PROGRAMUL DE INTERES NAŢIONAL: “ Închiderea instituţiilor de tip vechi
pentru protecţia copilului şi înfiinţarea de căsuţe de tip familial şi apartamente –
PIN1/2008”
PROIECTUL “ Case de tip familial „Sf.Elena” Corabia”
FINANŢATOR: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului
BUGET PROIECT: 2.347.781 RON
PERIOADA DE DERULARE : octombrie 2008 – decembrie 2009
SCOPUL PROIECTULUI: Crearea a 5 unităţi de tip familial în oraşul Corabia în care
vor beneficia de protecţie copii preluaţi din Centrul de plasament „Sf.Elena” Corabia şi
copii din comunitate care nu pot rămâne în familie.
OBIECTIVE:
- creşterea calităţii îngrijirii copiilor separaţi temporar sau definitiv de părinţi
- reducerea numărului de instituţii rezidenţiale de tip vechi, concomitent cu creşterea
numărului de case de tip familial
GRUPURI ŢINTĂ ŞI BENEFICIARI
- 47 de copii şi tineri din Centrul de plasament “Sf.Elena” Corabia
- personalul din Centrul de plasament „Sf.Elena” Corabia şi persoanele care urmează să fie
angajate prin proiect

ACTIVITĂŢI PLANIFICATE:
1. Realizarea instrumentelor/metodologiei de lucru pentru implementarea proiectului;
2. Informarea personalului şi a copiilor/tinerilor cu privire la principalele aspecte legate de
implementarea proiectului, cerinţele privind personalul din structura noului serviciu şi
modalităţile în care va decurge evaluarea şi pregătirea copiilor/tinerilor în vederea mutării;
3. Evaluarea şi recrutarea personalului care va lucra în noile servicii;
4. Reevaluarea nevoilor copiilor/tinerilor din centrul de plasament şi selecţia în noile
servicii ;
5. Achiziţia imobilelor în care vor funcţiona unităţile de tip familial;
6. Renovarea imobilelor conform normelor igienico-sanitare şi cerinţelor specifice
standardelor minime obligatorii pentru serviciile de tip rezidenţial;
7. Dotarea imobilelor cu:
- mobilier adecvat destinaţiei fiecărei încăperi şi individualizat (paturi, noptiere,
dulapuri pentru haine; canapele, fotolii, taburete, măsuţe, comodă TV, birou
calculator; mobilier pentru vesela, mese, scaune;
- echipament IT şi birotică (copiator, computere, monitoare, imprimante, atât pentru
uzul personalului, cât şi al beneficiarilor);
- echipament electrocasnic (frigider, aragaz cu hotă, maşină de spălat automată,
aspirator, televizor, microsistem audio, electrocasnice mici pentru bucătărie, fier de
călcat);

-

mochetă/covoare şi jaluzele /perdele;
alte bunuri de uz casnic (veselă, tacâmuri, lenjerii, pilote, perne, mop, masă de călcat
etc.).

8. Formarea personalului – va fi realizată de către o echipă de formatori din cadrul
DGASPC Olt şi va urmări în principal o mai bună cunoaştere a standardelor minime
obligatorii, înţelegerea rolurilor şi responsabilităţilor pe care le vor avea în noile servicii şi
dezvoltarea/consolidarea deprinderilor de lucru cu copiii;
9. Mutarea copiilor în noile servicii şi Funcţionarea caselor de tip familial
10. Mediatizarea proiectului şi serviciilor create prin proiect
REZULTATE AŞTEPTATE
- în oraşul Corabia vor fi înfiinţate 5 case de tip familial
-

cel puţin 32 de copii proveniţi din Centrul de plasament „Sf.Elena” Corabia vor
beneficia de protecţie în serviciile înfiinţate prin proiect;

-

31 de persoane vor beneficia de formare în vederea furnizării unor servicii de calitate

-

serviciile create vor respecta standardele minime obligatorii privind serviciile de tip
rezidenţial pentru protecţia copilului (obţinere acreditare şi licenţiere)

-

Centrul de plasament „Sf.Elena” Corabia va fi închis

