Subproiectul: „Centru de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc din comuna
Bărăşti, sat Ciocăneşti, judeţul Olt”
Subproiectul a fost realizat cu sprijinul Guvernului României – Ministerului Muncii, Familiei,
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin
Proiectul “Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea
personalului aferent”.
SCOPUL SUBROIECTULUI: înfiinţarea unui centru de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în situaţie de
risc prin construirea şi dotarea unei clădiri din comuna Bărăşti, sat Ciocăneşti, judeţul Olt.



Valoarea obiectivului de investiţie: 345.359,30 lei inclusiv TVA
Valoarea construcţiei: 321.328,80 lei inclusiv TVA

Sursele de finanţare au fost:
- Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE) şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei
Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) pentru finanţarea nerambursabilă
- Consiliul Judeţean Olt/DGASPC OLT şi Consiliul Local Bărăşti pentru asigurarea
contribuţiei proprii.
PERIOADA DE DERULARE : noiembrie 2011 – septembrie 2015
GRUP ŢINTĂ ŞI BENEFICIARI:
- copii cu vârste între 3 şi 17 ani aflaţi în situaţii de risc de separare de familie din comuna
Bărăşti (respectiv copii din familii sărace, familii monoparentale; copii ai căror părinţi sunt plecaţi la
muncă în străinătate, copii ai căror părinţi au probleme de sănătate, sunt consumatori de alcool
etc.);
- părinţii acestor copii, reprezentanţii legali sau persoanele care îi îngrijesc.
Se estimează, că anual vor beneficia de serviciile centrului un număr de aproximativ 30 de copii
şi cel puţin 20 de părinţi/persoane care au în îngrijire copii.
Instituţia responsabilă pentru managementul subproiectului a fost DGASPC Olt care a
colaborat cu Primăria Bărăşti în baza unei convenţii de implementare – anexă la contractul de
finanţare nerambursabilă.
Activităţi realizate:
mediatizarea proiectului;
elaborarea documentaţiei tehnico-economice şi aprobarea ei prin Ordin al Ministrului Muncii,
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice;
execuţia lucrărilor şi asigurarea dirigenţiei de şantier;
sprijinirea Primăriei Bărăşti în demersurile pentru obţinerea certificatului de acreditare ca
furnizor de servicii sociale;
realizarea recepţiei la finalizarea lucrărilor;
punerea în aplicare a Protocolului de transfer privind predarea-preluarea obiectivului de
investiţii (încheierea proceselor verbale de predare-preluare pentru clădire, pentru cartea
tehnică a clădirii şi pentru bunuri);
sprijinirea Primăriei Bărăşti în realizarea demersurilor pentru întocmirea dosarului de
acreditare a noului serviciu şi transmiterea lui către MMFPSPV.
Rezultate:
A fost construită şi dotată o clădire în comuna Bărăşti, sat Ciocăneşti, ulterior aceasta fiind
preluată de Primăria Comunei Bărăşti. Clădirea având o suprafaţă construită de 151,95 mp şi o
suprafaţă utilă de 119,07 mp a fost compartimentată ţinând-se cont de funcţiunile centrului de zi,
rezultând următoarele incinte: spaţiu pentru activităţi zilnice, spaţiu pentru servirea masei, spaţiu
pentru încălzirea alimentelor, birou pentru personal şi birou pentru consiliere, acestea fiind dotate cu
aparatură electrocasnică, echipamente de birotică, mobilier şi materiale didactice.

