DENUMIREA PROGRAMULUI DE FINANŢARE: Phare 2006 – Coeziune Economică şi
Socială – Dezvoltarea Resurselor Umane - Servicii Sociale
PROIECTUL: Servicii specializate pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat şi copiii străzii
FINANŢATORI: Comisia Europeană, Consiliul Judeţean Olt
BUGET APROBAT: 261.934 Euro
Principalele categorii de costuri: Lucrări reparaţii, Achiziţie echipamente (autovehicul,
mobilier, electrocasnice, echipament IT, altele), Cheltuieli de personal, Cheltuieli materiale
(consumabile birou, materiale de curăţenie, materiale igienico sanitare, utilităţi/servicii etc.),
Hrană, Publicitate, Audit, Taxe şi avize, Costuri administrative, Neprevăzute.
PERIOADA DE DERULARE: 02.12.2008 – 02.12.2009
SCOPUL PROIECTULUI: dezvoltarea, diversificarea şi îmbunătăţirea serviciilor sociale
destinate protecţiei copilului abuzat, neglijat, exploatat.
OBIECTIVE:
Obiectiv specific: modernizarea, extensia şi reorganizarea Centrului de primire în regim de
urgenţă a copilului şi Compartimentului Telefonul copilului.
Obiective generale:
- asigurarea accesului copilului abuzat, neglijat, exploatat la servicii specializate de asistenţă şi
suport
- promovarea parteneriatului şi intervenţiei multidisciplinare în prevenirea şi combaterea
abuzului asupra copilului
- promovarea incluziunii sociale a copilului abuzat, neglijat, exploatat
- responsabilizarea comunităţilor locale faţă de problematica abuzului şi neglijării copilului
GRUPURI ŢINTĂ ŞI BENEFICIARI
Grupuri ţintă: copiii aflaţi în situaţii de abuz, neglijare, exploatare şi copiii străzii.
ACTIVITĂŢI PLANIFICATE:
▪ Efectuarea lucrărilor de reparaţii curente şi amenajare/reamenajare a spaţiului în care va
funcţiona complexul de servicii
▪ Dotarea/echiparea spaţiului în care va funcţiona complexul de servicii
▪ Evaluarea şi selecţia personalului necesar pentru ocuparea posturilor vacante
▪ Formarea personalului
▪ Activităţi specifice funcţionării complexului de servicii şi furnizarea serviciilor specializate
▪ Activităţi de informare şi training pe tema prevenirii şi combaterii abuzului şi neglijării
copilului
▪ Publicitate, mediatizare
REZULTATE AŞTEPTATE:
- înfiinţarea şi funcţionarea unui Complex de servicii pentru protecţia copilului abuzat, neglijat
exploatat şi a copiilor străzii, cuprinzând un centru de primire în regim de urgenţă pentru
copilul abuzat, neglijat exploatat, un centru de primire în regim de urgenţă pentru copiii străzii
şi o linie telefonică de urgenţă - compartimentul „Telefonul copilului”
- creşterea gradului de informare a opiniei publice în ceea ce priveşte abuzul şi neglijarea
copilului
- creşterea nivelului de implicare a autorităţilor/instituţiilor publice şi comunităţii în prevenirea şi
combaterea abuzului, neglijării şi exploatării copilului

