PROGRAMUL DE INTERES NAŢIONAL: “Dezvoltarea reţelei serviciilor sociale
comunitare pentru copil şi familie – PIN 2/2008”
PROIECTUL “ Dezvoltarea serviciilor comunitare pentru copil şi familie în judeţul Olt”
FINANŢATOR: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului
BUGET PROIECT: 182.850 RON
PERIOADA DE DERULARE : noiembrie 2008 – decembrie 2009
SCOPUL PROIECTULUI: creşterea capacităţii DGASPC şi a autorităţilor publice locale
în furnizarea serviciilor comunitare pentru copil şi familie.
OBIECTIVE:
- creşterea capacităţii DGASPC Olt în ceea ce priveşte coordonarea activităţilor de
asistenţă socială pentru copil şi familie derulate la nivel local
- dezvoltarea abilităţilor de lucru cu familiile şi copiii ale personalului cu responsabilităţi în
domeniul asistenţei sociale din cadrul primăriilor
- îmbunătăţirea activităţilor de prevenire a separării copilului de familie derulate la nivel
local, atât de către personalul cu responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale din cadrul
primăriilor, cât şi de structurile comunitare consultative
- diseminarea unor modele de bună practică în domeniul asistenţei sociale pentru copil şi
familie
GRUPURI ŢINTĂ ŞI BENEFICIARI
- personalul cu atribuţii de asistenţă socială de la nivelul primăriilor din judeţ
- factorii de decizie de la nivelul autorităţilor publice locale
- membrii comunităţilor ce vor participa la proiect

ACTIVITĂŢI PLANIFICATE:
1. Înfiinţarea şi funcţionarea compartimentului/serviciului pentru coordonarea activităţilor
administraţiei publice locale în domeniul asistenţei sociale pentru copil şi familie:
- modificarea structurii organizatorice şi aprobarea noii organigrame
- organizarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante
- formarea iniţială a personalului nou angajat
2. Realizarea achiziţiilor de bunuri şi servicii necesare pentru organizarea activităţilor de
formare conform procedurilor de achiziţie publică în vigoare;
3. Angajarea de personal cu competenţe în asistenţa socială pentru copil şi familie la
nivelul primăriilor; în cadrul proiectului vor fi angajate 7 persoane cu competenţe în
asistenţa socială pentru familie şi copil, la nivelul unităţilor administrativ teritoriale care şi-au
exprimat acordul în acest sens;
4. Formarea personalului cu competenţe în asistenţa socială pentru copil şi familie la nivel
local; Pe lângă formarea personalului nou angajat la nivelul comunelor/oraşelor se va asigura
şi formarea acelor persoane din cadrul primăriilor care nu au participat până în prezent la
cursurile organizate de către DGASPC Olt, în total 60 de persoane.

5. Crearea şi formarea structurilor comunitare consultative; vor fi create 20 de consilii
comutare consultative la nivelul a 20 de unităţi teritorial administrative care îşi vor manifesta
disponibilitatea în acest sens, iar membrii acestor structuri vor beneficia de formare iniţială în
domeniu;
6. Organizarea de ateliere de lucru la nivel local; pentru însuşirea şi consolidarea unor
deprinderi practice privind utilizarea instrumentelor specifice de lucru la nivel local, proiectul
propune organizarea a 20 de ateliere de lucru, la care se estimează că vor participa cca. 60 de
localităţi din judeţ;
7. Elaborarea şi tipărirea materialelor de diseminare a modelelor de bună practică: se
propune realizarea unui manual cu modele de bună practică şi un pliant privind rolul şi
responsabilităţile principalilor actori sociali de la nivel local;
8. Organizarea unui seminar pentru diseminarea modelelor de bună practică în rândul
factorilor de decizie din cadrul autorităţilor publice locale.

REZULTATE AŞTEPTATE şi INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
- în cadrul DGASPC Olt va fi înfiinţat un compartiment pentru coordonarea
activităţilor administraţiei publice locale în domeniul asistenţei sociale pentru copil şi
familie; în cadrul acestei structuri, cel puţin 4 persoane vor fi angajate şi formate;
-

vor fi create şi formate 20 de structuri comunitare consultative

-

cel puţin 200 de persoane vor beneficia de formare în domeniul protecţiei şi
promovării drepturilor copilului (60 de persoane cu atribuţii de asistenţă din cadrul
primăriilor şi 140 membri ai structurilor comunitare consultative)

-

vor fi organizate ateliere de lucru la nivel local

-

cel puţin 100 de persoane (persoane cu atribuţii de asistenţă din cadrul primăriilor,
membri ai structurilor comunitare consultative, factori de decizie) vor participa la
ateliere de lucru pentru consolidarea cunoştinţelor practice necesare realizării
responsabilităţilor ce le revin conform legislaţiei în vigoare (realizarea evaluărilor
iniţiale, întocmirea planurilor de servicii, a fişelor de monitorizare etc.)

-

pentru cel puţin 300 de copii vor fi întocmite planuri de servicii în vederea prevenirii
separării de familie

-

va fi realizat şi tipărit un manual cu modele de bună practică în domeniul asistenţei
sociale pentru copil şi familie şi un pliant privind rolul şi responsabilităţile
principalilor actori sociali de la nivel local.

