PROGRAMUL DE INTERES NAŢIONAL: “ Dezvoltarea reţelei de asistenţi sociali”
PROIECTUL “ Familia şi copilul”
FINANŢATOR: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţie
VALOARE PROIECT: 165.000.000 lei
SCOPUL PROIECTULUI: formarea şi dezvoltarea unei reţele de 15 asistenţi sociali la
nivelul primăriilor orăşeneşti şi municipale din judeţ, care vor fi formaţi şi coordonaţi de
personalul DGPDC Olt.
OBIECTIVE
Obiectivul general: continuarea descentralizării sistemului de protecţie a copilului la nivel
local, responsabilizarea comunităţii locale şi întărirea coeziunii în abordarea problematicii
referitoare la respectarea drepturilor copilului.
Obiective specifice:
- reducerea numărului de copii instituţionalizaţi, precum şi a celor care intră în sistemul de
protecţie de tip rezidenţial;
- conştientizarea şi asumarea responsabilităţilor specifice de către părinţi, precum şi de
comunitatea locală;
- prevenirea abandonului şi instituţionalizării;
- educarea comunităţii locale în scopul acordării de şanse egale copilului/tânărului cu
handicap în raport cu ceilalţi copii, în vederea integrării acestuia în familie şi societate;
- dezvoltarea reţelei de asistenţi maternali profesionişti.
GRUPURI ŢINTĂ ŞI BENEFICIARI
Grupurile ţintă ale proiectului sunt:
- copii şi familii aflate în dificultate de pe teritoriul judeţului Olt;
- persoanele care au absolvit cursurile (postliceale sau universitare) unei şcoli de asistenţă
socială şi care au domiciliul sau sunt dispuse să locuiască pe teritoriul judeţului.
Beneficiarii vor fi:
Direcţi:
- copiii şi familiile care vor beneficia de consiliere, sprijin şi asistenţă în cadrul proiectului
(este foarte greu de precizat numărul acestora, precum şi tipurile de măsuri de protecţie);
- asistenţii sociali ce vor fi selectaţi, formaţi şi încadraţi în muncă;
Indirecţi:
- comunitatea locală;
- DGPDC Olt.
ACTIVITĂŢI
A. Activităţile specifice DGPDC:
• identificarea şi evaluarea potenţialilor asistenţi sociali ce vor fi implicaţi în proiect;
• formarea iniţială a asistenţilor sociali selectaţi, în baza unei programe analitice, ce va fi
elaborată la nivelul DGPDC şi care va cuprinde în mod obligatoriu un capitol privind
metodologia şi instrumentele de lucru ce vor trebui aplicate, precum şi unul cu privire la
selectarea, formarea, atestarea şi supravegherea activităţii asistentului maternal
profesionist;
• formarea permanentă a asistenţilor sociali;

• monitorizarea permanentă a activităţii asistenţilor sociali şi a evoluţiei cazurilor, precum
şi a condiţiilor socio-economice şi culturale din judeţ, în vederea elaborării de strategii
pentru îmbunătăţirea activităţii şi/sau redistribuirii asistenţilor sociali în funcţie de
schimbările survenite pe zonele delimitate.
B. Principalele tipuri de activităţi desfăşurate de asistenţii sociali:
• activităţi de consiliere, orientare şi sprijin a familiilor aflate în dificultate;
• popularizarea şi aplicarea măsurilor de tip familial (inclusiv protecţia copilului la asistenţi
maternali profesionişti);
• identificarea familiilor potenţial substitutive în vederea diminuării numărului de copii
instituţionalizaţi;
• supravegherea evoluţiei cazurilor aflate în evidenţă;
• întocmirea de rapoarte post-reintegrare conform prevederilor OUG 26/1997, republicată;
• raportarea periodică a activităţii desfăşurate în zona sa de competenţă.
REZULTATE
• la nivelul primăriilor municipale şi orăşeneşti au fost angajate 12 persoane cu atribuţii de
asistenţă socială
• personalul angajat în cadrul proiectului a desfăşurat următoarele activităţi:
- întocmirea anchetelor sociale pentru 14 copii care să beneficieze de protecţie în
Centrul de zi Corabia;
- întocmirea a 25 de dosare în vederea acordării de sprijin material de către DGPDC
Olt;
- întocmirea a 100 de anchete sociale pentru copiii aflaţi în centrele de plasament din
judeţ care provin din localităţile respective, dintre care 10 anchete cu propunere de
reintegrare;
- soluţionarea a 4 cazuri de copii a căror securitate şi dezvoltare au fost periclitate;
- vizitarea asistenţilor maternali profesionişti care domiciliază pe teritoriul localităţilor
respective;
- consilierea părinţilor în vederea menţinerii/reintegrării copilului în familia naturală şi
orientarea acestora către serviciile alternative ale DGPDC Olt.
• creşterea numărului de copii beneficiari ai serviciilor de prevenire;
• creşterea numărului de copii reintegraţi în familia naturală, prin încetarea unei măsuri de
protecţie;
• creşterea numărului de asistenţi maternali profesionişti şi de familii potenţial substitutive,
ca alternativă a protecţiei copilului în instituţii de tip rezidenţial;
• creşterea procentului de copii pentru care se stabileşte o măsură de tip familial din totalul
măsurilor de protecţie;
• creşterea ratei dezinstituţionalizării.

