PROIECTUL: RO-0045 „Creşterea capacităţii autorităţilor publice locale din România în
vederea sprijinirii copiilor cu dizabilităţi în cadrul propriilor familii – proiect la nivel naţional
derulat în parteneriat cu 20 direcţii de asistenţă socială şi protecţia copilului
FINANŢATORI: Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European
BENEFICIAR/PARTENER: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului,
DGASPC
VALOARE PROIECT – total naţional: 2.919.052 Euro
Principalele categorii de costuri: Costuri echipamente de recuperare, consumabile, costuri
mijloc de transport şi combustibil, costuri cu promovarea proiectului (pliante, broşuri, conferinţe)
PERIOADA DE DERULARE: martie 2010 – aprilie 2011
SCOPUL PROIECTULUI: îmbunătăţirea serviciilor oferite copiilor cu dizabilităţi din
România, creşterea gradului de integrare socială a copiilor cu dizabilităţi
OBIECTIVE SPECIFICE:
• Înfiinţarea a 20 de echipe mobile pluridisciplinare care să ofere sprijin copiilor cu
dizabilităţi, părinţilor acestora şi specialiştilor din comunitatea în care se află copiii
• Formarea şi sensibilizarea profesioniştilor care interacţionează cu copiii cu dizabilităţi şi
familiile acestora
GRUPURI ŢINTĂ ŞI BENEFICIARI
Grup ţintă: copii cu dizabilităţi aflaţi în propria familie
Beneficiari direcţi ai serviciilor oferite de echipa mobilă
- Copii cu dizabilităţi aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţii lor
- Familiile copiilor aflaţi în risc de separare
Beneficiari direcţi ai activităţilor de formare
- Membrii comisiilor pentru protecţia copilului
- Personalul din cadrul serviciilor de evaluare complexă de la nivelul DGASPC
- Membrii echipelor mobile înfiinţate prin proiect
- Cadre medicale din secţiile de obstetrică – ginecologie şi din secţiile de pediatrie ale
unităţilor sanitare, reprezentanţi ai direcţiilor de sănătate publică
- Cadre didactice din grădiniţe şi şcoli gimnaziale, membrii comisiilor interne de evaluare
continuă din cadrul unităţilor de învăţământ, reprezentanţi ai centrelor judeţene de resurse şi
asistenţă educativă
Beneficiari indirecţi:
- membrii comunităţii locale din care fac parte copiii cu dizabilităţi care beneficiază de
serviciile echipei mobile
- reprezentanţii autorităţilor locale

ACTIVITĂŢI DERULATE
- constituirea structurilor organizatorice de funcţionare şi desemnarea specialiştilor care vor
lucra în echipa mobilă (DGASPC)
-

Achiziţionarea echipamentului necesar pentru buna desfăşurare a echipei mobile: saltea
izopren, minge reabilitare, tensiometru cu stetoscop, inele de cauciuc, set extensoare, set

greutăţi, gymnastic ball, flexoare palmare, goniometru, cântar pentru persoane, set rulouri
postură, activ roll, minge reflexoterapie, mingi bobath, aleză, baton de lemn, cearceaf cu
elastic, mingi cauciuc, săculeţi cu nisip, cadru de mers, masă masaj pliabilă, trusă medicală,
trusă psihoterapie, placă echilibru, cilindrii din burete, saltea pliabilă, mingi medicinale,
rulou burete, stepper, jocuri, jucării, trusă logopedică, teste de evaluare cu licenţă, pat pentru
masaj portabil, diferite articole pentru gimnastică, glucometru, tensiometru, combină cu
ultrasunet şi laser, combină de elecroterapie cu magnetoterapie, flexor pentru braţe, cărţi de
colorat, paralele pentru copii, greutăţi de 1kg, role cu bile de diferite dimensiuni, rulouri
cilindrice de diferite dimensiuni, bicicletă medicală, bandă mers, oglindă, materiale didactice
(ANPDC)
-

Achiziţionarea unui mijloc de transport pentru fiecare echipă mobilă (ANPDC)

-

Organizarea de sesiuni de formare la nivel naţional, regional şi local (ANPDC)

-

Activităţi de sensibilizare, constând în:
 Elaborarea de materiale informative cu privire la drepturile copiilor cu dizabilităţi
(ANPDC)
 Organizarea de acţiuni de promovare a proiectului – conferinţe la nivel naţional şi
judeţean (ANPDC, DGASPC)

-

Activităţi specifice funcţionării echipelor mobile, respectiv identificarea şi selecţia
beneficiarilor, deplasări la domiciliu pentru oferirea de servicii de sprijin:


Terapie de recuperare şi reabilitare – kinetoterapue, terapie logopedică



Informarea părinţilor cu privire la tehnicile de recuperare şi reabilitare ce trebuie
utilizate de către părinţi în procesul de recuperare a copilului



Informarea părinţilor cu privire la drepturile copilului şi responsabilităţile care le
revin în procesul de creştere şi îngrijire a copilului



Consiliere psihologică



Informare şi consiliere în scopul facilitării accesului la prestaţii sociale şi alte
drepturi legale

REZULTATE.
 Creşterea numărului de copii cu dizabilităţi care beneficiază de servicii de recuperare
 Creşterea numărului de familii cu copii cu dizabilităţi care beneficiază de servicii de sprijin
 Specialişti din diverse domenii sunt mai bine pregătiţi să abordeze problemele legate de
copiii cu dizabilităţi şi familiile acestora şi vor putea contribui la schimbarea atitudinii faţă de
copiii cu dizabilităţi
 Creşterea gradului de conştientizare a profesioniştilor şi autorităţilor locale cu privire la
drepturile copiilor cu dizabilităţi
La nivelul judeţului Olt, echipa mobilă a fost înfiinţată în data de 01.03.2011, iar în perioada
aprilie – iunie echipa mobilă a efectuat 13 deplasări oferind servicii de recuperare la domiciliu
pentru 17 copii cu dizabilităţi

