PROGRAMUL DE INTERES NAŢIONAL “Promovarea protecţiei copilului cu
handicap sau bolnav HIV/SIDA aflat în dificultate în familii de asistenţi
maternali profesionişti”
Proiectul “Mugurel”
FINANŢATOR: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţie
VALOARE PROIECT: 313.586.000 lei
Scopul proiectului: formarea unei reţele de 20 de asistenţi maternali profesionişti
care pot proteja copii cu handicap sau bolnavi HIV/SIDA.
OBIECTIVE
Obiectivul general: promovarea drepturilor copilului cu handicap sau bolnav
HIV/SIDA aflat în dificultate de a fi îngrijit în familia naturală sau în familia
asistentului maternal profesionist, ca alternativă la instituţionalizare.
Obiective specifice
- prevenirea abandonului şi instituţionalizării copilului cu handicap şi bolnav
HIV/SIDA;
- asigurarea unui climat familial optim pentru dezvoltarea armonioasă a copilului şi
recuperarea handicapului (în funcţie de situaţie);
- scăderea numărului de copii cu handicap şi bolnavi HIV/SIDA aflaţi în instituţii
rezidenţiale, prin luarea lor în plasament/ încredinţare de către asistenţi maternali
profesionişti atestaţi în acest scop;
- sensibilizarea opiniei publice cu privire la problematica copilului cu handicap şi
bolnav HIV/SIDA aflat în dificultate şi responsabilizarea comunităţii locale în
acest sens.
GRUPURI ŢINTĂ ŞI BENEFICIARI
a) Grupuri ţintă:
– Copii cu handicap şi bolnavi HIV/SIDA aflaţi în dificultate de pe teritoriul
judeţului Olt (inclusiv instituţionalizaţi);
– persoane care îndeplinesc condiţiile de atestare ca asistenţi maternali profesionişti
prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.217/1998.
b) Beneficiari
Beneficiari direcţi:
- 10 copii cu handicap uşor şi mediu;
- 5 copii cu handicap accentuat;
- 5 copii cu handicap grav şi bolnavi HIV/SIDA;
- 20 asistenţi maternali profesionişti atestaţi pentru îngrijirea copiilor cu handicap şi
bolnavi HIV/SIDA.
Beneficiari indirecţi:
- familiile acestor copii
DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR
• Activităţi de popularizare a drepturilor copiilor din categoriile vizate, insistânduse pe conştientizarea faptului că atât copilul cu handicap, cât şi cel bolnav
HIV/SIDA sunt, în primul rând, persoane care nu sunt răspunzătoare de acest
statut.
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Evaluarea şi selectarea aistenţilor maternali profesionişti (întocmirea anchetei,
interviul cu psihologul, vizite încrucişate etc);
Acordarea de sprijin în vederea întocmirii dosarului pentru atestare;
Instrumentarea dosarelor şi prezentarea lor Comisiei pentru Protecţia Copilului în
vederea emiterii atestatului;
Organizarea cursurilor de formare iniţială a asistenţilor maternali profesionişti în
conformitate cu programa adoptată de Comisia pentru Protecţia Copilului;
Identificarea copiilor cu handicap şi bolnavi HIV/SIDA care vor beneficia de
protecţie la asistenţi maternali profesionişti şi luarea lor în plasament/încredinţare;
Încheierea constractelor de muncă ale asistenţilor maternali profesionişti;
Supravegherea (monitorizarea) activităţii asistenţilor maternali profesionişti şi a
evoluţiei copiilor aflaţi în îngrijirea acestora.
Formarea permanentă a asistenţilor maternali profesionişti;
Consilierea familiilor care au copii cu handicap sau bolnavi HIV/SIDA
instituţionalizaţi, în vederea reintegrării familiale a acestora.

REZULTATE
• Reducerea numărului de copii cu handicap sau bolnavi HIV/SIDA aflaţi în
dificultate pentru care se stabileşte măsura de protecţie în instituţie de tip
rezidenţial.
• Scăderea numărului de copii cu handicap sau bolnavi HIV/SIDA din centrele de
plasament prin plasament/ încredinţare la asistenţii maternali profesionişti;
• Creşterea numărului de copii reintegraţi în familia naturală la încetarea măsurii de
protecţie la asistenţii maternali profesionişti sau în centrele de plasament.
• Reconsiderarea copilului ca fiinţă unică;
• Reamenajarea spaţiului educaţional prin arii de stimulare.

