DENUMIREA PROGRAMULUI DE FINANŢARE: PHARE 2004 – 2006 – Coeziune
Economică şi Socială – Schema de finanţare nerambursabila pentru dezvoltarea serviciilor sociale
PROIECTUL: Case de tip familial pentru copii cu dizabilităţi
FINANŢATORI: Comisia Europeană, Consiliul Judeţean Olt
VALOARE PROIECT: 290.376,43 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 informare, Publicitate, Audit, Taxe şi avize, Costuri administrative, Neprevăzute
PERIOADA DE DERULARE: 24 ianuarie 2007- 24 iulie 2008
SCOPUL PROIECTULUI: asigurarea de servicii sociale specializate (găzduire, îngrijire,
socializare, recuperare şi reabilitare) într-un mediu de tip familial pentru copii şi tineri cu
dizabilităţi separaţi temporar sau definitiv de familie.
OBIECTIVE:
Obiectiv specific: înfiinţarea a 5 unităţi de tip familial pentru integrarea a 40 de copii şi tineri cu
dizabilităţi lipsiţi de ocrotire părintească (aflaţi în centrele de plasament „Temerarii” şi „Floare de
colţ” Balş).
Obiective generale:
- îmbunătăţirea calităţii îngrijirii copiilor şi tinerilor beneficiari, ca urmare a aplicării
standardelor naţionale pentru servicii rezidenţiale pentru copii cu dizabilităţi;
- sporirea şanselor de integrare socială, prin creşterea gradului de autonomie personală a
beneficiarilor;
- îmbunătăţirea relaţiilor copiilor şi tinerilor beneficiari cu familia naturală/lărgită;
- responsabilizarea familiei şi comunităţii locale ca factor esenţial în creşterea, dezvoltarea şi
educarea copilului, precum şi în realizarea obiectivelor proiectului;
- modificarea mentalităţilor privind copilul cu handicap, prin demonstrarea posibilităţilor de
integrare a acestor copii.
GRUPURI ŢINTĂ ŞI BENEFICIARI
Grupuri ţintă: 40 de copii şi tineri cu dizabilităţi dezinstituţionalizaţi din Centrele de plasament
Temerarii şi Floare de colţ Balş
Beneficiari finali: 46 de copii şi tineri – 33 dezinstituţionalizaţi din Centrul de plasament
„Temerarii” Balş şi 13 din Centrul de plasament „Floare de colţ”

ACTIVITĂŢI
- realizarea infrastructurii necesare pentru înfiinţarea unităţilor de tip familial (identificarea şi
achiziţia imobilelor, efectuarea lucrărilor de amenajare/reamenajare a spaţiilor) şi dotarea cu
echipamente:
▪ au fost achiziţionate, amenajate şi dotate cinci imobile (4 apartamente şi o casă) din oraşul
Balş. Pentru asigurarea serviciului, fiecare apartament/casă are următoarea structură: trei
dormitoare, o cameră de zi, bucătărie şi spaţiu de depozitare a alimentelor neperisabile,
grup sanitar pentru copii, grup sanitar pentru personal, holuri, balcoane.

▪

camerele sunt amenajate şi dotate corespunzător destinaţiei fiecăreia, astfel încât să se
creeze un ambient cât mai plăcut, şi totodată un spaţiu intim, care să ofere copiilor
posibilităţi de destindere şi să favorizeze eliminarea inhibiţiilor şi dezvoltarea unui
sentiment de încredere:
▪ mobilier, realizat în funcţie de destinaţia fiecărei încăperi
▪ echipament electrocasnic: combină frigorifică, aragaz cu hotă, maşină de spălat,
aspirator, televizor, microsistem audio etc., pe care copiii au învăţat să le utilizeze şi să
le întreţină, formându-şi astfel deprinderi de viaţă independentă;
▪ mochetă şi jaluzele;
▪ bunuri de uz casnic – veselă, tacâmuri, coşuri pentru gunoi, coşuri pentru rufe, lenjerii,
perne, pături, pilote, pături, cuverturi, etc. (în diverse culori).

-

evaluarea detaliată a copiilor şi tinerilor din grupul ţintă şi selecţia beneficiarilor finali ai
serviciilor propuse prin proiect: Această activitate a avut drept scop identificarea copiilor şi
tinerilor din grupul ţintă pentru care nu există posibilitatea identificării unui suport din partea
familiei naturale. În acest sens, au elaborate şi utilizate instrumente de lucru standardizate, cum
ar fi fişe de evaluare, planuri de protecţie şi intervenţie etc. Pe parcursul proiectului au
beneficiat de protecţie în casele de tip familial 46 de copii şi tineri – 33 dezinstituţionalizaţi din
Centrul de plasament „Temerarii” Balş şi 13 din Centrul de plasament „Floare de colţ”. La
repartizarea copiilor/tinerilor pe locaţii s-a ţinut cont de grupele de fraţi, şcoala unde învaţă şi
preferinţele fiecăruia.

-

evaluarea şi selecţia personalului necesar pentru furnizarea serviciilor: A fost realizată
testarea profesională pentru salariaţii fostului Centru de plasament Temerarii Balş, în trei
etape, iar pentru posturile vacante, au fost organizate 5 concursuri.

-

formarea iniţială şi continuă a personalului selectat: Activitatea de formare iniţială s-a
desfăşurat în perioada 26 – 30 mai 2008, în localitatea Balş, într-un spaţiu pus la dispoziţie de
Primăria oraşului Balş; au fost organizate două sesiuni de formare, fiecare a câte 18 ore. La
curs au participat 41 de persoane, respectiv 19 persoane în prima sesiune şi 22 de persoane în
cea de-a doua sesiune. Formarea iniţială a fost realizată de către 3 formatori din cadrul
DGASPC Olt, iar persoanele care au participat la toate orele de curs, au primit certificate de
participare (recunoscute la nivelul DGASPC).

-

realizarea metodologiei de lucru şi a materialelor informaţionale: pentru derularea
proiectului, echipa de management a realizat următoarele instrumente: metodologia de achizitie
a imobilelor, metodologia de evaluare a beneficiarilor (fise de evaluare, rapoarte etc.) şi
metodologia de evaluare a personalului;

-

activităţi specifice funcţionării unităţilor de tip familial şi furnizarea serviciilor sociale
integrate: Casele au devenit funcţionale la data de 20.12.2007. In cadrul caselor de tip familial,
serviciile oferite sunt:
▪ ingrijire
▪ recuperare
▪ educare, socializare şi dezvoltare afectivă a copilului
▪ consiliere şi sprijin emoţional pentru părinţi şi copii
▪ activităţi de timp liber
▪ sprijinire a reintegrării/integrării copilului în familia naturală/substitutivă

-

mediatizarea proiectului:
▪ realizarea de reportaje şi interviuri în mass-media locale (presă scrisă şi
televiziune);
▪ organizarea în data de 26.06.2008 a unui seminar pe tema promovării
drepturilor copilului cu dizabilităţi, la care au participat reprezentanţi ai
autorităţilor locale/judeţene şi ai instituţiilor colaboratoare care au
responsabilităţi în acest domeniu;
▪ distribuirea a două materiale publicitare realizate de echipa proiectului,
respectiv: pliantul „Case de tip familial pentru copii/tineri cu dizabilităţi” –
care popularizează serviciile create şi broşura „Pune-te în locul meu! Învaţă să
înţelegi!” – care prezintă responsabilităţile ce revin autorităţilor, instituţiilor şi
comunităţii în promovarea şi respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.

REZULTATE
- Au fost înfiinţate cinci case de tip familial pentru copii/tineri cu dizabilităţi – Casele de tip
familial „Sf.Maria” Balş
- 46 de copii/tineri cu dizabilităţi au beneficiat de servicii sociale specializate (găzduire,
îngrijire, socializare, recuperare şi reabilitare) furnizate într-un mediu de tip familial, în
conformitate cu standardele de calitate prevăzute de legislaţia în vigoare;
- Începând cu data de 01.01.2008 Centrul de plasament „Temerarii” a fost închis, scăzând astfel
numărul de copii/tineri cu dizabilităţi aflaţi în instituţii rezidenţiale de tip vechi;
- Se estimează de asemenea că va creşte gradul de autonomie personală (comunicare, igienă
personală, deprinderi de viaţă independentă) a copiilor şi tinerilor beneficiari.

