cu tema “Drepturile Copilului” adresat factorilor
de decizie de la nivel judeţean la care au participat 52 de persoane şi care a constat în:
- Elaborarea listei participanţilor şi transmiterea invitaţiilor
- Achiziţia consumabilelor necesare şi realizarea mapelor pentru participanţi
- Contractarea firmei de catering pentru asigurarea pauzei de cafea şi a mesei de
prânz
- Realizarea suportului logistic, pregătirea sălii şi reverificarea condiţiilor necesare
pentru buna desfăşurare a seminarului
- Mediatizarea seminarului

•

Organizarea a 4 sesiuni de formare la nivel judetean, a cate 3 zile fiecare,
parcurgând următoarele etape:
- Selecţia primăriilor participante
- Planificarea sesiunilor şi selecţia participanţilor
- Asigurarea echipamentelor şi materialelor necesare organizării cursurilor
(achiziţie consumabile şi servicii catering, asigurare săli şi echipamente)
- Realizarea mapelor şi a materialelor pentru formatori
- Asigurarea bunei desfăşurări a cursurilor (au fost organizate 2 pauze de cafea şi
masa de prânz, s-au decontat cheltuielile de deplasare, iar unii participanţi au
beneficiat de cazare
•

Sprijinirea ANPDC în selectarea participanţilor şi a materialelor de prezentare
pentru conferinţa regională de la Rm.Vâlcea.

REZULTATE. IMPACT
 În total, la cele 4 sesiuni de formare au participat 104 persoane (personal medical – 31,
asistenţi sociali – 25, cadre didactice şi preoţi – 23, magistraţi şi poliţişti – 25);
 La fiecare dintre sesiuni au participat câte 2 persoane resursă care vor putea sprijini
viitoarele acţiuni similare;
 La nivelul judeţului au fost formaţi 4 formatori locali – resurse importante pentru
continuarea sesiunilor de informare/ formare.
Prin acest proiect DGASPC a dobândit o experienţă relevantă în organizarea de sesiuni de
formare (logistică, instrumente de lucru etc.), experienţă care a fost valorificată ulterior în
cadrul altor proiecte.

