PROGRAMUL DE INTERES NAŢIONAL: “Promovarea standardelor minime
obligatorii din domeniul protecţiei copilului şi monitorizarea respectării drepturilor
copilului”
PROIECTUL “Promovarea standardelor minime obligatorii din domeniul protecţiei
copilului şi monitorizarea respectării drepturilor copilului la nivelul judeţului Olt”
FINANŢATOR: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului
VALOARE PROIECT: 20.258,88 RON
SCOPUL PROIECTULUI: dezvoltarea unui sistem de formare profesională, care să
sprijine profesionalizarea permanentă a personalului din serviciile de prevenire a separării
copilului de familie şi a celor de protecţie specială a copiilor separaţi de părinţi, precum si
diseminarea standardelor minime obligatorii în domeniu.

GRUPURI ŢINTĂ ŞI BENEFICIARI
Grupul ţintă:
- Personalul cu atribuţii de asistentă socială de la nivelul serviciilor publice de asistentă
socială
- Personalul din serviciile de tip rezidenţial din cadrul DGASPC Olt

ACTIVITĂŢI
1. Formarea unei echipe de 5 formatori din cadrul DGASPC Olt care să asigure si pe viitor
activităţi de formare;
2. Elaborarea unor materiale de formare adecvate nevoilor identificate si, in acelaşi timp,
flexibile si interactive;
3. Formarea unui număr de 30 de persoane cu atributii de asistentă socială de la nivelul
autoritătilor locale si a unui număr de 30 de persoane care lucrează cu copii în serviciile de
tip rezidential din cadrul DGASPC Olt.
4. Evaluarea utilizării standardelor din domeniul protectiei s promovării drepturilor
copilului
5. Elaborarea unui set de propuneri si proceduri care să ducă la îmbunătătirea modalitătii
de implementare a standardelor din domeniul protectiei s promovării drepturilor copilului
Etapele implementării activităţilor proiectului:
- Constituirea echipei, elaborarea planului detaliat de acţiune şi a instrumentelor de lucru;
- Selecţia participanţilor la cursurile de formare a personalului de la nivelul serviciilor
publice de asistentă socială si serviciilor de tip rezidenţial din subordinea DGASPC Olt;
- Achiziţia rechizitelor şi a consumabilelor necesare;
- Achiziţia serviciilor de catering pentru sesiunea de formare a formatorilor, sesiunea de
formare a personalului de la nivelul serviciilor publice de asistentă socială şi sesiunea de
formare a personalului din serviciile de tip rezidenţial aflate în subordinea DGASPC Olt;
- Achiziţia serviciilor de formare de formatori – selecţie ONG;
- Derularea sesiunii de formare a formatorilor;
- Elaborarea, aprobarea şi tipărirea materialelor de formare;
- Derularea sesiunii de formare a personalului selectat de la nivelul serviciilor publice de
asistentă socială;

-

Derularea sesiunii de formare a personalului selectat de la nivelul serviciilor de tip
rezidenţial din cadrul DGASPC Olt;
Evaluarea cursurilor şi a utilizării standardelor minime obligatorii din domeniul protecţiei
drepturilor copilului;
Elaborarea raportului privind utilizarea standardelor minime obligatorii din domeniul
protecţiei drepturilor copilului şi a propunerilor de îmbunătăţire a implementării
standardelor.

REZULTATE
- formarea unui număr de 5 formatori care vor reprezenta resursele umane de bază
pentru continuarea activităţilor de formare a personalului din sistemul de protecţie si
asistentă socială a copilului;
- elaborarea şi tipărirea unui suport de curs pentru profesioniştii din serviciile
rezidenţiale de protecţie a copilului;
- formarea a 30 de persoane cu atribuţii de asistenţă socială de la nivelul primăriilor;
- formarea a 30 de profesionişti din serviciile rezidenţiale de protecţie a copilului;
- însuşirea cunoştinţelor teoretice si practice si a deprinderilor de bază pentru utilizarea
si implementarea standardelor în domeniul protecţiei drepturilor copilului de către
cele 30 de persoane cu atribuţii de asistentă socială de la nivelul SPAS si cei 30 de
profesionişti din serviciile de tip rezidenţial din cadrul DGASPC Olt;
- întocmirea unui raport de evaluare a standardelor minime obligatorii în domeniul
protecţiei copilului şi a unui set de propuneri de îmbunătăţire a modului de utilizare şi
implementare a acestor standarde.
EFECTE PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG
- replicarea materialelor şi metodologiei de formare în proiectele ulterioare (proiecte
aflate în derulare în cadrul PIN 2 şi PIN 4 din perioada 2008 – 2009)

