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IntroducereIntroducere

Initiativa de a realiza aceasta culegere de bune practici se inscrie in scopul mai larg al proiectului „EDUC

PLUS Formare permanentă si profesionalism pentru servicii de calitate acordate copiilor din sistemul de

protectie”  de a contribui  la  imbunatatirea parteneriatului  intre institutii  publice  si  a  parteneriatului

public  privat pentru cresterea sanselor de integrare in scoala si  comunitate a copiilor si  tinerilor  din

serviciile de tip rezidential. 

Proiectul  este  derulat  de  CRIPS  in  parteneriat  cu  Directia  Generală  de  Asistentă  Socială  si  Protectia

Copilului sector 1 Bucuresti, in perioada mai 2015 – octombrie 2016. Finantarea este asigurată cu sprijinul

financiar al Programului RO10 „Copii si tineri in situatie de risc si initiative locale si regionale pentru

reducerea inegalitătilor nationale si promovarea incluziunii sociale” (CORAI) – componenta „COERENT”,

finantat de Granturile SEE 2009-2014 si administrat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala.

Acest demers readuce in prim plan problematica specifica copiilor si tinerilor din sistemul de protectie.

Nevoile specifice de dezvoltare ale copiilor beneficiari ai SR, nevoia de suport specializat, integrarea in

scoala, relatia cu comunitatea, pregatirea pentru viata independenta din momentul iesirii din institutie,

pregatirea profesionala – sunt cateva dintre aspectele cele mai importante ale acestei problematici. In

abordarea lor, profesionistii trebuie sa isi conceapa interventiile astfel incat serviciile oferite sa raspunda

unor  nevoi  in  continua  schimbare,  precum  si  cerintelor  actuale  ale  tinerelor  generatii.  Din  aceasta

perspectiva,  formarea  specialistilor  din  serviciile  de  protectie  a  copilului  trebuie  sa  reprezinte  o

preocupare permanenta - pentru a sprijini copilul in procesul de integrare sociala, pentru a gasi solutii

adecvate de interventie, pentru a relationa cu ceilalti profesionisti, pentru a relationa cu comunitatea.

Parteneriatul – intre institutii diferite, intre furnizori publici de servicii si organizatii private - organizatii

neguvernamentale sau firme private, ofera o solutie pentru a dezvolta servicii adecvate si diversificate,

pentru a aduce inovatii,  pentru a gasi  resurse suplimentare,  pentru a imbunatati  constant pregatirea

specialistilor din domeniul social, pentru a impartasi resurse si experiente – astfel incat sa se gaseasca

solutii viabile de rezolvare a problemelor pe care le intampina copiii din serviciile de tip rezidential. 



Ne  bucuram  sa  putem  promova  prin  intermediul  acestei  brosuri  numeroase  initiative  de  parteneriat

eficient, care arata ca exista o preocupare din partea autoritatilor cu responsabilitati in domeniu, din

partea organizatiilor neguvernamentale si din partea reprezentantilor comunitatii de a deschide si urma

calea colaborarii. Este cea mai buna abordare, avand in vedere ca integrarea reala si durabila a copiilor si

tinerilor din institutiile de protectie se poate produce doar cu implicarea intregii comunitati – si trebuie sa

fie asumata ca responsabilitate a intregii comunitati! 

Exemplele prezentate in acesta brosura pornesc de la servicii acordate de Directiile Generale de Asistenta

Sociala si Protectia Copilului, principalii furnizori publici de servicii sociale, care au aratat disponibilitatea

de a lucra in parteneriat pentru a dezvolta sau a spori calitatea serviciilor oferite. Sunt initiative ale

organizatiilor neguvernamentale, care aduc o viziune noua in furnizarea serviciilor si care, de multe ori,

reusesc sa mobilizeze numerosi actori ai comunitatii spre un scop comun. Sunt initiative ale unitatilor de

invatamant, inspectoratelor scolare si alte institutii subordonate sistemului de educatie, care au un rol

esential in integrarea scolara a copiilor din serviciilor rezidentiale si care pot influenta decisiv atitudinea

celorlalti  elevi si a familiilor acestora, cultivand valorile solidaritatii sociale si  non-discriminarii. Sunt

manifestari  de  sprijin  din  partea  unor  institutii  reprezentative  din  comunitate  –  biserica,  biblioteca,

muzeul, casa de cultura, inspectoratul pentru situatii de urgenta s.a. Sunt initiative de responsabilitate

sociala ale unor firme private, care pot oferi un sprijin valoros pentru integrarea profesionala a tinerilor.

Nu in ultimul rand, sunt initiative personale ale voluntarilor care aleg sa fie aproape de copiii din serviciile

rezidential si sa desfasoare activitati educative sau recreative impreuna cu ei, ajutandu-i sa se dezvolte si

sa isi indeplineasca aspiratiile. 

Le multumim voluntarilor care au contribuit la realizarea acestei brosuri, prin colectarea si prezentarea

exemplelor de bune practici. Multumim formatorilor locali, specialistilor implicati si conducerii Directiilor

Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului din judetele Alba, Arad, Arges, Bacau, Buzau, Cluj,

Ialomita,  Mehedinti,  Mures,  Valcea,  beneficiarii  proiectului  EDUC Plus,  precum si  din  cadrul  Directiei

Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1, partener in implementarea acestui proiect,

pentru  sprijinul  acordat  in  identificarea  experientelor  de  parteneriat  reprezentative  si  de  impact.

Multumim, de asemenea, organizatiilor neguvernamentale partenere, pentru sprijinul in demersurile de a

prezenta si a face cunoscute initiativele in beneficiul copiilor din sistemul de protectie.

Echipa CRIPS



AALBA LBA - - „Copilaria nu are nume”„Copilaria nu are nume”
Parteneri

 Scoala Gimnaziala „Toma Cocisiu” Blaj

 Casa  de  tip  familial  in  comunitate  Blaj
(DGASPC Alba)

Scoala  si  serviciile  sociale,  parteneri  pentru
educatia copiilor

Parteneriatul  dintre  Scoala  Gimnaziala  „Toma
Cocisiu” Blaj si  Casa de tip familial in comunitate
Blaj din cadrul DGASPC Alba a inceput in anul 2007,
avand  initial  ca  termen  de  finalizare  anul  2011.
Datorita bunei colaborari dintre cele doua institutii,
parteneriatul  s-a prelungit  pe o perioada de timp
nedeterminata.  Este  vorba  de  un  Parteneriat
Educational, prin care copiii din cadrul celor doua
institutii desfasoara  diferite  activitati  impreuna,
atat in cadrul CTF Blaj, cat si in societate.  Copiii
din serviciile de protectie au o mare nevoie de a
petrece timp si in afara scolii alaturi de colegii lor
si de a fi implicati in activitati de recreere, in institutie si in afara ei. Acest gen de initiative ofera o
motivatie puternica pentru participarea scolara si contribuie la dezvoltarea relatiilor sociale ale copiilor din
sistemul  de protectie.Diferitele  evenimente  de  peste an  au oferit  numeroase   ocazii  care  au prilejuit
intalnirea copiilor:  Dragobete, 1-8 Martie, 1 Iunie, Haloween, 1-24 Decembrie s.a. Cu aceste prilejuri, au
fost organizate in comun spectacole in limbile romana si engleza, s-au impartit daruri, au avut loc ateliere
de creatie in cadrul carora copiii au confectionat felicitari sau obiecte decorative. Copii de varste diferite,
provenind din medii diferite au invatat unii de la altii, au lucrat in echipa, s-au jucat impreuna, fiind toti
apreciati si valorizati in cadrul acestor activitati. S-au intalnit vechi prieteni si s-au legat noi prietenii.Copiii
din comunitate au invatat sa fie solidari cu colegii  lor care sunt beneficiari ai serviciilor de protectie a
copilului, au avut ocazia sa cunoasca  conditiile socio-umane din CTF Blaj si astfel sa inteleaga mai bine
nevoile copiilor beneficiari. 

Factori de succes

In  timp,  parteneriatul  creat  intre  cele  doua  institutii  s-a  intarit,  aratandu-si  roadele  prin  prelungirea
colaborarii. Personalul institutiilor a avut un rol important in facilitarea intalnirilor si in crearea unui cadru
de toleranta si de non-discriminare propice intelegerii nevoilor copiilor ocrotiti casa de tip familial. Membrii
personalului au constientizat importanta deschiderii serviciului de tip rezidential  catre comunitate, dandu-
le posibilitatea copiilor ocrotiti sa isi dezvolte relatiile sociale cu alti copii din comunitate. La succesul
acestei initiative a contribuit participarea copiilor de la scoala impreuna cu parintii lor, aceste intalniri
oferind o lectie de umanitate si responsabilitate pentru intreaga familie. Avand posibilitatea sa cunoasca
conditiile din serviciile de protectie, elevii si familiile lor vor fi mai departe mesagerii unei unei atitudini
bazate  pe  respect,  toleranta  si  intelegere  in  cadrul  scolii  si  al  comunitatii.  Prin  solidaritatea  aratata
colegilor lor din SR, elevii invata sa fie mai responsabili si sunt motivati sa isi dezvolte spiritul civic. Aceasta
initiativa face ca intreaga comunitate sa devina mai constienta de nevoile semenilor, mai responsabila si
mai unita.                                                                                                                                                 

Persoana de contact si date de contact

 Asistent Social Pauletti Maria - sef SCPC Blaj, str. Mitropolit I. Vancea, nr.1, Blaj, tel. 0735406593



ALBA ALBA - - „Suflet pentru suflet” - a„Suflet pentru suflet” - activitate de voluntariat  ctivitate de voluntariat  

Parteneri

 Centrul de zi „Familia 2004” Blaj

 Centrul de Plasament Blaj (Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Alba)

 Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu” Blaj

 Scoala Gimnaziala „I. Pop Reteganul” Sincel

Voluntariatul, o cale catre solidaritate

Proiectul  a  pornit  de  la  necesitatea
implicarii  si  educarii  copiilor,  tinerilor  din
scoli  si  nu  in  ultimul  rand  a  familiilor
acestora  in  actiuni  de  voluntariat,  de
formare  a  abilitatilor  de  comunicare  si
socializare,  de educare a sentimentului  de
solidaritate, de formare a stimei de sine si a
respectului fata de cei din jur. 

Aceasta  campanie  s-a  desfasurat  in  cadrul
Strategiei Nationale de Actiune Comunitara
(SNAC),  scopul  acesteia  fiind  acela  de  a
sensibiliza elevii si profesorii din unitatile de

invatamant cu privire la situatia dificila in care se afla unele familii, implicit si copiii acestora, afectate de
o situatie materiala precara. 

Initiatorii  proiectului  au pornit  de la  premisa  ca  spiritul  civic  si  increderea  ca  orice  om poate face  o
diferenta  in  comunitatea  lui,  mai  ales  daca  lucreaza  impreuna  cu  alti  oameni  preocupati  de  aceleasi
aspecte se invata prin implicarea in activitati de voluntariat. Voluntariatul ofera posibilitatea interactiunii
cu grupuri sociale diverse cu care nu interactionam in mod obisnuit. Implicandu-ne in astfel de activitati
reusim sa vedem lumea prin ochii celorlalti, putem sa intelegem si sa observam limitele incorecte pe care
societatea le pune uneori in fata unora dintre membrii ei. Oamenii devin astfel mai solidari si mai toleranti,
dar si mai constienti de ceea ce inseamna dorinta de a face o schimbare in viata semenilor, de a aduce
putina bucurie si demnitate acolo unde nu mai era speranta!

O campanie de mobilizare a comunitatii

Activitatile principale desfasurate in cadrul proiectului au vizat derularea unei campanii de strangeri de
donatii  de  fructe  si  legume  in  cadrul  scolilor  implicate  si  dirijarea  acestora  catre  familiile  aflate  in
dificultate.  Etapele  au  constat  in  identificarea,  de  catre  fiecare  coordonator,  a  persoanelor  aflate  in
dificultate, prezentarea acestei campanii in unitatea scolara de catre voluntarii SNAC, colectarea tuturor
donatiilor,  constand in fructe si legume, la nivelul  scolii  si  dirijarea donatiilor  colectate catre familiile
aflate in dificultate. Pentru sustinerea si promovarea activitatilor, s-au realizat afise, a fost intocmit un
portofoliu al proiectului cu fotografii si prezentarea activitatilor desfasurate, s-au premiat elevii implicati in
proiect prin oferirea de diplome.

Obiectivul general al proiectului a fost educarea sentimentelor de prietenie, toleranta, armonie si respect,
formarea si dezvoltarea de abilitati si competente sociale.

Proiectul a implicat elevi de la scolile partenere, beneficiari ai centrului de zi si din centrul de plasament,
cadre didactice,  comunitatea,  copiii  si  familiile  acestora  din mediul  defavorizat,  voluntari.  Prin acest



demers s-a dorit consolidarea abilitatilor copiilor de a trai impreuna cu ceilalti, intr-o societate solidara, in
care conteaza valentele umanitare, implicarea, angajamentul, responsabilitatea. 

Rezultatele  acestei  initiative  depasesc  organizarea propriu-zisa  a  campaniei.  Prin  implicarea  in  actiuni
comunitare, s-a obtinut responsabilizarea elevilor, a cadrelor didactice si a adultilor si cresterea stimei de
sine a celor implicati. Cei implicati au avut ocazia de a cunoaste mai bine diferentele sociale si impactul
acestora asupra persoanelor, copii sau adulti.

Actiunile de voluntariat au fost promovate in comunitate, iar alte institutii au fost atrase in actiuni similare
la nivel comunitar. Pe parcursul campaniei, s-au putut identifica alte puncte vulnerabile din comunitate si
s-au pus bazele oferirii de sprijin prin actiuni similare.

Un element important in reusita proiectului a fost modul de lucru profesionist si riguros,  cu accent pe
monitorizare si evaluare, astfel incat sa isi atinga obiectivele, iar impactul sa fie cat mai bun. Efectele
proiectului  au fost vizibile  in numarul de persoane implicate, in producerea unor schimbari  pozitive in
situatia copiilor vizati, dar si in crearea si modificarea unor atitudini si a unor comportamente. Activitatile
din cadrul campaniei au contribuit la  cresterea abilitatilor de comunicare si relationare sociala, formarea
deprinderilor de voluntariat, formarea de comportamente civice fara a astepta o rasplata, indiferent de
natura acesteia, consolidarea competentelor de a lua atitudine in fata unor situatii problema.

Factori de succes

In opinia initiatorilor, elementele-cheie in reusita proiectului au fost:

 inveti sa te gandesti si la ceilalti;

 accepti sa faci un lucru bun fara sa ceri o rasplata;

 te simti mai bine atunci cand stii ca ai facut un bine.

Impactul activitatilor s-a datorat in mare masura implicarii  active a initiatorilor in mobilizarea elevilor,
beneficiariilor centrului de zi si din centrul de plasament, a cadrelor didactice, a comunitatii, a copiilor si
familiilor  acestora  din  mediul  defavorizat,  a  voluntarilor.  Ei  au  activat  astfel  comunitatea  pentru  a  fi
solidara cu persoanele defavorizate. Procesul de construire a unei atitudini de toleranta si de solidaritate isi
va arata beneficiile in timp, elevii care astazi invata sa se implice in viata semenilor fiind adultii resposabili
de maine.   

Asemenea proiecte au mai fost concepute si derulate de Centrul de zi „Familia 2004” din Blaj in colaborare
cu alte institutii. Tot in cadrul Centrului de zi „Familia 2004” s-au derulat proiecte la nivel comunitar si
national in parteneriat cu FICE Romania.

Surse suplimentare de informatii

www.familia2004.ro

Persoana de contact si date de contact

 Prof. Bianu Luciana – presedinte Centrul de Zi „Familia 2004”, e-mail: familia.2004@yahoo.com

 Prof. Latiu Camelia Lucia - coordonator Centrul de Zi „Familia 2004”, e-mail camilatiu@yahoo.com

http://www.familia2004.ro/


ALBA ALBA - - „Ajungem Mari”„Ajungem Mari”

Parteneri

 Centrul de Primire in Regim de Urgenta „Pinocchio” Alba Iulia

 Asociatia „Lidenfend - Ajungem Mari”

Un program si un parteneriat educational 

Asociatia Lindenfeld este o organizatie neguvernamentala ce are ca obiectiv facilitarea accesului grupurilor
vulnerabile in societate. Prin programul Ajungem Mari, asociatia a dezvoltat un demers de amploare in
sprijinul educatiei copiilor din centre de plasament si medii defavorizate. Programul, demarat in anul 2014
in  Bucuresti  si  extins  apoi  in  toata  tara,  cuprinde  proiecte  de  voluntariat  si  orientare  profesionala,
workshop-uri, ateliere creative si activitati socio-recreative prin care copiii isi dezvolta increderea in sine si
isi formeaza abilitati pentru a deveni adulti responsabili si independenti.

Educatie prin joaca

Parteneriatul  dintre  Asociatia  „Lidenfend  -  Ajungem Mari”  si  Centrul  de  Primire  in  Regim de  Urgenta
„Pinocchio”  Alba  Iulia  a  inceput  din  anul  2015.  Datorita  bunei  colaborari  dintre  cele  doua  institutii,
parteneriatul se afla in derulare pe o perioada nedeterminata.

In cadrul acestei colaborari, voluntarii asociatiei se intalnesc la sediul centrului cu copiii ocrotiti in CPRU
„Pinocchio”, de doua ori pe saptamana, unde socializeaza si desfasoara diferite activitati cu acestia. 

Voluntarii care se implica in aceasta cauza sunt atat liceeni si studenti cat si adulti, persoane dornice sa ii
ajute  pe  copii.  In  functie  de  abilitatile  si  pasiunile  fiecaruia,  voluntarii,  pe  parcursul  intalnirilor
saptamanale de aproximativ 2 ore, sustin sedinte de pregatire scolara, ateliere creative (muzica, dans, arte
plastice  etc.)  si  cursuri  interactive  de  educatie  pentru  sanatate,  cultura  generala  s.a.  Intalnirile  se
deruleaza intr-o atmosfera placuta, iar activitatile sunt adaptate copiilor, fiind bazate pe joc si tehnici
interactive. 

Participarea la aceste intalniri este importanta pentru copiii beneficiari ai centrului atat prin activitatile
care stimuleaza dezvoltarea lor personala, cat si prin relatiile de prietenie care se leaga intre voluntari si
copii. Toate acestea constituie o motivatie pentru copii sa se dezvolte si ii ajuta in evolutia lor viitoare. 

Factori de succes

Succesul si continuitatea acestui proiect se datoreaza in primul rand implicarii voluntarilor si disponibilitatii
acestora de a petrece timp cu copiii  aflati in CTF. Pentru a obtine un impact cat mai bun, implicarea
voluntarilor in activitatile cu copiii este pregatita in mod profesionist de catre echipa asociatiei. Asociatia
se implica in formarea anterioara a voluntarilor in ceea ce priveste lucrul cu copiii si asigura consiliere
specializata pe parcursul modulelor.

La reusita intalnirilor contribuie faptul ca voluntarii reusesc sa creeze un cadru ludic, bazat pe joc, adaptat
varstei copiilor. Activitatile sunt interactive, dandu-le posibilitatea copiilor sa se exprime intr-o maniera
libera. Contributiile copiilor sunt apreciate si valorizate, astfel incat ei isi intaresc increderea in sine. In
cadrul  intalnirilor,  copiii  sunt  stimulati  sa  comunice  cu  alti  copii  de  varste  diferite,  dezvoltandu-si
capacitatea de relationare. 

La  randul  lor,  voluntarii  sunt  motivati  sa  participe  la  activitatile  cu  copiii,  avand  ocazia  sa  cunoasca
conditiile  dintr-un  serviciu  de  tip  rezidential  -  CPRU  „Pinocchio”,  isi  pot  imbunatati  abilitatile  de
relationare, precum si experienta profesionala. Prin participarea constanta a voluntarilor la activitati se
creeaza in timp relatii de prietenie si un climat de incredere, care au un impact pe termen lung in viata
copiilor din centru. 



Programul “Ajungem Mari” a fost apreciat pentru contributia sa si a fost premiat in cadrul sectorului ONG si
de voluntariat.

Surse suplimentare de informatii

www.ajungemmari.ro 

Persoana de contact si date de contact:

 Asistent Social Petruta Ligia - coordonator CPRU „Pinocchio”, Alba Iulia, str. Ion Arion, nr. 23B, tel.
0735406585

http://www.ajungemmari.ro/


ARAD ARAD - - Euharistie, Filantropie si Educatie pentru copiii din centrele rezidentialeEuharistie, Filantropie si Educatie pentru copiii din centrele rezidentiale

Parteneri

 Arhiepiscopia Aradului

 Directia  Generala  de  Asistenta  Sociala  si
Protectia Copilului Arad

Activitati diverse pentru a raspunde unor nevoi
multiple

La  Arad,  in  cadrul  Proiectului  Euharistie,
Filantropie  si  Educatie, au  fost  daruite  sute  de
pachete  cu  alimente  persoanelor  care  provin  din
medii  sociale defavorizate. Actiunea se desfasoara
cu  binecuvantarea  Inaltpreasfintitului  Parinte
Timotei,  Arhiepiscopul  Aradului  si  face  parte  din
proiectul  pastoral-misionar  Euharistie,  Filantropie
si Educatie, care cuprinde incercari sustinute de a
ajuta persoanele defavorizate din Arad si in special
tinerii si copiii proveniti din sistemul de protectie. O
alta  initiativa  in  cadrul  parteneriatului  a  fost
tiparirea  unei  carti  de  colorat  ca  suport  pentru
activitatile  pastoral-misionare  ale  bisericii,
desfasurate  inclusiv  in  centrele  DGASPC  Arad.  Cartea  de  colorat  s-a  tiparit  intr-un  tiraj  de  3000  de
exemplare,  de care beneficiaza  gratuit  copiii  defavorizati  din  centrele  Directiei  Generale  de Asistenta
Sociala si Protectia Copilului Arad, dar si copii din gradinitele si scolile aradene.

Factori de succes

Parteneriatul  dintre DGASPC Arad si  Arhiepiscopia  Aradului  se  numara printre  proiectele  de succes  ale
ambelor institutii, avand la baza o colaborare veche si statornica, care s-a dezvoltat in timp. Reprezentantii
ambelor institutii au aratat deschidere in a initia si dezvolta in comun activitati formale si non-formale,
experiente noi si interesante care sa contribuie la formarea tinerilor si copiilor din sistemul de protectie. 

Cele doua institutii implicate in sustinerea parteneriatului au avut in comun preocuparea de a gasi cadrul
potrivit acordarii de servicii de ingrijire, educare si socializare copiilor si tinerilor ocrotiti, cu scopul de a le
asigura acestora un mediu familial, favorabil dezvoltarii personalitatii acestora.

De asemenea, interactiunea copiilor si tinerilor din centrele DGASPC Arad cu reprezentantii clerului le-a
insuflat acestora incredere si deschidere spre cunoastere si invatare.

Surse suplimentare de informatii

www.arhiepiscopiaaradului.ro

www.teofanmada.ro

Persoana de contact si date de contact

 Arhimandrit  Teofan  Mada  - vicar  eparhial  Arhiepiscopia  Arad,  tel.  0727614332,  e-mail:
madateofan@yahoo.com

 Diana Vogel – inspector DGASPC Arad, tel. 0723311295, e-mail: diana.vogel@dgaspc-arad.ro

http://www.teofanmada.ro/
http://www.arhiepiscopiaaradului.ro/


ARAD - ARAD - O apariție editoriala de suflet - „Povestioare de la copii pentru copii”O apariție editoriala de suflet - „Povestioare de la copii pentru copii”

Parteneri

 Directia  Generala  de  Asistenta  Sociala  si  Protectia  Copilului  Arad,  in  colaborare  cu  Biblioteca
Judeteana „A.D. Xenopol” si cu sustinerea speciala a Asociatiei „Aradul Prospera”

O deschidere catre cultura

 „Povestioare de la copii pentru copii” este o
carte  scrisa  de  10  copii  institutionalizati  in
centre  aflate  in  subordinea  DGASPC  Arad.
Autorii,  copii  provenind  de  la  Centrul  de
Primire  Minori  Arad si  Centrul  de  Plasament
Oituz, sunt micii  eroi  care au dat frau liber
imaginatiei si au scris ei insisi nu mai putin de
40 de scurte povestiri. Timp de doua luni de
zile, acesti copii au participat la „Atelierul de
Povesti”,  sub  indrumarea  specialistilor  din
cadrul  Serviciului  pentru  prevenirea
marginalizarii  sociale,  traficului,  migratiei  si
repatrierii,  dar  si  a  bibliotecarelor  Mihaela
Blaga si Ioana Podina, indragite de copii. Asa a
luat  nastere cartea „Povestioare de la  copii
pentru  copii”,  sub  semnatura  autorului
colectiv  -  grupul  celor  10  copii
institutionalizati – continand cele mai frumoase povesti nascocite de cei mici si publicate intre copertile
frumos ilustrate.

La finalul evenimentului de lansare, toti cei 10 copii - autorii cartii „Povestioare de la copii pentru copii”-
au participat la o sesiune de autografe, ocazie cu care fiecare din cei prezenti au putut pleca acasa cu cate
un exemplar al cartii, purtand semnatura micilor scriitori. Cu totii au fost rasplatiti cu aplauze si diplome de
onoare.

Factori de succes

Aceasta initiativa a oferit un bun prilej pentru a incuraja copiii sa se exprime, sa isi dezvolte pasiunea
pentru lectura si chiar sa isi descopere noi talente. La succesul sau a contribuit implicarea deosebita a
personalului DGASPC Arad si a personalului Bibliotecii Judetene „A.D. Xenopol”, care au lucrat cu copiii, si a
Asociatiei ”Aradul Prospera” care a finantat cartea si actiunea de final. Cel mai important factor a fost cel
in care rolul principal a revenit micilor scriitori, care au dat dovada de talent si implicare. Ei pot fi mandri
ca au reusit sa creeze o carte care atinge inimile celorlalti.

Surse suplimentare de informatii

http://www.bibliotecaarad.ro/arhiva (http://www.bibliotecaarad.ro/node/1264 )

www.dgaspc-arad.ro 

Persoana de contact si date de contact:

 Mihaela  Blaga  -  bibliotecar  Biblioteca  Judeteana  „A.D.Xenopol”  Arad,  tel.  0726706347
mihablaga2005@yahoo.com

 Diana Vogel - inspector DGASPC Arad diana.vogel@dgaspc-arad.ro, Tel: 0723311295

http://www.dgaspc-arad.ro/
http://www.bibliotecaarad.ro/node/1264
http://www.bibliotecaarad.ro/arhiva


ARGES ARGES - - Colaborare interinstitutionala in sprijinul copiilor in situatie de dificultateColaborare interinstitutionala in sprijinul copiilor in situatie de dificultate

Parteneri

 Complexul de Servicii pentru Copilul in Dificultate Campulung (DGASPC Arges)

 Muzeul Viticulturii si Pomiculturii Golesti – Arhitectura, Traditie si Continuitate

 Scoala Populara de Arte si Meserii Pitesti

 Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Arges 

Complexul de Servicii pentru Copilul in Dificultate Campulung, aflat in subordinea Directiei Generale de
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges, are in structura sa doua servicii, Centrul de tip rezidential si
Centrul de zi. Centrul de tip rezidential asigura accesul copiilor la gazduire, ingrijire si educatie pentru o
perioada determinata de timp, precum si pregatirea in vederea integrarii  si  reintegrarea in familie sau
socio-profesionala. Centrul de tip rezidential are o capacitate de 60 de locuri. Copiii au varste incepand de
la 5 ani  pana la 18 ani.  Institutia asigura servicii  cum sunt cele de educatie informala si non-formala,
consiliere, formarea si dezvoltarea deprinderilor de viata, alaturi de gazduire si ingrijire.

Centrul de zi are ca misiune prevenirea abandonului si institutionalizarii copiilor prin asigurarea pe timpul
zilei a unor activitati de ingrijire, educatie, recreere, socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de
viata independenta, orientare scolara si profesionala pentru copii,  cat si  a unor activitati de sprijinire,
consiliere,  educare pentru parinti  sau reprezentantii  legali,  precum si  pentru alte persoane care au in
ingrijire acesti copii. Centrul de zi are o capacitate de 20 de locuri, copiii avand varste incepand de la 3 ani
si pana la 10 ani.

DGASPC Arges si colectivul CSCD Campulung se implica cu profesionalism si o preocupare constanta pentru a
le oferi copiilor  posibilitati  cat mai diverse de a se dezvolta si  de a fi implicati in activitati atractive,
potrivite nevoilor si varstei lor, atat in cadrul centrului,  cat si  in comunitate. Prezentam in continuare
cateva astfel de initiative de colaborare de lunga durata intre institutii.

Alege ceea ce iti place

Complexul de Servicii  pentru Copilul  in Dificultate Campulung are o buna colaborare cu  reprezentantii
Muzeului  Golesti.  Acestia au incercat  sa-i  invete pe copii,  in  cadrul  unor ateliere  de creatie,  tainele
olaritului, asamblarea margelelor, confectionarea papusilor, realizarea martisoarelor, incondeierea oualelor
pe motive nationale, pictura de icoane pe sticla.

Copiii au fost dornici sa participe la aceste ateliere creative, care le-au dezvoltat talentele si abilitatile.
Prin activitatile artistice variate, ei au fost sprijiniti sa isi descopere aptitudinile si punctele forte, ceea ce
ii ajuta la alegerea unor hobby-uri si, uneori, la conturarea unui posibil parcurs profesional viitor. Aceasta
colaborare a fost incununata de Premiul pentru colaborare de exceptie la educarea si formarea tinerelor
generatii. 

Persoana de contact si date de contact

 Avram Antoaneta, educator specializat - Tel: 0748680509



Ce pot face doua maini dibace

Pentru copiii  din  Complexul de Servicii  pentru Copilul  in Dificultate Campulung este o traditie ca ei sa
participe  in  deslusirea  tainelor  sculpturii,  mai  ales  ca  sunt  motivati  atunci  cand  finalizeaza  obiecte
sculptate din lemn. In cadrul colaborarii de durata dintre CSCD Campulung si  Scoala Populara de Arte si
Meserii  Pitesti, unul  dintre proiectele  care se  afla  in  derulare  in  prezent este „Masa rotunda -  de la
mestesug la arta.” Copiii sunt stimulati sa lucreze in echipa, sa fie atenti, sa isi dezvolte indemanarea si sa
isi  manifeste  creativitatea.  Este  o  initiativa  la  care  ei  participa  cu  drag  si  care  este  benefica  pentru
dezvoltarea lor, atat ca activitate recreativa si artistica, cat si in perspectiva integrarii ulterioare socio-
profesionale. 

Persoana de contact si date de contact

 Pislaru Marian, educator, tel.: 07486881061

Este bine de stiut – dezvoltarea simtului civic

Cu reprezentantii  Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges se deruleaza o buna colaborare, in
cadrul careia reprezentantii I.S.U. au venit in vizita la copiii din unitate cu ocazia anumitor evenimente din
viata lor. Totodata, acestia au incercat sa-i antreneze pe copii in actiunile lor, prin participarea copiilor la
simularile de incendiere si prin initierea copiilor cu privire la procedura de evacuare a institutiei, punctele
de protectie s.a. 

Si copiii au participat la „Ziua Portilor Deschise”, unde s-au bucurat din plin de toate utilitatile unei masini
de pompieri. 

Aceasta initiativa de colaborare inter-institutionala creeaza cadrul pentru activitati de informare prin care
copiii  isi insusesc cunostinte de baza privind situatiile de urgenta: initierea beneficiarilor prin simulare,
cunoasterea procedurilor de evacuare in caz de incendiu, reactiile corecte in caz de urgenta, modalitati
prin  care  pot  interveni  pentru  a  da  ajutor  in  situatii  de  urgenta.  Totodata,  copiii  au  posibilitatea  sa
cunoasca institutiile reprezentative din comunitate si retele de servicii  si profesionisti la care pot avea
acces. Nu in ultimul rand, devin familiarizati cu o profesie dedicata protectiei oamenilor si isi dezvolta
spiritul civic.  

Persoana de contact si date de contact

 Cimpuleanu Cristina, educator – tel:0747015422

Factori de succes

In succesul acestor colaborari, un rol important l-au avut deschiderea si interesul specialistilor din cadrul
Complexului  de  Servicii  pentru  Copilul  in  Dificultate  Campulung  pentru  a  diversifica  activitatile  si
contextele  de invatare la care sunt expusi  copiii  beneficiari,  prin colaborari  si  parteneriate. La fel  de
importanta este contributia reprezentantilor institutiilor din comunitate, care si-au aratat solidaritatea cu
copiii  beneficiari  ai  CSCD  Campulung,  considerand  ca  in  acest  fel  pot  sprijini  dezvoltarea  copiilor  si
integrarea lor in societate.





ARGES - ARGES - Proiecte educative pentru dezvoltarea personala a copiilor din sistemul deProiecte educative pentru dezvoltarea personala a copiilor din sistemul de
protectieprotectie

Parteneri

 Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul in Dificultate „Sfintii Constantin si Elena” Pitesti
(DGASPC Arges), in colaborare cu institutii din comunitate:

 Scoala Gimnaziala „Nicolae Iorga”

 Centrul de Cultura „I. C. Bratianu” - Stefanesti

In  structura  Directiei  Generale  de  Asistenta  Sociala  si  Protectia  Copilului  Arges  se  regasesc  14  centre
rezidentiale care gazduiesc, in prezent, 380 copii cu si fara dizabilitati, lipsiti de ocrotirea parinteasca.
Unul dintre acestea este Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul in Dificultate „Sfintii Constantin si
Elena” Pitesti. Conducerea si personalul complexului se implica activ pentru a le asigura copiilor beneficiari
participarea la numeroase activitati recreative si educative, prin care copiii isi dezvolta personalitatea si
participa la actiuni in comunitatea locala. Prezentam in continuare doua proiecte, dezvoltate in colaborare
cu institutii din comunitatea argeseana.

Proiectul Educativ de Parteneriat - „Interculturalitate si spiritualitate”

Proiectul Educativ s-a desfasurat in perioada 1 februarie 2016 – 31 august 2016, intre Scoala Gimnaziala
„Nicolae Iorga” si CSCCD „Sfintii Constantin si Elena”. 

Proiectul  educativ,  initiat  de scoala,  a  promovat  interactiunea intre  elevi  care provin  din  medii  si  au
experiente de viata diferite, astfel ca acestia au fost pusi in fata unor situatii diferite de cele personale.
Aceste contacte au facilitat dezvoltarea unor puncte de vedere proprii precum si asumarea unei atitudini
independente  in  raport  cu  mediul  inconjurator.  Prin  aceasta  initiativa,  s-au  creat  situatii  de  invatare
motivante pentru elevi, care au incurajat discutiile si au facilitat dezbaterile, cu perspective multiple de
abordare a diferitelor probleme. Scopul acestora a fost acela de a promova o atitudine de toleranta si
nediscriminare  in  randul  elevilor  fata  de  persoane  care  provin  din  medii  culturale  si  socio-economice
diferite si de a stimula un comportament social responsabil.

In acest context, proiectul si-a propus ca obiective: stimularea comportamentului participativ, exersarea
deprinderilor de lucru in echipa, a capacitatii  de a stabili  relatii  de colaborare, de intrajutorare intre
membrii  grupului  -  capacitatea  de  exprimare  libera  a  opiniilor  proprii;  cultivarea  interesului  pentru
practicarea  unui  comportament  activ,  liber,  responsabil,  tolerant,  deschis;  dezvoltarea  gandirii
independente, a initiativei, a imaginatiei si a solidaritatii.

Factori de succes

In cadrul proiectului s-au pus in practica activitati diverse – ateliere, spectacole, expozitii, dezbateri, vizite
-  la care au luat parte, alaturi de ceilalti  elevi ai scolii gimnaziale, copiii beneficiari ai CSCCD  „Sfintii
Constantin si Elena”. Activitatile s-au desfasurat intr-un cadru favorabil comunicarii, schimbului de valori,
promovarii unor modele de integrare sociala. Prin proiectarea unei palete diverse de activitati, copiii au
fost motivati sa se implice in activitati cu caracter social si sa constientizeze rolul scolii in viata lor. 

Proiectul „Dragobetele saruta fetele”

Centrul de Cultura „I.C. Bratianu”, situat in comuna Stefanesti, organizeaza numeroase initiative culturale
adresate comunitatii. Copiii din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul in Dificultate „Sf.
Constantin si Elena” Pitesti au luat parte de multe ori la acestea, ca invitati sau participanti la diferitele
programe artistice sustinute aici.



Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul in Dificultate „Sf. Constantin si Elena” Pitesti a formalizat
aceasta colaborare cu Centrul de Cultura „I.C. Bratianu” printr-un proiect de parteneriat care se deruleaza
in perioada 01 Ianuarie 2016 - 31 Decembrie 2018.

Acest proiect are ca obiective: promovarea imaginii celor doua institutii implicate in parteneriat; sprijin
reciproc privind organizarea unor activitati culturale; schimb de experienta in domeniu; cultivarea valorilor
spirituale, morale, sociale in principii de conduita personala.

O activitate importanta in cadrul proiectului a fost marcarea sarbatorii Dragobetelui, o sarbatoare a iubirii
specifica Romaniei, printr-un spectacol de muzica populara, dans, poezie si scenete, desfasurat in incinta
Centrului de Cultura „I.C. Bratianu”. Spectacolul „Dragobetele saruta fetele“ constituie deja o traditie in
comunitate, adresandu-se atat locuitorilor comunei Stefanesti, cat si celor din Pitesti. In cadrul acestei
manifestari, copiii institutionalizati si inscrisi in cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul
aflat in Dificultate “Sf. Constantin si Elena” Pitesti au pregatit un program artistic intitulat „Zile, zi-le de
iubire!”. Programul a cuprins si reprezentatii oferite de alti participanti, scoli si institutii din comunitate.
Din public au facut parte copiii din comunitate, copiii din alte servicii de tip rezidential, parinti, profesori si
localnici.

Factori de succes

Pentru a se asigura de succesul acestei initiative, cele doua institutii s-au implicat activ si cu profesionalism
in organizare. Programul s-a desfasurat intr-un cadru arhitectonic deosebit - Casa Bratienilor de la Florica -
loc de creatie, odihna si de reflectie. Copiii beneficiari ai CSCCD participanti la aceasta festivitate au fost
incurajati sa aiba incredere in propriile posibilitati de exprimare in public, sa poata transmite ganduri si
emotii.  Totodata,  a  fost  creat  un  cadru  participativ  la  un  eveniment  cu  o  semnificatie  aparte  pentru
intreaga comunitate care a contribuit la intarirea legaturilor intre cei prezenti si la anularea diferentele
dintre ei. In mod deliberat acesta a fost si scopul principal al acestui parteneriat, cel de a crea o relatie mai
apropiata intre toti membrii comunitatii, incluzand copiii in situatie de vulnerabilitate, si de a aduce in
prim plan, prin manifestari culturale si artistice, talentul si potentialul tuturor copiilor, inclusiv ale copiilor
din servicii de tip rezidential.

Persoana de contact si date de contact

 Mariana Mandreanu – sef complex

 Tel./fax 0248/214702 si 0731221323



BACAU - BACAU - Casa Tranzitionala „Favor” BacauCasa Tranzitionala „Favor” Bacau

Parteneri

 Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau prin Serviciul Management de
Caz – CDVI – ISPT

 Asociatia „Favor” Bacau

Pregatire pentru viata independenta

Parteneriatul public – privat dintre Directia Generala de
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau si Asociatia
„Favor” a prins contur in urma cu mai bine de 10 ani,
perioada  in  care  peste  40  de  tineri  din  sistemul  de
protectie speciala, absolventi ai unor forme de pregatire
profesionala, au devenit beneficiarii  acestui ONG. Acest
proiect se doreste a fi un sprijin pentru tinerii care sunt
aproape de varsta majoratului si vor trebui sa paraseasca
sistemul  de  protectie.  Proiectul  se  axeaza  pe  doua
elemente deosebit de importante, critice in viata tinerilor
beneficiari  atunci  cand trebuie  sa devina independenti:
asigurarea unei locuinte si obtinerea unui loc de munca.

Suportul  oferit  de  catre  ONG-ul  local  consta  in
posibilitatea ca anual, 4-5 tineri care au fost angajati pe
piata muncii  prin  implicarea Serviciului  Management de
Caz – CDVI-ISPT, sa fie gazduiti, fara sa plateasca chiria,
ci doar utilitatile, intr-un apartament social, facilitat prin
implementarea  Proiectului Casa Tranzitionala. Conditiile
de  care  beneficiaza  prin  aceasta  facilitate  ii  ajuta  sa
devina independenti si sa faca fata mai usor provocarilor
pe care le vor intalni pe piata muncii si in societate la
iesirea din institutie. Ca modalitate de responsabilizare a
tinerilor, este prevazut ca acestia isi pot pastra calitatea
de beneficiari ai proiectului numai in conditiile in care isi
pastreaza  locurile  de  munca,  respecta  regulamentul
asociatiei  si  nu  au  o  atitudine  indezirabila  in  mediul
proxim si in societate.

Pe cont propriu, dar sprijiniti

In cadrul acestui parteneriat, specialistii DGASPC Bacau evalueaza in mod riguros potentialii beneficiari ai
proiectului, le asigura sprijin in accesarea si pastrarea unui loc de munca (incluzand si activitati specifice
medierii procesului muncii), asigura monitorizarea si post-monitorizarea integrarii sociale si profesionale a
acestora. 



Pe  parcursul  intregii  perioade  de  derulare  a  proiectului,  ambii  parteneri  se  implica  in  bunul  mers  al
activitatilor din cadrul  apartamentului social (inclusiv  dezvoltarea si consolidarea deprinderilor de viata
independenta ale tinerilor), acorda suport specializat tinerilor in ceea ce priveste integrarea in ansamblul
ei.

Aportul adus de catre Asociatia Favor este unul deosebit de important, intrucat beneficiarilor Proiectului
Casa  Tranzitionala  li  se  faciliteaza  accesul  la  un  mediu  de  viata  si  munca  propice,  avand  totodata
posibilitatea sa-si administreze cat mai judicios veniturile personale si sa dobandeasca reale deprinderi de a
se descurca in comunitate, trecand astfel de barierele (auto)victimizarii si dependentei de persoanele de
referinta si sistemul de protectie in care au fost ocrotiti din varii motive. 

Proiectul Casa Tranzitionala se finalizeaza an de an, odata cu iesirea din proiect a beneficiarilor, insa se
dovedeste a fi util in procesul insertiv socio-profesional in ansamblu.

Factori de succes

Prin implementarea acestui proiect, cei doi parteneri raspund unei nevoi existente la scara larga in ceea ce
priveste pregatirea tinerilor care parasesc sistemul de ocrotire pentru viata autonoma si care, in intreaga
tara, inca nu este acoperita in mod suficient de serviciile sociale disponibile. Factorii de succes regasiti in
colaborarea dintre DGASPC Bacau si Asociatia Favor sunt disponibilitatea constanta arata intre parteneri,
identificarea  de  catre  ambii  parteneri  de  noi  posibilitati  de  implicare  in  ceea  ce  priveste  acordarea
sprijinului  beneficiarilor  proiectului,  dorinta de a permanentiza relatiile profesionale construite pana in
prezent. Un alt factor de succes este implicarea partenerilor in procesul constientizarii tinerilor privind
suportul  care le este necesar si  oferit  in mod individual,  in fiecare stadiu al procesului  insertiei socio-
profesionale.

Surse suplimentare de informatii

www.dgaspcbacau.ro

www.favor.org.ro 

http://favor.org.ro/activities-2/transitional-home/ 

Persoana de contact si date de contact

 Laura Mihai – Sef Serviciu Management de Caz – DGASPC Bacau, 0731570512, lauramihai74@yahoo.ro 

 Doru Ionica – Sef Birou Management de caz – DGASPC Bacau, 0731570529, ionica.doru@yahoo.ro

 Paul Katz – Presedinte Asociatia „Favor”, 0722616197, pdkatz2008@gmail.com 

http://favor.org.ro/activities-2/transitional-home/
http://www.favor.org.ro/
http://www.dgaspcbacau.ro/


BACAU - BACAU - Sprijin in insertia pe piata munciiSprijin in insertia pe piata muncii

Parteneri

 Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau prin Serviciul Management de Caz
– CDVI – ISPT

 S.C. SCUT S.A. Bacau – angajator economic de insertie

Angajatorul de insertie, un sprijin pentru incadrarea in munca a tinerilor in risc de marginalizare

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau, prin Serviciul Management de Caz – CDVI
– ISPT, colaboreaza in mod constant si constructiv, anual, cu echipa de conducere a S.C. SCUT S.A Bacau, in
vederea integrarii profesionale si sociale a tinerilor proveniti din sistemul de protectie speciala, facand
referire in acest caz la absolventii care dobandesc specializarea de mecanici auto. Eforturile nu s-au limitat
doar la  absolventii  specializati.  De-a lungul  colaborarii  dintre cei  doi  parteneri,  colaborare care a fost
initiata acum mai bine de 7 ani, au existat si tineri care au avut posibilitatea de a invata meserie de la
specialistii  din  acest  domeniu,  chiar  daca,  in  urma absolvirii  unei  forme  de  pregatire  profesionala  nu
dobandisera calificarea de mecanici auto sau o specializare aferenta locurilor de munca oferite.

Faptul ca atat specialistii din cadrul DGASPC Bacau, cat si tinerii din sistemul de protectie speciala s-au
bucurat intotdeauna de deschiderea si disponibilitatea acestui angajator de insertie, in ceea ce priveste
acceptarea si valorizarea non-discriminativa a tinerilor si incadrarea lor in cadrul societatii – reprezinta unul
dintre cele mai importante elemente ale acestui parteneriat public – privat si un model de initiativa menit
sa schimbe perceptia asupra tinerilor care provin din sistemul de protectie.  

Acompanierea in procesul de insertie pe piata muncii

Specialistii din cadrul DGASPC Bacau au rolul de a identifica, evalua initial, consilia vocational si orienta in
cariera tinerii din sistemul de protectie speciala, acompaniindu-i social si recomandandu-i angajatorilor in
procesul  insertiei  pe  piata  muncii  locala,  judeteana  si  nationala.  Prin  asigurarea  sprijinului  pentru
incadrarea in  munca,  tinerilor  li  se faciliteaza  tranzitia  catre viata autonoma, ca  membri  ai  societatii
beneficiari de drepturi si obligatii depline. Sprijinul specialistilor nu se opreste aici. Dupa insotirea tinerilor
la interviul de selectie in vederea angajarii si, dupa caz, la proba de lucru (practica), tinerii cu statut de
zilier  sau  salariat  sunt  monitorizati  post-integrare,  conform  standardelor  minime  de  calitate  specifice
domeniului de referinta.

Procesul integrarii este unul de lunga durata si presupune incercari repetate si multa perseverenta, atat din
partea tinerilor,  cat  si  din partea celor  ce ii  sustin.  Fiecare demers este un adevarat proiect  social  si
profesional,  in  care  colaboreaza  cu  obiective  specifice  tinerii,  specialistii  si  angajatorii.  Finalitatea  se
considera atinsa atunci cand tanarul beneficiar al serviciului social reuseste sa se descurce prin forte proprii
in viata cotidiana. 



Factori de succes

Principalul  factor  de  succes  in  ceea  ce  priveste  acest  tip  indispensabil  de  parteneriat  public-privat  il
constituie consolidarea in timp si chiar permanentizarea colaborarii. Un factor deosebit de important este
reprezentat de deschiderea si tratamentul nediscriminatoriu aratate de catre partenerul privat (societatea
comerciala) fata de specialistii DGASPC Bacau, fata de tinerii din sistemul de protectie speciala, precum si
valorizarea  realizarilor  acestora.  Un  alt  factor  de  reusita  in  functionarea  cat  mai  eficienta  a  acestei
colaborari este reprezentat de catre tinerii angajati, care inteleg cat de important este sa se implice in
realizarea propriului proces de insertie. Prin efortul si reusita lor, ei devin adevarate modele pentru alti
colegi din sistem care doresc sa acceseze si sa ocupe locurile de munca ofertate de catre angajator. 

Pe de alta parte, un rol deosebit il are disponibilitatea angajatorului, S.C. SCUT S.A Bacau, de a solicita si
primi consiliere juridica de la specialistii din cadrul Serviciului Management de Caz – CDVI-ISPT, referindu-ne
aici la existenta actelor normative cu incidenta directa asupra angajatilor si sectorului privat.

Surse suplimentare de informatii

www.dgaspcbacau.ro

www.  sut.ro 

Persoana de contact si date de contact

Laura Mihai – Sef Serviciu Management de Caz – DGASPC Bacau, 0731570512, lauramihai74@yahoo.ro 

Doru Ionica – Sef Birou Management de caz – DGASPC Bacau, 0731570529, ionica.doru@yahoo.ro

Constantin Radu – Director General – S.C. SCUT SA tel. 0745511125, e-mail – office@sut.ro 

. 

http://www.favor.org.ro/
http://www.dgaspcbacau.ro/


BACAU - BACAU - Integrarea socio-profesionala a tinerilor din sistemul de protectieIntegrarea socio-profesionala a tinerilor din sistemul de protectie

Parteneri

 Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau prin Serviciul Management de Caz
– CDVI – ISPT

 Fundatia Hope and Homes for Children Romania

Tranzitia catre viata autonoma – un traseu plin de provocari

Colaborarea dintre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau si Fundatia Hope and
Homes for Children Romania dateaza de sase ani, fiind considerata un real model de buna practica la nivel
judetean.  In  tot  acest  timp  cei  doi  parteneri  si-au  unit  eforturile  in  domeniul  incluziunii  sociale  si
profesionale si non-discriminarii copiilor proveniti din sistemul de protectie speciala.

Proiectul de integrare socio-profesională dedicat tinerilor care parasesc sistemul de protectie  a fost initiat
de Fundatia HHC Romania pentru a sprijini tinerii in momentul dificil in care trebuie sa inceapa o viata
independenta. Schimbarea care intervine la momentul parasirii sistemului, noile responsabilitati presupuse
de viata autonoma, gasirea unui serviciu, gasirea si intretinerea unei locuinte – toate reprezinta provocari
deosebite cu care se confrunta tinerii  proveniti din sistemul de protectie (din servicii rezidentiale sau aflati
in grija unui asistent maternal profesionist). Acest program vine in intampinarea tinerilor prin oferirea de
sprijin in gasirea unui loc de munca si printr-un suport financiar, oferit pe o perioada determinata pentru
unele  cheltuieli  de necesitate,  pana cand tinerii  sunt  capabili  sa  sustina  aceste cheltuieli  din  propriul
salariu. 

Sprijin individualizat pentru asumarea treptata a responsabilitatilor profesionale si sociale

In implementarea acestui  program, cei  doi  parteneri  colaboreaza indeaproape pentru a acorda fiecarui
tanar sprijin individualizat, in functie de nevoi.

Specialistii  din  cadrul  DGASPC Bacau au rolul  de a identifica  tinerii  care necesita sustinere din partea
Fundatiei  HHC  Romania,  prezentand  in  mod  oficial  situatia  acestora,  prin  completarea  documentatiei
necesare (Fisa de Evaluare Sociala si Planul de Interventie - ambele completate pentru fiecare tanar). Dupa
obtinerea suportului  financiar,  tinerii  sunt  insotiti  de  catre  specialistii  CDVI   -  ISPT sa-si  achizitioneze
alimentele si celelalte bunuri, fiind sprijiniti in acest sens in procesul dezvoltarii si consolidarii deprinderilor
de viata independenta. Premergator acestei etape, tinerii sunt sprijiniti in ceea ce priveste identificarea,
accesarea  si  pastrarea  unui  loc  de  munca,  fiind  acompaniati  social  si  pe  parcursul  procesului  insertiv
profesional.

Aportul adus de catre Fundatia HHC Romania este unul deosebit de important. Pana in prezent, 50 de tineri
au beneficiat de sustinere in procesul de tranzitie catre viata autonoma si, totodata, in integrarea pe piata
muncii, precum si in comunitate.



Proiectul Integrare Socio-Profesionala HHC R se deruleaza anual, pentru a obtine suportul financiar tinerii
beneficiari fiind selectati din categoria absolventilor unei forme de pregatire profesionala, dar si a tinerilor
care pot continua studiile (la nivel postliceal si universitar). Obtinerea suportului financiar oferit are la baza
eligibilitatea tinerilor,  ca  potentiali  beneficiari  ai  proiectului,  iar  propriu-zis  se  regaseste in  acordarea
diverselor sume de bani pentru mai multe categorii de nevoi (individuale) ale acestora, respectiv pentru
achizitionarea alimentelor si produselor de igiena, medicatiei, platii lunare a chiriei, cat si a abonamentelor
de transport  public  rural  si  urban. Suportul  financiar  se acorda fiecarui  tanar pe perioada determinata
(maxim 4 luni) si poate fi prelungit numai in cazuri speciale, respectiv in situatia in care nevoile resimtite
nu au fost satisfacute si totodata procesul insertiei socio-profesionale nu a devenit unul complet, nefiind
finalizat.

Acest proiect este in derulare pe termen lung in baza parteneriatului public-privat existent intre cele doua
entitati.

Factori de succes

Elementele-cheie  care  au  condus  la  mentinerea  si  reusita  acestui  parteneriat  public  –  privat  au  fost
deschiderea  si  colaborarea  permanenta,  profesionista,  interinstitutionala.  Acestea  s-au  concretizat  in
dobandirea unei experiente valoroase atat pentru personalul DGASPC Bacau, cat si pentru specialistii din
cadrul Fundatiei HHC Romania, care se acumuleaza de la an la an si se reflecta in calitatea serviciilor
sociale oferite.

De asemenea, insisi  tinerii beneficiari ai Proiectului de integrare socio-profesională HHC  R constituie un
element – cheie, reali factori umani de succes, intrucat au reusit sa internalizeze importanta sprijinului
oferit de catre specialisti, si-au asumat responsabilitati, au participat la diverse activitati tematice si au
inteles sa se implice in propriul proces de integrare socio-profesionala.

Surse suplimentare de informatii

www.dgaspcbacau.ro

www.hhc.ro

Persoana de contact si date de contact

Laura Mihai – Sef Serviciu Management de Caz – DGASPC Bacau, 0731570512, lauramihai74@yahoo.ro 

Doru Ionica – Sef Birou Management de caz – DGASPC Bacau, 0731570529, ionica.doru@yahoo.ro

Radu Tohatan – Manager proiect – HHC Romania, tel. 0740159208, e-mail – radu@hhc.ro 

http://www.hhc.ro/
http://www.dgaspcbacau.ro/


BUZAU - Sarbatorind copilaria BUZAU - Sarbatorind copilaria 
Parteneri

 Inspectoratul Scolar Judetean Buzau

 Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau

Copiii, cei mai buni profesori

Un exemplu de activitate care a stimulat integrarea in
comunitate a copiilor din serviciile de tip rezidential a
fost  implicarea  elevilor  Liceului  de  Arta  „Margareta
Sterian” Buzau in organizarea unui spectacol dedicat
copiilor  beneficiari  ai  serviciilor  de  protectie,  cu
ocazia zilei de 1 Iunie. Copiii talentati ai Liceului de
Arta  „Margareta  Sterian”  Buzau,  organizati  intr-o
trupa de teatru, au prezentat spectacolul  de teatru
„Peter Pan”.  Celebra povestire,  gandita  si  adaptata
realitatii  cotidiene,  a  fost  dedicata  copiilor  din
serviciile  de  tip  rezidential.  Cu  acest  prilej,  elevii
liceului i-au cunoscut mai bine pe copiii din SR si i-au
implicat pe acestia in organizarea spectacolului. Unii
copii din SR au participat ca actori in piesa, altii s-au
implicat in activitate, invitandu-si colegii de scoala si
prietenii din comunitate sa sarbatoreasca impreuna cu
ei Ziua Internationala a Copilului.

Pe tot parcursul initiativei, copiii au fost sprijiniti de adultii din cele doua institutii. Personalul din SR a
incurajat  copiii  beneficiari  sa  participe  la  activitate  si  a  valorizat  implicarea  acestora.  Profesorii  de
specialitate (teatru) din cadrul liceului s-au implicat in pregatirea si adaptarea piesei de teatru potrivit
varstei copiilor si nivelului lor de intelegere. 

Factori de succes

Rezultatul cel  mai important al acestei initiative a fost intarirea relatiei dintre copiii  din SR si cei din
comunitate. Cele doua institutii au avut initiativa de a facilita apropierea dintre copiii  din serviciile de
protectie  si  alti  copii  din  comunitate,  prin  intermediul  unui  eveniment  artistic.  Copiii  din  SR  au  fost
incurajati  sa  participe  la  aceasta  activitate  de catre  specialistii  din  SR.  Pe parcursul  pregatirilor  si  al
spectacolului,  personalul  implicat  a  creat  un context  de  lucru  in  echipa  intre  copii  si  de  valorizare a
talentului fiecaruia. Un rol important l-a avut pregatirea si adaptarea piesei de teatru de catre profesori
pentru a putea fi pusa in scena de catre copii. De asemenea, succesul evenimentului a fost posibil datorita
atitudinii elevilor liceului, care au dat dovada de responsabilitate si empatie fata de colegii lor din serviciile
de tip rezidential -  copii in situatie de vulnerabilitate, care provin dintr-un mediu diferit – dar cu aceleasi
nevoi de frumos, de prietenie. Activitatea desfasurata in comun a constituit o punte de legatura intre copii,
fiind favorizata de sprijinul si indrumarea personalului din cadrul institutiilor partenere.   

Surse suplimentare de informatii:

Liceul de Arte „Margareta Sterian”, http://liceuldeartabuzau.ro , Str. Bucegi, nr. 6, mun.Buzău,tel. 
0238/720012, Fax 0238/722418 e-mail: liceuldeartebuzau@yahoo.com  

Persoana de contact si date de contact 

• Sef birou Vocational (DGASPC Buzau) – Valentina Neagoe, email: secretariat@dgaspc-buzau.ro

http://liceuldeartabuzau.ro/


BUZAU - Povestea bunicilor BUZAU - Povestea bunicilor 

Parteneri

Fundatia Sfantul Sava de la Buzau

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau

Parteneri intr-o misiune sociala comuna

Fundatia Sfantul Sava de la Buzau este bine-cunoscuta in comunitate, avand un istoric de implicare in
activitati sociale destinate atat copiilor, cat si persoanelor adulte si varstnice. Fundatia si-a facut un scop
din a apara drepturile copiilor,  fara nici  un fel de discriminare, deruland servicii  si  proiecte diverse in
sprijinul acestora. Intre DGASPC Buzau si fundatie se desfasoara un parteneriat de lunga durata.

Sprijin intre generatii

Una dintre initiativele Fundatiei Sfantul Sava de la Buzau consta in implicarea copiilor din serviciile de tip
rezidential din cadrul DGASPC Buzau pentru a participa ca voluntari in caminele de batrani din subordinea
fundatiei, infiintate in mai multe localitati din jud. Buzau. Scopul acestor actiuni este de a responsabiliza
copiii din serviciile de tip rezidential, de a-i invata sa devina sensibili la problemele persoanelor varstnice,
de a le face acestora din urma viata mai frumoasa prin actiunile pline de energie si buna dispozitie ale
copiilor. Totodata persoanele varstnice pot reprezenta o parghie de echilibru pentru copiii din SR care, in
mare parte, pe perioada masurii de protectie nu mentin legatura cu familia extinsa si nu beneficiaza de
caldura sufleteasca a unui bunic.

Voluntariatul, un factor de succes

La succesul  actiunilor  intreprinse de Fundatia Sfantul  Sava de la Buzau contribuie  faptul  ca implicarea
acesteia activa in domeniul social este bine cunoscuta in comunitate. Totodata, colaborarea indelungata cu
DGASPC Buzau asigura un impact cat mai bun al interventiilor sociale. Fundatia are o vasta experienta in
organizarii activitatii voluntarilor, tinand cont de faptul ca marea majoritate a persoanelor ce desfasoara
activitati in cadrul organizatiei sunt voluntari. Prin voluntariat, copiii invata sa se implice in cauze sociale,
sa  ofere  din  timpul  lor  pentru  a  sprijini  alte  persoane.  Totodata,  ei  invata  ca  pot  influenta  in  bine
comunitatea din jurul lor – o lectie importanta despre cum, desi la randul lor se afla intr-o situatie de
vulnerabilitate, pot actiona si produce o schimbare in bine.   

Surse suplimentare de informatii

www.sfsavabz.ro

https://www.facebook.com/fundatia.sfantulsava?fref=ts

Persoana de contact si date de contact

Asistent social Serban Liliana, 0238710349 e-mail: sfsavabz@yahoo.com

https://www.facebook.com/fundatia.sfantulsava?fref=ts
http://www.sfsavabuzau.ro/


CLUJ - CLUJ - „Familii de Suflet”„Familii de Suflet”
Parteneri

 Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Cluj

 Asociatia „Serviciul de Ajutor Maltez” in Romania

 Asociatia „Alfa Grup”



O  retea  de  lucru  pentru  a  identifica
persoane de sprijin din comunitate 

Proiectul „Familii de Suflet” s-a derulat pe
parcursul a 11 luni, in perioada iulie 2015 –
aprilie  2016,  fiind  finantat  prin  Apelul
COERENT,  din  cadrul  Programului  RO  10  –
„Copii  si  tineri  aflati  in  situatii  de  risc  si
initiative  locale  si  regionale  pentru
reducerea inegalitatilor  nationale si  pentru
promovarea  incluziunii  sociale”,  program
derulat in cadrul Mecanismului  Financiar al
Spatiului  Economic  European  (SEE),  2009-
2014.  Dupa  aceasta  data,  DGASPC  Cluj
asigura continuitatea activitatilor timp de 5
ani, prin punerea la dispozitie de specialisti
si spatii.

Proiectul si-a propus dezvoltarea unei retele
prin care sa se imbunatateasca masurile de
combatere a discriminarii grupurilor de copii vulnerabili la excluziune sociala si economica, beneficiari fiind
copiii institutionalizati din judetul Cluj si copiii de etnie roma din comuna Dragu, judetul Salaj.

Reteaua creata mediaza parteneriate intre autoritati locale si regionale cu actori ai comunitatii, din mediul
privat si sociatatea civila, cu scopul de a gasi si forma specialisti care sa faciliteze accesul “familiilor de
suflet” la beneficiari (copiii defavorizati). In acest sens, viitoarelor “familii de suflet” li se ofera instruire,
finantata de asemenea prin proiect, care sa ii pregateasca pentru rolul special pe care au hotarat sa si-l
asume.

Initiatorii proiectului au derulat campanii de informare pentru a creste gradul de constientizare si implicare
a  persoanelor  din  comunitate  –  reprezentanti  ai  societatii  civile  si  din  cadrul  Autoritatilor  locale  din
judetele Cluj si Salaj, cu privire la fenomenul discriminarii in randul copiilor din serviciile de protectie si de
etnie  roma.  Prin  dezvoltarea  retelei  de  lucru  „Atelierul  de  fapte  bune”  se  faciliteaza  implicarea
persoanelor  din  comunitate  in  viata  copiilor  institutionalizati.  Totodata,  formarea  specialistilor  din
structurile DGASPC si transferul de cunostinte intre specialisti conduc la adoptarea unor metode creative si
inovatoare de lucru cu copii si tineri din sistemul de protectie si de etnie roma. In cadrul acestei colaborari,
actorii  comunitatii  alaturi  de  specialistii  DGASPC au elaborat  impreuna  un plan de interventie  adresat
copiilor ocrotiti in serviciile de protectie din judetul Cluj, care poate fi aplicat pentru a sprijini alti copii in
situatie de risc.

Ce inseamna „un parinte de suflet”?

Activitatile au pornit de la analiza situatiei copiilor din serviciile de tip rezidential si identificarea unor
modalitati concrete de reducere a impactului discriminarii si excluziunii sociale. Initiativa de a identifica
„Familii de suflet”, respectiv persoane de referinta din comunitate pentru copiii beneficiari ai serviciilor de



tip rezidential, care sa se implice pe termen lung in viata acestor copii reprezinta o completare la serviciile
de  care  pot  beneficia  copiii,  contribuind  la  dezvoltarea  personala  a  acestora,  la  implinirea  nevoilor
emotionale, la o mai buna integrare in scoala si in comunitate. „Parintii de suflet” au beneficiat de instruire
in privinta noului lor rol. In cadrul acestei instruiri, cuprinzand mai multe etape, persoanelor interesate sa
se implice in viata unui copil care are nevoie de sprijin li s-au oferit toate informatiile necesare pentru a
constientiza cine sunt copiii care au nevoie de un „parinte de suflet” – copiii din servicii de tip rezidential
(copii fara parinti, abandonati sau cu parinti decazuti din drepturi), impactul acestei implicari, diferitele
modalitati de implicare (stabilirea unei relatii afective, timp si resurse, inclusiv financiare; participarea la
activitati de grup) responsabilitatile presupuse, angajamentul pe termen lung pe care si-l asuma – dar si
efectele benefice, pentru copiii beneficiari, ale acestei implicari si importanta legaturii care se creeaza.

Prin proiect, s-au identificat „familii de suflet” care sa se implice pe termen lung in viata a 60 de copii din
servicii  de tip  rezidential  din  judetul  Cluj.  Modalitatile  de implicare  sunt  variate:  petrecerea timpului
impreuna pentru a participa la diferite activitati in afara centrului, sustinerea si motivarea copilului in ceea
ce face, sustinerea financiara a unei activitati in care sa fie implicat copilul  (lectii  de invatare a unui
instrument muzical, sport, meditatii etc.) sau raspunzand altor nevoi ale sale; implicarea in activitati de
grup: fotbal, handmade, pictura etc.)                                                                                

Factori de succes

Abordarea  proiectului  a  fost  una  integrata,  axata  pe  mai  multe  directii  complementare:  parteneriatul
public-privat,  utilizarea  unor  metodologii  de  lucru  inovatoare,  formarea  personalului,  dezvoltarea  unei
retele  comunitare.  Una  dintre  bazele  proiectului  a  constituit-o  parteneriatul  creat  si  consolidat  intre
sectorul de stat si ONG-uri. Buna comunicare si informare intre toate partile interesate au contribuit major
la atingerea obiectivelor, in acest sens fiind creata o platforma online, care asigura spatiul de intalnire intre
comunitate  si  diferiti  factori  ai  comunitatii  care  sunt  interesati  de  problematica  copiilor  si  tinerilor.
Metodologiile de lucru si planul de inteventie dezvoltat in comun de diferitii actori au fost testate pentru a-
si dovedi eficacitatea si implementate pentru a contribui la reducerea discriminarii si excluziunii copiilor
institutionalizati. Investitia in resursele umane este un factor care asigura o interventie profesionista, dar si
sustenabilitatea in timp: 50 de specialisti au fost formati in abordarea eficienta a problematicii discriminarii
si a riscului de excluziune sociala a copiilor aflati in risc. Au fost evaluate psiho-social un numar de 18
persoane de catre specialisti ai DGASPC Cluj, in scopul interactionarii, desfasurarii si participarii la activitati
de  grup  cu  copiii  din  sistemul  de  protectie.  Aceste  persoane  au  fost  ulterior  formate/  pregatite  de
partenerii din proiect, in vederea interactionarii cu copiii.

Initiatorii  au  avut  totodata  in  vedere  modalitati  de  stimulare  a  unui  raspuns  din  partea  comunitatii.
Implementarea unui mod de lucru in retea, retea sustinuta si prin platforma online, asigura un mecanism de
a stimulare a comunitatii pentru a se mobiliza si a actiona in sprijinul copiilor aflati in situatie de risc. 

Surse suplimentare de informatii

www.alfa-grup.com 

www.familiidesuflet.ro 

www.atelieruldefaptebune.ro 

Persoana de contact si date de contact

 Nicoleta  Molnar,  Director  general  adjunct  protectie  sociala,  0264420146,  0264420147,  e-mail:
dgaspc_cluj@yahoo.com

http://www.atelieruldefaptebune.ro/
http://www.familiidesuflet.ro/
http://www.alfa-grup.com/


CLUJ - CLUJ - Centru pentru reintegrarea socio-profesionala a tinerilorCentru pentru reintegrarea socio-profesionala a tinerilor
care parasesc sistemul de protectiecare parasesc sistemul de protectie

Parteneri

 Directa Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Cluj

 Asociatia Societatea de caritate BLYTHSWOOD - Serviciul Social „Centrul Daniel”

Sustinerea si indrumarea tinerilor pentru a pasi cu dreptul in viata pe cont prorpiu 

Din anul 2005, Asociatia Blythswood Romania este acreditata ca furnizor de servicii sociale. 

Unul dintre serviciile principale dezvoltate este „Centrul Daniel”, un serviciu social care are drept scop
formarea si educarea tinerilor intre 18-25 de ani,  care parasesc sistemul de protectie a copilului,  care
provin dintr-un mediu marginalizat si care nu au posibilitatea de a se integra in societate. Activitatea se
desfasoara intr-o unitate de tip rezidential care functioneaza ca o locuinta protejata, cu o capacitate de 14
locuri. 

Pana in prezent Centrul Daniel - Floresti a ajutat spre reintegrare socio-profesionala un numar de 15 tineri
referiti de catre DGASPC Cluj.

In cadrul centrului, tinerii beneficiaza de mai multe tipuri de servicii: suport emotional, consiliere sociala,
informare, orientare profesionala, integrare in comunitate, formarea deprinderilor de viata independenta
prin metode practice s.a. Principalele activitati sunt: gazduire temporara; formarea deprinderilor de viata
independenta; orientare profesionala; pregatire pentru viata sociala; autogospodarire.

Proiectul se desfasoara pe 4 componente: Rezidenta, Tranzit 1, Tranzit 2 si Asistare dupa plecarea din
centru. Perioada de sedere in proiect a tinerilor beneficiari este de 2-3 ani, aceasta incluzand componenta
de rezidenta 1,5 – 2 ani, tranzit – intre 6 luni si 1 an, asistare in chirie, dupa plecare – aprox. 6 luni.  

Componenta rezidenta  

In  cadrul  acestei  componente  se  asigura  formarea  unor  deprinderi  practice  de  munca  in  gospodarie
(bucatarie, gradinarit) precum si de orientare profesionala, astfel incat la plecarea din centru tinerii sa fie
incadrati in munca si sa fie capabili sa se intretina independent. Totodata, se asimileaza unele cunostinte
elementare la nivelul claselor primare (de scris - citit, administrare a banilor, orientare in timp si spatiu) in
functie de nevoile fiecarui tanar si se formeaza deprinderi comportamentale si sociale adecvate.

Componenta Tranzit 1 – Tranzit 2

Scopul componentei de tranzit este de a sustine baietii care ies din unitatea rezidentiala a centrului, in
vederea integrarii  lor socio-profesionale si  a dobandirii  independentei.  In aceasta perioada, tinerii  sunt
sprijiniti pentru a dobandi independenta decizionala, independenta financiara, abilitatea de a se gospodari
singuri,  achizitionarea  unor  bune  abilitati  de  relationare  sociala.  In  aceaste  etape  se  pune  accent  pe
acordarea  unui  grad  mai  mare  de  independenta,  responsabilizare  pentru  propriile  decizii  si  fapte,



supravegherea  este  perceputa  ca  raspuns  la  anumite  nevoi  existente,  intentia  fiind  ca  aceasta  sa  fie
nondirectiva si sa scada treptat.

Componenta de Asistare dupa Plecarea din Centru

Scopul este de a oferi suport baietilor care ies din tranzit, in vederea integrarii sociale. Baietii locuiesc in
afara centrului, in chirie. Ei participa la consiliere individuala si intalniri de grup, care au loc in Centrul
Daniel. Suportul consta in consiliere, suport emotional, informare si consiliere vocationala, precum si in
ajutor financiar in cazurile in care acest lucru este necesar. Destinatia ajutorului financiar este specifica, in
functie de nevoile fiecarui tanar.

Admiterea beneficiarilor  se  realizeaza conform urmatoarelor  etape:  recomandare,  interviu  de selectie,
teste de selectie, motivatia tanarului pentru viata independenta: dorinta de a cauta un loc de munca, de a-
si dezvolta abilitatile sociale si a-si insusi noi competente, necesare unui trai decent in societate. 

O mentiune importanta este faptul ca accesul la serviciile furnizate este fara discriminare de criterii de
religie, etnie sau nationalitate.

Factori de succes 

Reusita programului de integrare se datoreaza intr-o masura importanta celor trei etape care faciliteaza
adaptarea  gradata  a  beneficiarilor  la  viata  independenta.  De  asemenea,  tipurile  de  servicii  acordate
tinerilor sunt diferite, in functie de nevoile care pot aparea in fiecare din aceste etape. Este important in
egala masura faptul ca acest serviciu social raspunde unei nevoi reale pentru a creste sansele de integrare
ale tinerilor din serviciile de tip rezidential, asigurand tranzitia catre viata independenta. In perioada in
care sunt gazduiti in Centrul Daniel, tinerii dobandesc deprinderile necesare pentru a putea trai si munci in
afara institutiei, pe cont propriu. Atitudinea suportiva aratata de personalul asociatiei are un rol important.
Tinerii se dezvolta cu incredere in perspectivele de viitor si sunt motivati sa isi caute un loc de munca, sa
locuiasca  pe cont  propriu,  sa  isi  intemeieze  o  familie  in  viitor.  Sustinerea oferita  prin  program nu se
limiteaza strict la perioada in care se asigura gazduire. Tinerii care finalizeaza programul si reusesc sa se
sustina singuri pastreaza legatura cu Centrul Daniel si pot frecventa in continuare un grup de sustinere.
Multi dintre ei aleg sa ramana implicati in activitatile asociatiei, sunt un exemplu pentru beneficialii actuali
si ii motiveaza pe acestia sa isi continue eforturile de a deveni independenti.

Surse suplimentare de informatii

Website: http://www.blythswood.ro/

Persoana de contact si date de contact

 Fuia Ioana – coordonator in cadrul Unitati de Tip Familial Gherla, tel: 0786375151

http://www.blythswood.ro/


CLUJ - CLUJ - Importanta voluntariatuluiImportanta voluntariatului

Parteneri

 Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Cluj

 Liliana Moldovan, voluntar „Casuta Perlino” (contract de voluntariat) 

Resursa cea mai importanta – timpul dedicat activitatilor 

Unele  dintre  cele  mai  importante  probleme  cu  care  se  confrunta  copiii  si  tinerii  din  serviciile  de  tip
rezidential  sunt  cele  legate  de  integrare  si  de  educatie.  Ei  au  nevoie  de  sprijin  in  ceea  ce  priveste
pregatirea scolara, dar si de activitati de timp liber, activitati creative prin care sa isi descopere sau sa isi
dezvolte abilitatile si prin care sa capete incredere in fortele proprii. De asemenea, au nevoie de afectiune
si incurajare in tot ceea ce fac, iar relatiile sociale pe care si le pot dezvolta cu alte persoane din afara
centrului – pe langa ceilalti copii beneficiari si personalul angajat – au un rol important in acest sens.   

Copiii beneficiari ai Casutei „Perlino” - Cluj Napoca au alaturi o persoana hotarata sa se implice pe termen
lung, ca voluntar, in viata lor si sa fie o prezenta constanta prin desfasurarea de activitati impreuna cu ei,
pentru a-i ajuta sa aiba o dezvoltare armonioasa. 

Aceste  activitati,  de  socializare  si  educare,  includ  intalniri  cu  copiii  in  cadrul  casutei  si  in  afara  ei,
indrumare si supraveghere in desfasurarea actiunilor de interes general. Voluntara participa la si initiaza
activitati cu caracter social, activitati recreative, intalniri in cadrul bisericii, activitati cu caracter muzical –
cantece, indrumare si oferirea de lectii de chitara. De asemenea, participa la diferite activitati ludice ale
copiilor – jocuri cu mingea, coarda, biciclete etc. O alta modalitate de sprijin este insotirea unui copil la
antrenamente de atletism in Parcul Babes.

Prezenta voluntarei a fost constanta, activitatile avand loc o zi pe saptamana, incepand cu luna iulie 2015.

Factori de succes

Aceasta initiativa constituie un model de implicare personala intr-o cauza sociala. Prezenta constanta si pe
termen lung a voluntarei in viata a 11 copii din cadrul Unitatii rezidentiale Casuta „Perlino” reprezinta un
sprijin important pentru copii – emotional, afectiv, social. Totodata, prin activitatile diverse in care sunt
implicati, copiii devin mai increzatori in fortele lor si isi dezvolta abilitati specifice. 

Surse suplimentare de informatii

Casuta „Perlino”  – Cluj Napoca, tel : 0264 557488

Persoana de contact si date de contact

 Asistent social – Cristina Muntean – Cluj Napoca, tel :0264 557488



IALOMITA -IALOMITA - „Educatia da aripi” „Educatia da aripi”

Parteneri

 Asociatia „Educatia da viata”

 Grupul de Initiativa „Stejarii Ialomiteni”

 Liceul Pedagogic „Matei Basarab” Slobozia

 Directia Municipala pentru Cultura, Invatamant, Sport si Tineret Slobozia

 Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Ialomita 

Parteneriat scoala-institutia de protectie a
copilului-comunitate  pentru  educatia
copiilor din casele de tip familial

Proiectul  „Educatia da aripi” isi propune sa
dezvolte  activitati  de  tip  „after  school”
pentru copiii gazduiti in casele de tip familial
din municipiul Slobozia, subordonate Directiei
Generale  de  Asistenta  Sociala  si  Protectia
Copilului Ialomita.

Scopul  proiectului  consta  in  educarea  si
asistarea copiilor din casele de tip familial din
Slobozia, cu varste intre 4-18 ani, in procesul
dezvoltarii  psihoindividuale,  prin  interventii
educative  bazate  pe  relatia  de  parteneriat
scoala-institutia  de  protectie  a  copilului-
comunitate.

Acest proiect se deruleaza in perioada aprilie 2016-martie 2017.

Prin obiectivele stabilite proiectul isi propune sa asigure un cadru securizat de petrecere a timpului liber si
sa ii sprijine pe elevi astfel incat acestia sa se adapteze mai usor cerintelor scolii. Activitatile propuse
contribuie  la  dezvoltarea  personala  a  copiilor,  la  cresterea  capaciattii  de  comunicare  si  relationare  a
copiilor, la formarea si dezvoltarea autonomiei personale, la formarea unor comportamente dezirabile. O
data  cu  cresterea  stimei  de  sine  a  copiilor,  se  reduce  si  sentimentul  marginalizarii/excluderii  din
comunitate/societate. In plus, una dintre intentiile proiectului este de sensibilizare a comunitatii cu privire
la nevoia copilului de a fi asistat pentru a-si forma deprinderi dezirabile de petrecere a timpului liber, de
socializare, de acceptare a diversitatii. 

Initiatorii  proiectului  isi  propun sa promoveze in  comunitate serviciul  alternativ  oferit  pentru a  atrage
sponsori  si  parteneri,  pentru  a  informa  comunitatea  si  pentru  a  promova  bunele  practici  in  vederea
producerii efectului de multiplicare.



Program „after school” atractiv si instructiv asigurat de voluntari

In cadrul acestui proiect, copiii din casutele de tip familial beneficiaza de servicii de supraveghere dupa
terminarea orelor de curs, programe educative, asistenta pedagogica, activitati recreative. 

Activitatile  dedicate  copiilor  sunt  variate:  activitati  suport  pentru  efectuarea  temelor  pentru  scolari;
activitati ludice pentru prescolari; ateliere de lucru si creatie/activitati practice si manuale; alte activitati:
cursuri de dans, engleza, cursuri de igiena; meditatii, consultatii la diferite discipline. Activitatile asigura
atat  dezvoltarea  cunostintelor  copiilor  pentru o  buna  integrare scolara,  cat  si  dezvoltarea inteligentei
emotionale si a abilitatilor de comunicare si inter-relationare.

Toate  activitatile  propuse  sunt  desfasurate  cu  implicarea  voluntarilor  din  cadrul  celor  2  ONG-uri  si  a
cadrelor didactice si elevilor din cadrul Liceului Pedagogic. Activitatile se desfasoara atat in cadrul caselor
de tip familial de unde provin copiii implicati, cat si in spatii puse la dispozitie de cele doua ONG-uri. De
asemenea, Directia Municipala pentru Cultura, Invatamant, Sport si  Tineret Slobozia asigura transportul
copiilor de la casele de tip familial la locul de desfasurare al activitatilor.

Factori de succes

Unul  dintre  cei  mai  importanti  factori  care  poate  determina  succesul  acestor  activitati  este  faptul  ca
acestea  au  fost  initiate  de  voluntari  care  au  vrut  sa  sprijine  astfel  dezvoltarea  armonioasa  a  copiilor
gazduiti in casele de tip familial si implicit activitatea DGASPC Ialomita. Parteneriatul public-privat, in care
s-au alaturat ONG-uri, institutii publice, dar si scoala este un element care sustine succesul proiectului. De
asemenea, faptul ca prin activitatile implementate se doreste si sensibilizarea opiniei publice, implicarea
comunitatii in vederea extinderii activitatilor, face din acest proiect unul de succes, cu beneficii multiple
atat asupra copiilor din sistemul de protectie, cat si asupra comunitatii.  

Surse suplimentare de informatii

https://www.facebook.com/Proiect.EducatiaDaAripi/

Persoana de contact si date de contact

 Stancu Nicoleta, Sef Serviciu Casute de tip Familial, tel.: 0723183807, e-mail: nico77ro@yahoo.com 

https://www.facebook.com/Proiect.EducatiaDaAripi/


IALOMITA - „Reteaua judeteana VIP – Voluntariat -  Initiative – Profesionalism IALOMITA - „Reteaua judeteana VIP – Voluntariat -  Initiative – Profesionalism 
pentru integrarea scolara si sociala a copiilor vulnerabili”pentru integrarea scolara si sociala a copiilor vulnerabili”

Parteneri

 Centrul de Resurse si Informare pentru Profesiuni Sociale (CRIPS) Bucuresti

 Inspectoratul Judetean Scolar Ialomita

 Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Ialomita 

Reducerea abandonului scolar, o prioritate
la nivel judetean

Proiectul, finantat prin Programul RO10 „Copii
si  tineri  aflati  in situatii  de risc si  initiative
locale  si  regionale  pentru  reducerea
inegalitatilor  nationale si pentru promovarea
incluziunii  sociale”,  Apelul  „COERENT”,
finantat  prin  Granturi  SEE  2009  –  2014,  isi
propune  cresterea  sanselor  de  integrare
scolara  si  sociala  a  copiilor  vulnerabili  din
judetul Ialomita - din servicii  de protectie a
copilului si din familii vulnerabile, inclusiv de
etnie  roma  -  promovand  un  model  de
interventie  in  retea  care  antreneaza  si
valorizeaza  resursele  si  initiativele  locale,
munca in echipa si solidaritatea sociala. 

Initial,  perioada  de  implementare  a
proiectului a fost de 11 luni: mai 2015 – aprilie 2016, ulterior acesta fiind prelungit pana in octombrie 2016,
cu  dezvoltarea  unor  activitati  suplimentare.  Activitatile  suplimentare  propuse  contribuie  la  cresterea
impactului proiectului, dar si la asigurarea calitatii si la consolidarea bunelor practici. 

Beneficiarii proiectului sunt 885 de persoane (initial 590 de persoane), din care 325 de reprezentanti APL si
alte institutii  publice, 20 reprezentanti ONG-uri, 25 reprezentanti sectorul privat (altul  decat ONG), 15
reprezentanti ai grupurilor de initiativa si 500 de persoane din grupuri vulnerabile. 

Dintre obiectivele specifice stabilite la nivelul proiectului, amintim:

1. Infiintarea  retelei  VIP  "Voluntariat  -  Initiative  -  Profesionalism"  la  nivelul  Judetului  Ialomita,
coordonata de centrul VIP din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Slobozia.

2. Imbunatatirea solidaritatii  sociale  si  a voluntariatului  in beneficiul  integrarii  sociale  si  scolare a
copiilor din grupuri vulnerabile, prin atragerea a peste 25 de institutii/ firme/ ONGuri care sa devina
promotori VIP, recrutarea si formarea a peste 40 de voluntari pana la finalul proiectului. 

3. Cresterea profesionalismului personalului din serviciile de protectie a copilului, a personalului din
serviciile publice de asistenta sociala, mediatorilor scolari/sociali si a cadrelor didactice in vederea
eficientizarii interventiei individuale si in echipa interdisciplinara in relatia cu copilul din categorii
vulnerabile. 



O retea ce reuneste 35 de comunitati

Proiectul  urmareste  mai  multe  directii  de  actiune,  fiind  implementat  in  35  de  comunitati  din  judetul
Ialomita care au aderat la Reteaua Judeteana VIP, retea creata in beneficiul copiilor in situatie de risc de
abandon scolar, copii proveniti din sistemul de protectie a copilului sau din familii vulnerabile, inclusiv copii
din  familii  de etnie  roma. In cadrul  retelei  sunt reuniti  profesionisti  din  domeniul  social,  educational,
factori de decizie, membrii ai comunitatii, voluntari. Reteaua aduce in plin plan importanta colaborarii
intre sectoare diferite, intre institutii, intre profesionisti, intre public si privat pentru a reduce dimensiunea
abandonului scolar in comunitatile membre. In cadrul proiectului a fost infiintat un centru de coordonare a
retelei  “Centru VIP” la Slobozia, la sediul DGASPC si 4 echipe mobile, care intervin in localitati din judetul
Ialomita, cu numar mare de populatie roma si familii sarace, in care au fost identificati copii in risc de
abandon scolar.  Rolurile  retelei  pe parcursul  implementarii  proiectului  sunt: observarea nevoilor  locale
privind accesul la educatie si integrare sociala la nivelul copiilor in dificultate si in risc; identificarea si
mobilizarea resurselor si  actorilor  locali  care pot contribui  la satisfacerea acestor nevoi,  complementar
serviciilor si prestatiilor acordate de structurile publice; recrutarea si pregatirea voluntarilor care sa se
implice  in  monitorizarea  situatiei  copiilor  cu  absenteism  ridicat;  organizarea  periodica  de  intalniri  cu
factorii de decizie si alti actori relevanti de la nivel local, care pot actiona in directia integrarii sociale a
copiilor  din  grupuri  vulnerabile,  pentru a elabora planuri  de actiune in  doemniu;  crearea legaturilor  si
favorizarea muncii in echipa si profesionalismul tuturor categoriilor profesionale care au legatura cu copilul;
incurajeaza inovatia si implicarea autoritatilor locale in proiecte care contribuie la o mai buna integrare
scolara si sociala a copiilor. 

Dezvoltarea capacitatii APL pentru a raspunde nevoilor sociale si de educatie ale copiilor vulnerabili

O activitate importanta este dezvoltarea capacitatii APL din comunitatile membre VIP pentru sustinerea de
strategii locale si proiecte sociale si educative in beneficiul copiilor vulnerabili. Se are astfel in vedere
sensibilizarea, responsabilizarea si formarea reprezentantilor APL, precum si schimbul de experienta intre
comunitatile membre ale retelei si valorizarea initiativelor de succes. Au fost organizate seminarii judetene
ale  primarilor  din  comunitatile  VIP  pentru dezbaterea situatiei  si  gasirea  de solutii  de  imbunatatire  a
accesului la educatie al tuturor copiilor si a prevenirii marginalizarii a copiilor din grupuri vulnerabile (cu
acces pe modalitatile de integrare a copiilor de etnie roma). De asemenea, reprezentantii APL (primari sau
persoane desemnate de acestia) au beneficiat  de un curs pe  tema accesarii de fonduri pentru proiecte
destinate copiilor si familiilor vulnerabile.

Promovarea solidaritatii sociale si a voluntariatului

Pe tot parcursul proiectului, inca de la infiintarea retelei VIP, au fost realizate demersuri pentru a identifica
si atrage in proiect institutii culturale (muzee, casa de cultura, biblioteca,  etc), cluburi sportive si de
agrement, ONGuri, firme private cu specific diferit (comert, transport, servicii hoteliere, multimedia, ferme
agricole etc) care pot sprijini copiii din grupuri vulnerabile printr-o mare varietate de activitati, servicii si
produse  complementare  celor  acordate  de  catre  DGASPC/SPAS/Școala.  Similar,  reteaua  sensibilizeaza
cetatenii  si  recruteaza  voluntari  pentru  doua  arii  principale  de  activitate:  sprijin  scolar  si  educatie
nonformala/timp liber. Au fost incheiate contracte de voluntariat, fiecare voluntar participand la un curs de
formare sustinut de  specialistii in mobilizare comunitara din echipele mobile, pentru insusirea regulilor de
voluntariat  si  a  bunelor  practici  de  lucru  cu  copiii.  Promovand  implicarea  comunitatilor  (prin  entitati
juridice  si  persoane  fizice),  reteaua  a  contribuit  la  identificarea  “Promotorilor  VIP”,  respectiv  a
“Voluntarilor VIP”. De asemenea, se va organiza Ziua Promotorilor VIP – o intalnire a promotorilor cu mass
media, pentru a incuraja solidaritatea sociala cu copiii vulnerabili.



Formarea profesionistilor din domeniul social si cel al educatiei

O activitate cu un impact semnificativ in proiect este formarea educatorilor din serviciile de tip rezidential
SR  si  a  cadrelor  didactice  din  scoli  pentru  imbunatatirea  integrarii  scolare  a  copiilor  din  sistemul  de
protectie. Au fost sustinute cursuri atat pentru educatorii din serviciile de tip rezidential, care au avut ca
obiectiv  o mai buna colaborare cu scoala si organizarea eficienta a activitatilor educative impreuna cu
copiii beneficiari cat si pentru cadrele didactice din scolile unde sunt inscrisi copiii din SR, care au vizat
acordare  de  suport/  stimularea  intrajutorarii  intre  colegi.  Cursurile  au  accentuat  importanta  cadrelor
didactice in integrarea  scolara a copiilor din serviciile rezidentiale, urmarind dezvoltarea competentelor
acestora pentru facilitarea accesului la educatie al copiilor din SR si in situatie de risc de abandon scolar din
comunitate.

Accent pe munca in echipa la nivel comunitar

Una alt demers de formare este perfectionarea profesionistilor care lucreaza cu copii din familii vulnerabile
cu  tema  “Munca  in  echipa  la  nivel  comunitar  pentru  prevenirea  abandonului  scolar”.  In  perioada  de
derulare a proiectului  au fost  organizate cursuri  de perfectionare ”Munca in echipa la nivel  comunitar
pentru prevenirea abandonului scolar”, destinate profesionistilor din comunitate (referenti sociali din SPAS,
cadre  didactice,  mediatori  scolari  sau  experti  romi)  care  trebuie  sa  colaboreze  in  demersurile  de
imbunatatire a participarii scolare a tuturor copiilor, inclusiv a celor din familii vulnerabile (printre care si
familii de etnie roma).

Promovarea initiativelor de solidaritate

Un accent deosebit la nivelul proiectului se pune pe activitatea de promovare, publicitate si vizibilitate,
prin realizarea paginii web a proiectului (http://www.reteaua-judeteana-vip.ro/), a unui buletin informativ
electronic semetrial, a unor materiale promotionale, dar si prin realizarea de 3 materiale video - exemple
de bune practici, care vor fi publicate pe site.

Factori de succes

Exista  mai  multe  elemente  cheie  care  conduc  la  reusita  acestui  proiect.  Proiectul  este  dezvoltat  in
parteneriat public-privat: DGASPC – Inspectoratul Scolar Judetean – Asociatia CRIPS. Pentru a avea rezultate
durabile in timp, proiectul aduce unele elemente de noutate: 

o Colaborare intersectoriala social-educatie;

o Crearea  unei  retele  la  nivelul  judetului,  care  include  institutii  publice,  organizatii
neguvernamentale, firme de profit;

o Este  stimulata  participarea  tuturor  actorilor  sociali  in  ameliorarea  problemelor  cu  care  se
confrunta copiii proveniti din medii defavorizate.

Un  demers  deosebit  de  important  este  promovarea  voluntariatului,  antrenand  astfel  o  resursa  locala
valoroasa a comunitatilor. Voluntariatul este completat de un mod de lucru in echipa, care aduce impreuna
diferitii profesionisti din comunitate pentru un scop comun, acela de a imbunatati accesul la educatie al
copiilor defavorizati in comunitatile din care fac parte.   

Surse suplimentare de informatii

http://www.reteaua-judeteana-vip.ro/

Persoana de contact si date de contact

 Paul Marcu – Manager de proiect, e-mail: office@dpcalomita.ro, tel./ Fax: 0243/231088

http://www.reteaua-judeteana-vip.ro/
http://www.reteaua-judeteana-vip.ro/


IALOMITA - Infiintarea serviciului „Case de tip familial”IALOMITA - Infiintarea serviciului „Case de tip familial”
pentru copiii cu dizabilitati neuro-psihice accentuate si severe - pentru copiii cu dizabilitati neuro-psihice accentuate si severe - 

Complex de Servicii Sociale pentru copii Kalina-Maria-VladutComplex de Servicii Sociale pentru copii Kalina-Maria-Vladut

Parteneri

 Fundatia „SERA Romania”

 Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Ialomita 

Casute  comunitare  pentru
copiii  cu  handicap  sever  –  un
serviciu  alternativ  in  vederea
integrarii sociale

Fundatia  „SERA Romania” este o
organizatie neguvernamentala cu
o  activitate  indelungata  in
domeniul protectiei copilului si al
drepturilor  copiilor.  Fundatia  a
intervenit in toate judetele tarii,
contribuind  la  inchiderea
institutiilor  de  tip  vechi  si  la
dezvoltarea  de  servicii  sociale
alternative,  care  ofera  copiilor
conditii  decente  de  viata  si
dezvoltare.

Proiectul  de  creare a  serviciului  „Case de  tip  familial”  in  judetul  Ialomita,  in  valoare de  aproximativ
3.800.000 lei, a fost finantat exclusiv de Fundatia „SERA Romania” si a vizat construirea in anul 2011 a doua
case de tip familal si a inca unei case in anul 2012, in care sa fie gazduiti copiii cu handicap neuro-psihic
accentuat  si  sever,  proveniti  din  doua centre  rezidentiale  subordonate Directiei  Generale  de Asistenta
Sociala si Protectia Copilului Ialomita.

In urma crearii  celor  3  case de tip familial  a fost inchis  Centrul de Plasament nr. 6 Slobozia Noua si
restructurat Centrul de Plasament nr. 2 Slobozia.

Astfel, cei 36 de copii cu handicap neuro-psihic gazduiti la acel moment in CP 6, precum si 12 copii cu
handicap neuro-psihic gazduiti in CP2  au beneficiat de casele nou infiintate.



Inchiderea  CP6  s-a  realizat  in  acord  cu  prevederile  strategiei  nationale  si  judeteane  pentru  protectia
drepturilor  copilului,  centrul  functionand  intr-o  cladire  neadecvata  dezvoltarii  autonomiei  personale  si
sociale, de aceea inchiderea acestuia si crearea de unui serviciu alternativ a  reprezintat o necesitate reala
pentru cresterea sanselor lor de integrare sociala. Prin  construirea  celor  3  case  de  tip  familial  s-a
urmarit  crearea  unui  climat  socio-familial  adecvat formarii deprinderilor sociale.

Astfel, la finalul proiectului, Serviciul „Case de tip familial” oferea protectie de tip rezidential in conditii
cat  mai  apropiate de mediul  familial  unui  numar  de  48  de  copii,  favorizand dezvoltarea personalitatii
acestora.

Terenul necesar construirii celor 3 case de tip familial a fost atribuit in folosinta gratuita pentru DGASPC
Ialomita de catre Consiliul Local Slobozia. De asemenea, la finalizarea construirii celor 3 case de tip familial
si a dotarii acestora, Fundatia „SERA Romania” a donat aceste imobile catre DGASPC Ialomita.

Factori de succes

La finalizarea cu succes a acestui proiect, un rol decisiv l-a avut faptul ca toti factorii implicati au dat
dovada de seriozitate si profesionalism, pe tot parcursul cooperarii. Intreaga interventie a stat sub semnul
cresterii  calitatii  vietii  pentru  copiii  cu  dizabilitati  neuro-psihice,  aflati  in  serviciile  rezidentiale
subordonate DGASPC Ialomita.

Prin gazduirea acestor copii in casele de tip familial s-a urmarit apropierea lor atat de modelul ingrijirii de
tip familial, cat si de de comunitate, necesare pentru dezvoltarea autonomiei lor personale si sociale.

Persoana de contact si date de contact

 Paul Marcu – Director general DGASPC Ialomita, e-mail: office@dpcalomita.ro, tel./fax: 0243/231088



MEHEDINTI - MEHEDINTI - „Motivare pentru ocupare” „Motivare pentru ocupare” 
Parteneri

 Goals UK CIC

 Fundatia Special Olympics din Romania

 HR Specialists SRL

 Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice

Un proiect dedicat persoanelor din grupuri vulnerabile pe piata muncii 

Proiectul „Motivare pentru ocupare” - POSDRU/165/6.2/S/140197,  cofinantat din Fondul Social European
prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Investeste in oameni! a fost
implementat de Fundatia Motivation Romania in parteneriat cu Goals UK CIC, Fundatia Special Olympics din
Romania, HR Specialists SRL si Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice. In
baza parteneriatului cu Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice s-au incheiat
Conventii de colaborare cu Directiile Generale de Asistenta Sociala din raza proiectului, inclusiv cu DGASPC
Mehedinti.

Proiectul  „Motivare pentru ocupare” a  facilitat  integrarea  pe piata muncii  a  trei  grupuri  vulnerabile  -
persoane  cu  dizabilitati,  tineri  peste  18  ani  care  parasesc  sistemul  de  tip  rezidential  de  protectie  a
copilului, persoane de etnie roma - provenite din mai multe regiuni din tara (totalizand 800 de persoane din
grupuri vulnerabile). In cadrul proiectului s-au oferit gratuit servicii de informare si consiliere profesionala,
programe de motivare, formare profesionala (cursuri de calificare), mediere pe piata muncii si acompaniere
la locul de munca. Beneficiarii au fost indrumati catre cursuri de calificare si recalificare pentru locurile de
munca cele mai cautate.

S-au derulat campanii de constientizare si s-au organizat cursuri de specializare privind integrarea sociala a
grupurilor vulnerabile adresate specialistilor din agentiile publice/ private care furnizeaza servicii sociale si
de ocupare, specialistilor din  administratia publica locala si din organizatiile societatii civile, managerilor,
angajatilor si voluntarilor. Un total de 400 de specialisti si-au imbunatatit competentele si modalitatile de
abordare in activitatea desfasurata cu sau pentru persoanele vulnerabile si familiile lor.

Proiectul s-a desfasurat in perioada mai 2014 – decembrie 2015.

Factori de succes

La  succesul  proiectului  “Motivare  pentru  ocupare”  au  contribuit  centrarea  pe  nevoile  beneficiarilor  si
deschiderea spre colaborare a partenerilor.  In vederea acordarii  unor servicii  adaptate, persoanele  din
grupuri  vulnerabile  au  fost  initial  evaluate,  apoi  orientate  catre  cursuri  de  (re)calificare,  cu  scopul
imbunatatirii sau actualizarii competentelor si calificarilor profesionale, urmarind astfel cresterea sanselor
de (re)integrare pe piata muncii.  Un alt factor de succes a fost atentia acordata opiniei beneficiarilor.
Alegerea unui curs potrivit a tinut cont in egala masura de nevoile si interesele profesionale ale persoanelor
si de tendintele de pe piata muncii.  

Surse suplimentare de informatii

http://motivation.ro/programe-si-proiecte/angajarea-persoanelor-din-grupuri-vulnerabile/proiectul-
motivare-pentru-ocupare/

Persoana de contact si date de contact

 Gogan Manuela, coordonator ocupare, adresa de e-mail: m.gogan@motivation.ro 

http://motivation.ro/programe-si-proiecte/angajarea-persoanelor-din-grupuri-vulnerabile/proiectul-motivare-pentru-ocupare/%20
http://motivation.ro/programe-si-proiecte/angajarea-persoanelor-din-grupuri-vulnerabile/proiectul-motivare-pentru-ocupare/%20


MEHEDINTI - Parteneriatele pe termen lung, cadrul pentru actiuni si proiecte comune inMEHEDINTI - Parteneriatele pe termen lung, cadrul pentru actiuni si proiecte comune in
asistenta sociala a copiilor din sistemul de protectieasistenta sociala a copiilor din sistemul de protectie

Parteneri

 Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mehedinti in parteneriat cu Episcopia
Severinului si Strehaiei

 Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mehedinti in parteneriat cu Asociatia
Filantropia Severin, organizatie filantropica si de asistenta sociala, cu caracter crestin-ortodox

„Sa umblam in lumina!”

Programul  „Sa  umblam  in  lumina!”  a  fost  realizat  de  catre  Directia  Generala  de  Asistenta  Sociala  si
Protectia Copilului Mehedinti in parteneriat cu Episcopia Severinului si Strehaiei prin intermediul preotului
misionar si  de caritate care activeaza in cadrul  DGASPC Mehedinti,  conform Protocolului  incheiat  intre
Patriarhia Romana si Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului, in anul 1999. 

„Sa  umblam  in  lumina!” este  un  program  ce  are  drept  scop  aprofundarea  cunostintelor  si formarea
abilitatilor  religioase  la  copiii  din  sistemul  de  protectie,  prin  activitati  de  educatie  non-formala,  prin
consiliere  religioasa  si  spirituala,  precum  si  prin  realizarea  unor  activitati  religioase.  In  mod  special,
mentionam pregatirea a unui numar de doi copii din asistenta maternala pentru examenul de admitere la
Seminarul Teologic Liceal ”Sfantul Grigorie Teologul” din Craiova. Cei doi copii sunt in prezent elevi ai
acestei institutii, unul fiind in anul IV, iar altul in anul I de studiu. O alta activitate notabila a acestui
program a fost participarea anuala a unui numar de doi copii institutionalizati, unul din clasele I-IV, si altul
din clasele V-VIII, la Olimpiada nationala de religie pentru copiii din centrele de plasament, desfasurata la
Pitesti, judetul Arges, organizata de Consiliul Judetean Arges in colaborare cu Arhiepiscopia Argesului si
Muscelului. Un numar de 10 copii din cadrul DGASPC Mehedinti au participat la acest concurs national, in
perioada 2010-2014 (5 ani), obtinand numeroase premii. Programul se afla in derulare pe termen lung. 

„De la inima la inima”

Spectacolul ”De la inima la inima” s-a realizat de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia
Copilului Mehedinti in parteneriat cu Episcopia Severinului si Strehaiei. Implicarea Episcopiei Severinului si
Strehaiei a constat in oferirea unui sprijin financiar, din care s-au realizat o parte din pachetele-cadou
oferite  copiilor  in  incheierea  spectacolului,  precum si  in  participarea  activa  la  pregatirea  programului
artistic (spre exemplu, colindele si sceneta religioasa).

„De la inima la inima” este un spectacol organizat in fiecare an, cu prilejul sarbatorii Craciunului. Acesta
consta  in  realizarea  unui  program  artistic  (sceneta  religioasa,  colinde,  poezii  si  cantece  religioase  si
populare, impodobirea bradului si venirea Mosului) de catre copiii si tinerii din centrele DGASPC Mehedinti,
impreuna cu personalul  specializat (educatori,  asistenti sociali,  psihologi,  preot etc.),  pentru toti copiii
institutionalizati, inclusiv cei din asistenta maternala. Aproximativ 400 de copii din sistemul de asistenta si
protectie sociala si din familiile sarace se bucura de acest spectacol si primesc cadouri. Spectacolul s-a
desfasurat in perioada 2003-2011 la Casa Tineretului din Drobeta Turnu Severin si a fost foarte apreciat de
copii si de invitati. Acest program a incetat in anul 2011. 



„Intreprinderi sociale pentru incluziune sociala”

Proiectul  „Intreprinderi  sociale  pentru  incluziune  sociala”  a  fost  unul  din  rezultatele  parteneriatului
incheiat intre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mehedinti si Asociatia Filantropia
Severin,  organizatie  neguvernamentala  filantropica  si  de  asistenta  sociala,  cu  caracter  crestin-ortodox,
aflata  sub  coordonarea  Episcopiei  Severinului  si  Strehaiei.  Asociatia  Filantropia  Severin  a  implementat
proiectul, in calitate de aplicant, iar tinerii din cadrul DGASPC Mehedinti au fost beneficiari. 

In cadrul acestui proiect, finantat prin AMPOSDRU, 5 tineri ai Centrului de asistenta si sprijin pentru tinerii
in dificultate au beneficiat gratuit de calificare in profesia de dulgher – tamplar - parchetar, organizate prin
CRFPA Mehedinti. Doi din cei cinci tineri calificati au fost angajati la atelierul de icoane „Sfantul Apostol si
Evanghelist  Luca”, infiintat  prin acest proiect, care realizeaza, la  comanda,  icoane litografiate pe pal.
Proiectul s-a derulat in perioada septembrie 2009-septembrie 2011, insa atelierul de icoane functioneaza si
in prezent. 

„Și tu poti!”

Proiectul „Si tu poti!” a fost concretizarea colaborarii intre Centrul de Supraveghere, Orientare si Integrare
„Sfantul Nicodim” din Gura Vaii al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mehedinti si
Centrul Resursa pentru Voluntari al Asociatiei Filantropia Severin, colaborare ce dureaza din anul 2012.
Acest proiect s-a derulat pe parcursul anului 2012, fiind implementat de catre tinerii voluntari ai Centrului
resursa  pentru  voluntari.  Acestia  au  asigurat  resursa  financiara  si  materiala  a  proiectului.  Activitatile
proiectului s-au desfasurat in cadrul Centrului „Sfantul Nicodim”, cu implicarea personalului specializat al
acestuia. 

Scopul  proiectului  a  constat  in  dezvoltarea  abilitatilor  de  relationare  si  comunicare  la  20  de  copii  ai
Centrului de Supraveghere, Orientare si Integrare „Sfantul Nicodim” din Gura Vaii, cu un grad scazut sau cu
probleme  de  integrare  sociala,  prin  activitati  de  educatie  non-formala  (ateliere  de  creatie,  jocuri  si
organizarea unui spectacol tematic). Ca rezultat direct al acestui proiect, s-a observat cresterea gradului de
adaptabilitate  si  integrare  a  celor  20  de  copii  ai  acestui  centru,  beneficiari  ai  proiectului.  In  Centrul
„Sfantul Nicodim”, activitatile de voluntariat au continuat prin intermediul altor voluntari, prin actiuni de
socializare si petrecere a timpului liber. 

„Impreuna activi si solidari”

Proiectul  „Impreuna activi si solidari!” a fost implementat de Asociatia Filantropia Severin, in calitate de
aplicant, iar tineri ai Centrului de asistenta si sprijin pentru tinerii in dificultate din Drobeta Turnu Severin
(un numar de 10 tineri), aflat in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului
Mehedinti, au facut parte din grupul tinta al acestui proiect, primind informatii despre economia sociala/
intreprinderile  sociale  si  consultanta in vederea realizarii  planului  de afaceri.  Spre exemplu,  tinerii  au
primit consultanta si indrumarea pentru realizarea unor planuri de afaceri pentru infiintarea unui atelier de
panificatie si a unui centru de copiere si multiplicare. 

Proiectul a fost finantat din Fondul Social European prin AMPOSDRU, Axa 6 – Economia Sociala, D.M.I 6.1 –
Dezvoltarea Economiei Sociale. In cadrul acestui proiect, 10 tineri ai Centrului de asistenta si sprijin pentru
tinerii  in dificultate din Drobeta Turnu Severin au fost inclusi in grupul tinta al proiectului  si au primit
informatii  despre  economia  sociala  si  intreprinderile  sociale  si  despre  realizarea  planului  de  afaceri
Proiectul s-a derulat in perioada 15 octombrie 2014 – 15 septembrie 2015.



Factori de succes

La baza acestor actiuni se regaseste buna colaborare si parteneriatul existent intre Directia Generala de
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mehedinti si Episcopia Severinului si Strehaiei, care s-a concretizat in
numeroase actiuni si proiecte comune in domeniul asistentei sociale. Acest parteneriat exista din anul 2004
si a fost unul de succes, nu doar o formalitate. Episcopia Severinului si Strehaiei a avut o implicare activa,
mijlocita  prin  prezenta  si  activitatea  preotului  misionar  si  de  caritate,  ca  reprezentant  al  Episcopiei
Severinului  si  Strehaiei,  si  buna relatie si  colaborare pe care acesta o are cu conducerea si personalul
specializat din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mehedinti. 

Un factor care a contribuit la succesul initiativelor comune este existenta in cele doua institutii a unor
persoane specializate in domeniul social (asistenti sociali, educatori, psihologi, sociologi, teologi), precum si
a unei echipe eficiente de scriere si implementare a proiectelor. Un alt factor de reusita este promovarea
voluntariatului  si  deschiderea  catre  actiunile  de  voluntariat,  concretizate  prin  implicarea  tinerilor  in
activitati  de voluntariat.  Nu in ultimul rand, un element-cheie este receptibilitatea si orientarea catre
domenii relativ noi, precum cel al economiei sociale si al intreprinderilor sociale. 

Surse suplimentare de informatii

www.episcopiaseverinuluisistrehaiei.ro 

www.filantropiaseverin.ro 

Persoana de contact si date de contact

 Smeu George,  consilier  social  la  Sectorul  Social-Filantropic  al  Episcopiei  Severinului  si  Strehaiei,
geo_social@yahoo.com

 Corcoveanu  Stelian-Cristian,  membru  in  Consiliul  Director  al  Asociatiei  Filantropia  Severin,
pr_stelian_cristian@yahoo.com

http://www.filantropiaseverin.ro/
http://www.episcopiaseverinuluisistrehaiei.ro/


MURES - MURES - Campania mureseana „Petrece timp cu copilul tau”Campania mureseana „Petrece timp cu copilul tau”

Parteneri

 Initiatori 2015:

◦ Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mures

◦ Inspectoratul de Politie Judetean Mures

◦ Institutul Est-European de Sanatate a Reproducerii

◦ Organizatia „Salvati Copiii” – Filiala Mures

◦ Inspectoratul Scolar Judetean Mures

◦ Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala

 Organizatori: 

◦ Echipa intersectoriala locala pentru prevenirea si combaterea violentei si exploatarii copilului
Mures

◦ Echipa intersectoriala de prevenire si combatere a violentei in familie Mures

O campanie de sensibilizare a comunitatii cu privire la efectele violentei

In fiecare an in judetul Mures se organizeaza actiuni de constientizare cu privire la efectele violentei in
cadrul Campaniei celor 16 zile Internationale de Activism Impotriva Violentei  asupra Femeii  (in perioada
noiembrie  –  decembrie).  Scopul  campaniei  este  de  sensibilizare  si  constientizare  a  comunitatii  privind
efectele dramatice ale violentei in familie asupra tuturor protagonistilor, dar in special asupra copilului. 

In anul 2015, campania s-a desfasurat in perioada  25 noiembrie 2015 – 15 decembrie 2015, iar  mesajul
campaniei  a fost „Petrece timp cu copilul  tau!”, intrucat copiii  afirma deseori ca se simt neglijati,  ca
parintii nu au timp pentru ei. 

Initiatorii  campaniei  si-au  dorit  ca  oamenii  sa  vorbeasca  despre  importanta  relationarii  cu  copiii,  sa
analizeze propriul comportament, sa discute cu copiii despre problemele pe care le au. Cu atat mai mult cu
cat consecintele pe termen lung ale lipsei unei legaturi firesti, puternice dintre parinti si copii pot fi unele
dintre cele mai grave, un raspuns al comunitatii este considerat absolut esential pentru viitorul nostru, al
tuturor.  Campania  a  atras  atentia  asupra  diferitelor  forme de  violenta.  Violenta,  in  toate formele  ei,
dezbina,  destrama  familii,  distruge  vieti.  Chiar  daca  violenta  ramane  de  cele  mai  multe  ori  ascunsa,
impactul ei este devastator chiar daca abuzul nu se produce direct asupra copilului si acesta are calitatea
de martor la violenta.

De la ce s-a pornit?

Aceasta nevoie a copiilor a fost exprimata chiar de copii la intalnirea Echipei intersectoriale locale pentru
prevenirea si combaterea violentei si exploatarii copilului Mures din 29 septembrie 2015 la sediul Politiei si
anume „Parintii muncesc foarte mult – suntem singuri, fara familie” si „Parintii care pleaca la munca
in  strainatate”. Prin  aceasta  campanie,  initiatorii  si-au  propus  sa  mai  multe  scopuri:  constientizarea
faptului ca felul in care copiii sunt tratati genereaza schimbari imediate, dar si de durata in viata lor; sa
evidentieze importanta educatiei pozitive ca si factor de protectie impotriva violentei; sa atraga atentia ca
parintii utilizeaza uneori metode nepotrivite in procesul de crestere si educare a copilului; constientizarea
perpetuarii inter-generationale a violentei.



Simbol, identitate vizuala: NASTURELE

Nasturele a continuat sa fie la a doua editie simbolul campaniei. Asa cum nasturii tin lucrurile impreuna,
asa fiecare dintre noi poate fi  <<nasture>> pentru cei din jurul sau. Sloganul ales a fost: Petrece timp cu
copilul tau! Nasturii mai mari au nevoie sa nu uite ca nasturii mai mici au nevoie de modele pozitive, de
timp de calitate, de incurajare, protectie si dragoste.

Aceasta nevoie a copiilor a fost exprimata chiar de ei!

Afisul campaniei „Petrece timp cu copilul tau”

6 parteneri, mult mai multe initiative

In cadrul campaniei, s-au derulat numeroase activitati in perioada 25 noiembrie – 20 decembrie 2015 prin
cele 6 institutii de initiativa:

 „Ma alatur campaniei antiviolenta!” Toti cei care s-au alaturat campaniei au purtat purta 16 zile UN
NASTURE, distinct (in functie de imaginatia fiecaruia)

 Conferinta de presa – 25.11.2015, DGASPC Mures

 Galeria online de nasturi si mesaje - posteaza o imagine din timpul petrecut cu copilul tau! Facebook
Siguranta Muresenilor

 CONSILIUL JUDETEAN MURES - oferire de nasturi si mesaje la sedinta CJ de catre elevi – 26.11.2015

 BIBLIOTECA JUDETEANA Mures -  „Ma alatur  campaniei  impotriva  violentei!”  Toti  bibliotecarii  au
purtat simbolul campaniei, au fost nasturi celor care imprumuta carti

 Media, aliat impotriva violentei: participare emisiuni TV, difuzare afis, purtarea nasturilor de catre
reprezentantii media

 Emisiune LUMEA COPIILOR - interviuri cu copiii din adapostul pentru victimele violentei in familie

 DEZBATERE „Violenta nu este divertisment”  organizata de ELSA Targu Mures la Facultatea de Stiinte
Economice, Juridice si Administrative din cadrul Universitatii Petru Maior Targu Mures – 25.11.2015



 „Petrece timp cu copilul  tau!” - activitati de sensibilizare in comunitate, mesaj distribuit in tot
judetul  prin  reteaua magazinelor  de desfacere a  produselor  de brutarie si  panificatie  Eldi  „Ora
familiei”

 Actiuni in serviciile sociale DGASPC:

 ateliere de confectionat brose, bratari, tablouri din nasturi cu panglica "Petrece timp cu copilul tau"
de catre copii si parintii sociali 

 oferirea de brose cu mesajul campaniei parintilor din comunitate in locuri publice

 sesiuni de informare in unitatile de ocrotire privind consecintele violentei

 dezbateri cu parintii in unitati invatamant si dezbateri la ore de dirigentie la Unitati de invatamant
impreuna cu psihologii scolari cu privire la fenomenul violentei,

 expozitie cu produsele atelierelor avand mesajul campaniei  la un serviciu social – casa familiala
Sancraiu de Mures cu prilejul Targului de iarna 5 decembrie 2015, cu participarea reprezentantilor
comunitatatii (consiliu, scoala, biserica, fundatii etc.) 

 vizita copiilor de la Gradinita privata Puky si elevii claei VIII din Scoala Tudor Vladimirescu la copiii
din  casa  familial  Sancraiu  de  Mures  in  sensul  cultivarii  spiritului  de  solidaritate  sociala  si
nedisciriminarea copiilor institutionalizati

 Implicare prin purtarea de brose in Magazinele Praktiker, Eldi, Decathlon

 Ateliere copii – parinti la Doti Playhouse

 Actiuni in scoli, gradinite, licee

 CEAINARIA PARINTILOR (Ceainaria cu nasturi)

 La film cu familia

 Participare la diverse evenimente din comunitate, organizare expozitii

 CEAINARIA  NASTURILOR  Ceai,  Institutul  Est  European,  incheierea  campaniei  –  10.12.2015  Ziua
drepturilor omului - conferinta de presa

Factori de succes

Initierea  acestei  campanii  in  parteneriat  cu  mai  multe  institutii  publice  si  cu  o  organizatie
neguvernamentala a creat posibilitatea organizarii unei campanii ample si de impact, care s-a desfasurat pe
mai multe paliere. O importanta deosebita in abordarea acestei  problematici  in judetul Mures l-a avut
infiintarea Echipei intersectoriale locale pentru prevenirea si combaterea violentei si exploatarii copilului
Mures, formata din reprezentanti de institutii si ONG-uri cu atributii in acest domeniu (persoane resursa din
aceste  institutii  pentru  facilitarea  colaborarii  in  interventia  pentru  copiii  victime  ale  violentei).  In
organizarea campaniei, s-a dovedit valoroasa experienta Echipei intersectoriale de prevenire si combatere a
violentei in familie Mures in organizarea de campanii similare. Un avantaj esential al lucrului in parteneriat
a fost mobilizarea de resurse partiale de la fiecare institutie, rolul complementar al resurselor. Succesul
colaborarii  a  fost  asigurat  prin  stabilirea  clara  a  rolurilor,  consultarea  periodica  a  reprezentantilor
institutiilor, urmarirea consensului in luarea deciziilor de actiune, informarea sefilor ierarhici din fiecare
institutie si participarea la unele actiuni din plan (cel putin conferinte de presa).



Surse suplimentare de informatii

Link-uri: 

http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/2440-petrece-timp-cu-copilul-t%C4%83u-2015-11-
25.html, 

http://news.stirilettm.ro/social-si-sanatate/item/2436-timp-de-16-zile-%E2%80%9Cn%C4%83stureii-
%E2%80%9C-vor-z%C3%A2mbi-2015-11-25.html

http://www.e-nepujsag.ro/op/article/nem-javakra-sz%C3%BCleikre-v%C3%A1gynak-gyermekek

http://www.agerpres.ro/social/2015/11/25/campania-petrece-mai-mult-timp-cu-copilul-tau-lansata-la-
targu-mures-14-55-

http://www.ziare.com/tg-mures/stiri-actualitate/timp-de-16-zile-nastureii-vor-zambi-2015-11-25-5823330

http://www.erdely.tv/hirek/gombok-az-eroszak-ellen

http://www.zi-de-zi.ro/premiu-de-excelenta-in-parteneriat-la-dgaspc-mures/

http://news.stirilettm.ro/social-si-sanatate/item/2582-premiul-de-excelen%C5%A3%C4%83-al-n
%C4%83stureilor-2015-12-11.html

http://www.radiomures.ro/stiri/mii-de-copii-si-parinti-din-judetul-mures-au-devenit-nasturi-impotriva-
violentei.html

Revista DGASPC Mures „Despre familia noastra” nr. 14 – cuprinderea activitatii EIL Mures si a campaniei 

Afisul campaniei si revista pe site-ul DGASPC Mures http://www.dgaspcmures.ro/

Persoana de contact si date de contact

 Deak Elida – Director adj. DGASPC Mures, tel. 0265/213 512, e-mail deak.elida@dgaspcmures.ro

http://www.dgaspcmures.ro/
http://www.radiomures.ro/stiri/mii-de-copii-si-parinti-din-judetul-mures-au-devenit-nasturi-impotriva-violentei.html
http://www.radiomures.ro/stiri/mii-de-copii-si-parinti-din-judetul-mures-au-devenit-nasturi-impotriva-violentei.html
http://news.stirilettm.ro/social-si-sanatate/item/2582-premiul-de-excelen%C5%A3%C4%83-al-n%C4%83stureilor-2015-12-11.html
http://news.stirilettm.ro/social-si-sanatate/item/2582-premiul-de-excelen%C5%A3%C4%83-al-n%C4%83stureilor-2015-12-11.html
http://www.zi-de-zi.ro/premiu-de-excelenta-in-parteneriat-la-dgaspc-mures/
http://www.erdely.tv/hirek/gombok-az-eroszak-ellen
http://www.ziare.com/tg-mures/stiri-actualitate/timp-de-16-zile-nastureii-vor-zambi-2015-11-25-5823330
http://www.agerpres.ro/social/2015/11/25/campania-petrece-mai-mult-timp-cu-copilul-tau-lansata-la-targu-mures-14-55-
http://www.agerpres.ro/social/2015/11/25/campania-petrece-mai-mult-timp-cu-copilul-tau-lansata-la-targu-mures-14-55-
http://www.e-nepujsag.ro/op/article/nem-javakra-sz%C3%BCleikre-v%C3%A1gynak-gyermekek
http://news.stirilettm.ro/social-si-sanatate/item/2436-timp-de-16-zile-%E2%80%9Cn%C4%83stureii-%E2%80%9C-vor-z%C3%A2mbi-2015-11-25.html
http://news.stirilettm.ro/social-si-sanatate/item/2436-timp-de-16-zile-%E2%80%9Cn%C4%83stureii-%E2%80%9C-vor-z%C3%A2mbi-2015-11-25.html
http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/2440-petrece-timp-cu-copilul-t%C4%83u-2015-11-25.html
http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/2440-petrece-timp-cu-copilul-t%C4%83u-2015-11-25.html


MURES - Proiectul „Pasi catre o viata mai buna!”MURES - Proiectul „Pasi catre o viata mai buna!”

Parteneri

 DGASPC Mures

 Fundatia Talentum 

Fosti si actuali beneficiari ai sistemului de protectie, fata in fata

Proiectul  „Pasi  catre o  viata  mai  buna”,  initiat  de  Directia  Generala  de Asistenta  Sociala  si  Protectia
Copilului (DGASPC) Mures in parteneriat cu  Fundatia Talentum, a avut drept obiectiv principal pregatirea
tinerilor care parasesc sistemul de ocrotire a copilului pentru viata independenta. Modalitatea inovatoare in
care initiatorii au asigurat aceasta pregatire a fost prin organizarea de intalniri, respectiv sesiuni de lucru,
intre  actualii  beneficiari  ai  sistemului  si  tinerii  proveniti  din  institutii  de ocrotire  care au reusit  sa se
integreze in societate.

Astfel, scopul proiectului a vizat:  constientizarea cu privire la abilitatile necesare traiului independent;
capacitarea  copiilor  spre  munca  si  studiu  prezentand  tineri-modele  care  au  reusit  sa  se  integreze  in
societate; identificarea si aprecierea conditiilor din sistemul de protectie (umane si materiale, financiare) si
utilizarea lor pentru dezvoltarea proprie; reducerea/ eliminarea starilor de teama fata de momentul iesirii
din  sistem;  identificarea  unor  repere  pentru  supravietuire,  depasirea  mai  facila  a  insucceselor;
constientizarea propriilor calitati.

Mentinerea unui loc de munca, obtinerea unei locuinte, finalizarea studiilor superioare sau intemeierea unei
familii sunt secrete care au fost facute cunoscute celor 102 copii si tineri, cu varste peste 16 ani, ocrotiti in
casele de tip familial din judetul Mures, de catre tineri care au parasit sistemul de protectie al copilului,
modele de integrare socio-profesionala. 

Aceste intalniri au avut loc in lunile decembrie 2012 si februarie-martie 2013 si au fost mediate de psihologi
din cadrul Directiei si al Fundatiei Talentum. 

S-a analizat importanta studiilor, acceptarea sprijinului personalului Directiei in orientarea profesionala,
gestionarea bugetului – raportul dintre venituri si cheltuielile zilnice, prietenii si casatorie, intemeierea unei
familii,  persoane resursa care pot sprijini  tanarul,  relationarea cu fratii  proprii,  parintii  biologici  si  cu
ceilalti copii din casa familiala, comportamentul la locul de munca.

Experiente de viata dificile, lectii de integrare valoroase 

Datorita faptului ca in cadrul seminarului ocazionat de proiectul Educ Plus PEH021 din 2016, in care DGASPC
Mures este beneficiar, a fost mentionat impactul relevant al acestui proiect, s-a convenit de comun acord
ca psihologii DGASPC Mures si psihologii Fundatiei Talentum sa continue acest proiect si in anul 2016. 

Au fost planificate 7 intalniri in perioda aprilie-noiembrie 2016, cate o intalnire/ luna de aproximativ 3 ore
cu cate 20-21 copiii din sistemul de protectie rezidential – case familiale. In total vor participa 144 copiii cu
varste intre 14-26 ani.

In  cadrul  primelor  intalniri  din  anul  2016,  printre  temele  abordate  s-au  regasit  diferite  experiente
referitoare la viata din institutii si viata de dupa iesirea din sistem, pline de invataminte pentru tinerii
beneficiari. Dintre acestea, prezentam: cazul unei tinere care, desi munceste, isi plateste chiria la zi, nu
are datorii, este placuta de vecini, pastreaza curatenia, este corecta, cu toate acestea este data afara din
chirie,  deoarece se cearta si are o atitudine revendicativa  fata de proprietar. tanarul  A.S. isi  prezinta



situatia personala si profesionala, locurile de munca, experienta lui in sistemul de protectie, persoanele
care l-au ajutat si sfaturi cu privire la respectarea adultilor si la acceptarea ajutorului care acestia pot sa-l
ofere. Un alt domn in varsta de peste 75 ani (corespondent la ziar) isi prezinta viata din institutii si viata de
dupa iesirea din sistem. De asemenea, a avut loc o dezbatere pe tema: Ce meserie imi este potrivita?
Subiectele care au fost de cel mai mare interes pentru participanti au fost: accesarea locului de munca;
experiente in sistem; obtinerea locuintei; relatii interumane; relatii cu parteneri; modalitati de solutionare
a unor situatii dificile sau conflictuale.Participantii si-au exprimat opiniile fata de situatiile prezentate, au
pus intrebari celor care si-au prezentat situatia privind ce resurse au avut la dispozitie, cum au depasit
anumite dificultati, cum este viata dupa iesirea din sistem.

Tinerii au fost receptivi la experienta de viata a fostului lor coleg, au fost empatici si au exprimat opinii
profunde fata de situatiile si evenimentele de viata prezentate.

Factori de succes

Aceste intalniri  de lucru au fost considerate benefice atat pentru tinerii beneficiari ai serviciilor de tip
rezidential, cat si pentru tinerii invitati la dezbateri, care s-au bucurat sa impartaseasca din experienta
proprie si sa sustina alti tineri in procesul dificil al integrarii in societate. La reusita proiectului a contribuit
implicarea activa a ambilor parteneri. Invitatia a fost realizata de organizatia neguvernamentala si predata
fiecarui copil. Directia a facilitat transportul si a asigurat spatiul de intalnire in afara serviciului social.
Fiecare grup al participantilor a fost format din copiii din toate serviciile, care au fost expusi experientei
unor tineri invitati proveniti din sistem si realizati profesional, familial, material etc. In cadrul intalnirilor,
specialistii au creat un cadru de comunicare si de schimb de experienta. Intalnirile au fost mediate de catre
psihologi  din  cadrul  ambelor  organizatii,  lasand posibilitatea de libera  exprimare a  copiilor.  Pentru un
impact cat mai mare, concluziile proiectului au fost promovate in revista trimestriala DGASPC Mures care
este distribuita  tuturor  copiilor  din  sistem. Un alt  element important  este  disponibilitatea partenerilor
pentru continuarea colaborarii, avand in vedere impactul constatat. 

Surse suplimentare de informatii

Revista DGASPC Mures, 2013 articol „Tinerii realizati, modele pentru copiii abandonati” - titlul „Avem o
lectie de invatat, sa nu facem greselile parintilor” si titlul „Fara sa lucrezi, nu poti face nimic in viata”.

http://www.dgaspcmures.ro/2013/DGASPC_3.pdf

Persoana de contact si date de contact

 Deak Elida – Director adj. DGASPC Mures, tel. 0265/213 512, e-mail deak.elida@dgaspcmures.ro

http://www.dgaspcmures.ro/2013/DGASPC_3.pdf


MURES - MURES - „Cand voi fi mare, ce voi fi oare?”„Cand voi fi mare, ce voi fi oare?”

Parteneri

 Institutii implicate:

 Casa de tip familial din Zau de Campie (Directia Generala de Asistenta Sociala si protectia Copilului
Mures)

 Scoala Gimnaziala din Zau de Campie, jud. Mures

 Gradinita Zau de Campie

 Oficiul postal Zau de Campie

 Farmacia Ropharma din Zau de Campie

 Biblioteca orasului Zau de Campie

 Patiseria privata din Zau de Campie

 Dispensarul medical din comuna Zau de Campie

 Magazin privat legume-fructe din Zau de Campie

 Hair stilist din Zau de Campie

Pregatirea pentru o viitoare cariera, o componenta esentiala a integrarii sociale

Proiectul „Cand voi fi mare, ce voi fi oare?” s-a dorit a fi o activitate de orientare in cariera, proiect derulat
in anul 2014 cu 10 copii din Casa de Tip Familial din Zau de Campie, cu varste cuprinse intre 10 si 14 ani, si
toate institutiile mentionate mai sus. 

Scopul  proiectului  a  fost  inzestrarea copiilor  cu  cunostinte  si  abilitati  necesare pentru realizarea  unui
management eficient al propriei  cariere. Avand in vedere ca cerintele locurilor  de munca evolueaza in
permanenta, specialistii  din cadrul CTF Zau de Campie si al DGASPC Mures au pornit de la premisa ca,
pregatiti de la varste mai mici, copiii vor fi mai independenti si mai flexibili atunci cand vor fi confruntati
cu alegerea unei meserii.

Metoda  folosita  a  fost  „umbra  pentru  o  zi”,  fiecare  copil,  dupa  o  pregatire  anterioara,  alegandu-si  o
meserie unde o zi intreaga a fost „umbra” angajatului din meseria aleasa. Copiii au putut afla numeroase
informatii utile despre meserii precum: invatator, educator, postas, asistent medical, bibliotecar, bucatar
s.a. Totodata, pe parcursul  proiectului,  copiii  au aflat  care sunt pasii  spre luarea unei decizii,  despre
planificare, despre rezolvarea de probleme si si-au imbogatit cunstintele despre sine.  

Ulterior, prin joc de rol si alte activitati practice, copiii  au descris experienta traita prin proiect si au
prezentat meseria cu care au venit in contact, cu puncte tari si puncte slabe. Antrenati in jocuri care au
avut  ca  scop  aflarea  mai  multor  informatii  despre  diverse  meserii,  copiii  au  avut  posibilitatea  sa
cantareasca avantajele si dezavantajele fiecareia si sa aleaga in cunostinta de cauza o meserie pe care ei o
considera potrivita pentru viitor. Aceasta evaluare ulterioara a permis masurarea gradului de satisfactie a
copiilor in alegerea facuta. Initiatorii programului au putut constata dorinta de implicare a copiilor intr-un
astfel de proiect si in acest gen de activitati, considerand ca initiativa a fost o reusita.



Factori de succes

La succesul proiectului au contribuit buna colaborare intre toti participantii, participarea directa activa,
stimularea interesului copiilor pentru proiect si, in egala masura, abilitatea coordonatorului proiectului,
perceperea corecta si reala a muncii echipei, buna comunicare in echipa, cu copiii si cu toti cei implicati in
proiect. A existat o motivare puternica pentru a derula acest proiect, echipa implicandu-se in identificarea
unor persoane din localitate care sa preia rolul de „mama”, „tata” de la serviciu si care, pentru cateva ore,
sa fie persoana care sa ii explice copilului ce face si cum face, cum decurge o zi din viata de la serviciul
sau. De asemenea, un factor de succes a fost implicarea membrilor comunitatii, prin atitudinea deschisa si
cooperarea aratate in aceasta initiativa.  

Persoana de contact

 Mihail Daniela, psiholog - DGASPC Mures, str. Trebely, nr.7, 540081 Targu Mures , jud. Mures, tel
0265-211699 int.49



MURES - „Gradina noastra, dar si a comunitatii”MURES - „Gradina noastra, dar si a comunitatii”

Parteneri

 Casa de Tip Familial din Sangeorgiu de Padure, jud.Mures

 Vecinii din proximitatea casei de tip familial

Stimularea autonomiei personale

Echipa de proiect a fost formata din cele zece beneficiare, cu varste intre 7-18 ani, aflate in plasament la
Casa de Tip Familial din Sangeorgiu de Padure. Proiectul s-a dorit a fi o activitate de schimbare a aspectului
terenului din jurul casei si de face cunoscuta CTF in comunitate. Beneficiarele CTF s-au implicat activ in
aceasta amenajare, aceasta activitate constituind totodata o modalitate de a se pregati pentru viata, care
le-a stimulat abilitatile de autonomie personala si sociala. 

Fetele  erau  intr-o  perioada  de
acomodare, fiind mutate dintr-un
centru vechi inchis la case de tip
familial, in comunitate, astfel ca
aceasta  activitate  le-a  ajutat  sa
faca  fata  mai  usor  problemelor
emotionale  -  o  tehnica  de
gestionare  pentru  sters  si
anxietate.

Amenajarea a fost solicitanta, dar
si  placuta.  Dupa  curatarea
spatiului  curtii,  s-a sapat si  s-au
plantat  zarzavaturi,  legume  si
flori,  s-a  reparat  fantana,  s-au
realizat  elemente  decorative  –
totul in aproximativ 4 saptamani.
Activitatea  a  fost  de  natura  sa
atraga  interesul  fetelor,  acestea
implicandu-se  cu  entuziasm  in
toate etapele amenajarii.   

Proiectul a contribuit si la mai buna integrare a CTF in comunitate. 

Pe parcursul lucrarilor, fetele si-au creat o relatie amicala cu vecinii, care s-au implicat lor in viata copiilor
din  CTF pentru a se  cunoaste mai  bine.  Alte  obiective  atinse de acest  proiect  au fost:  imbunatatirea
abilitatilor de comunicare ale copiilor beneficiari, cresterea increderii in propriile resurse, diversificarea
rolurilor sociale, deprinderea unor activitati de autogospodarire (curatenie, ingrijirea gradinii), protejarea
mediului inconjurator, modelarea abilitatilor de viata, atribuind sarcini si responsabilitati adaptate la varsta
fetelor, rezolvarea problemelor si luarea deciziilor, capacitatea de a se gandi alternative de actiune si la
consecintele probabile.



Alaturi de copiii din CTF au participat la aceasta activitate de amenajare a spatiului curtii un reprezentant
din cadrul Politiei orasului Sangeorgiu de Padure, care a solicitat si sprijinul unui specialist in fantani. 

Pe parcursul activitatii s-au folosit diferite metode: activitati practice, discutiile de grup,  brainstormingul,
jocurile, ateliere, jocul de rol, povesti terapeutice – povestea micului Vatican.

La  finalizarea  proiectului,  participantii  au  completat  un  chestionar  de  evaluare  pe  tema:  „Integrarea
copiilor in comunitate” si au primit diplome de apreciere.  

Pentru initiatorii proiectului,  specialistii  din cadrul DGASPC Mures si al CTF, cel mai important rezultat
obtinut in urma acestei  activitati a fost faptul ca a ajutat la dezvoltarea personala a fetelor beneficiare ale
CTF, acestea fiind sprijinite  sa ajunga adulti  increzatori  in  sine si  persoane responsabile.  Un astfel  de
proiect  contribuie  la  dobandirea  abilitatilor  pentru  viata  independenta  si  la  intarirea  legaturilor  cu
comunitatea. 

Factori de succes

In opinia initiatorilor, la succesul proiectului au contribuit mai multi factori: o organizare si o planificare
realiste, gestionarea buna a echipei, intelegerea clara a rolurilor si responsabilitatilor. A contat si faptul ca
beneficiarii  au  fost  motivati  sa  participe,  activitatea  a  fost  atractiva,  oferindu-le  posibilitatea  sa  isi
imbunatateasca abilitatile sociale si practice si sa isi dezvolte capacitatea de a gandi alternative – toate
acestea rezultate le vor ajuta pe fetele beneficiare sa faca fata mult mai bine provocarilor vietii de adult.

Persoana de contact

 Mihail Daniela, psiholog - DGASPC Mures, str. Trebely, nr.7, 540081 Targu Mures , jud. Mures, tel
0265-211699 int.49



VALCEA - Tabara de vara CastelulVALCEA - Tabara de vara Castelul

Parteneri

 Asociatia Orfanilor din Casele de Copii Ramnicu Valcea (AOCC)

 Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea

O asociatie a copiilor si tinerilor beneficiari

Asociatia Orfanilor din Casele de Copii a fost constituita in anul 1996, de catre 35 de copii si tineri care au
trait in Casa de Copii Scolari Baieti si Casa de Copii Scolari Fete din Ramnicu Valcea. De atunci numarul
membrilor a crescut, ajungand astazi la peste 200. Asociatia AOCC promoveaza interesul copiilor si tinerilor
care sunt sau provin din centrele de plasament si desfasoara initiative care sustin integrarea sociala a
acestora.

Pentru o viata independenta

Tabara  eco-civica  este  un  proiect  care  s-a  derulat  pe  parcursul  mai  multor  ani,  la  aceasta  tabara
participand copii si tineri care provin din centrele de plasament din Ramnicu Valcea, aflate in subordinea
Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea. Unul dintre obiectivele principale ale
acestei tabere este pregatirea pentru viata. Astfel, in cadrul taberei, fiecare participant invata cum sa se
descurce in afara centrului de plasament prin diverse activitati ca: montarea unui cort, prepararea hranei
zilnice, spalat vesela, igienizare, confectionarea de diverse obiecte necesare pentru confort (scaune, mese
etc.). 

Toti  participantii  invata  cum sa  protejeze  natura  si  participa  la  actiuni  de  ecologizare  a  zonelor  din
vecinatatea locului de tabara. Copiii si tinerii sunt impartiti in grupe de lucru, astfel ca fiecare va invata sa
colaboreze in  echipa.  Totodata,  sunt organizate competitii  sportive si  recreative si  anume: concurs  de
orientare turistica, concurs „Stafeta”, concurs de badmington, concurs de volei, concurs de rummy, teatru,
muzica si dans. 

Prin participarea copiilor si tinerilor la aceste tabere eco-civice se urmareste ca acestia sa reuseasca sa
aplice diferite strategii pentru a rezolva adecvat diversele problemele cu care se confrunta, sa negocieze cu
ceilalti copii pentru rezolvarea unor situatii, cu sau fara ajutorul adultului, sa ia in considerare dorintele si
nevoile celorlalti copii, sa accepte responsabilitati si sa le respecte, sa se conformeze deciziilor de grup, sa
isi ofere voluntar ajutorul si sa indeplineasca o sarcina care contribuie la atingerea unui scop comun.

Factori de succes

Faptul  ca  prin  organizarea  tabarei  eco-civice,  initiatorii  cultiva  spiritul  de  colaborare,  intrajutorare  si
competitie al copiilor constituie un factor de succes. Activitatile puse in practica in cadrul taberei de catre
organizatori permit dezvoltarea deprinderilor de viata cotidiana de autogospodarire, de pregatire a hranei
zilnice, de asigurare a igienei spatiului de locuit etc.

Prin alegerea locului de desfasurare in mijlocul naturii si prin tipul activitatilor puse in practica, copiii sunt
sprijniti in insusirea de modele de civilizatie si educatie pentru un mediu curat si sanatos. 

Surse suplimentare de informatii

http://www.aocc.vl.ro

Persoana de contact si date de contact

• Ghebrea Mihai – Educator Centrul de Plasament „ANA” si Presedinte AOCC, tel:0746745840, e-mail:
gmgmihai@yahoo.com

http://www.aocc.vl.ro/


VALCEA - Prietenia si valentele ei formativeVALCEA - Prietenia si valentele ei formative

Parteneri

 Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea 

 Colegiul National de Informatica „Matei Basarab” Ramnicu Valcea

O problematica larga, o nevoie comuna – integrarea

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea, in scopul indeplinirii rolului sau de a
aplica  la  nivel  judetean  politicile  si  strategiile  in  domeniul  protectiei  copilului,  fiinteaza  servicii  de
protectie de tip rezidential a copilului aflat temporar in dificultate sau victime ale abuzului si violentei, a
copilului cu handicap: centre de plasament, servicii de primire in regim de urgenta a copilului, casute de tip
familial, centre si servicii pentru copiii si tinerii cu dizabilitati, servicii de integrare socio-profesionala a
tinerilor din sistemul de protectie s.a.

Una dintre preocuparile importante ale DGASPC Valcea in cadrul ingrijirii acordate in serviciile de protectie
pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta a copiilor si tinerilor beneficiari este desfasurarea
de activitati care contribuie la o mai buna adaptare a copiilor in societate. In acest scop, DGASPC Valcea
colaboreaza atat cu institutii publice, cat si cu ONG-uri.

Pentru a in veni intampinarea dificultatilor cu care se confrunta copiii beneficiari ai sistemului rezidential,
o modalitate prin care comunitatea se poate implica pentru a preveni marginalizarea si pentru a pregati
copiii pentru o viata independenta este realizarea de activitati educative de catre scoli atat in centrele de
plasament (si alte tipuri de servicii rezidentiale), cat si in cadrul scolilor. Acest tip de initiative sunt de un
real folos pentru imbunatatirea rezultatelor scolare, precum si in prevenirea abandonului scolar.

Educatie pentru dialog si comunicare

Un  astfel  de  proiect  este  „Prietenia  si  valentele  ei  formative”,  proiect  pe  care  Colegiul  National  de
Informatica „Matei Basarab” Ramnicu Valcea in colaborare cu DGASPC Valcea il deruleaza in perioada anilor
scolari 2015 - 2017.

In acest parteneriat, cele doua institutii si-au stabilit mai multe obiective principale. Activitatile educative
desfasurate in comun contribuie la largirea cercului de prieteni in vederea unei mai bune adaptari sociale a
copiilor. Copiii invata sa isi cultive spiritul de colaborare, intrajutorare si competitie. Prin activitatile din
cadrul  proiectului  se  promoveaza  dialogul  si  comunicarea  intre  elevi.  De  asemenea,  acestea  dezvolta
colaborarea si cooperarea intre cadrele didactice. 

Factori de succes

Aceasta initiativa aduce beneficii  reale in mai buna integrare in scoala si  in comunitate a copiilor  din
serviciile de tip rezidential. Copiii beneficiari ai SR devin mai bine pregatiti pentru cerintele scolare, isi
dezvolta cercul de prieteni, isi imbunatatesc abilitatile de comunicare. Cadrele didactice ii incurajeaza pe
elevii  din  comunitate  sa  adopte  valorile  solidaritatii  si  intelegerii  reciproce.  Un  element  important  in
succesul acestui proiect este constituit de programul de activitati variate propus de catre cadrele didactice,
care capteaza interesul elevilor. Participarea la activitati, precum si comunicarea cu ceilalti copii si lucrul
in echipa, stimuleaza si valorizeaza elevii.  Elevii devin capabili sa inteleaga lumea in care traiesc si sa o
transforme, sa se cunoasca pe sine, sa exprime ganduri si sentimente prin creatii literare sau picturale/



plastice  si  de  abilitate  manuala. Contextul  creat  permite  exersarea  aptitudinilor  estetice,  sportive  si
creative.  Totodata,  elevii  isi  pot  exersa  deprinderi  importante  de  comportament  social,  in  compania
colegilor si a cadrelor didactice.

Surse suplimentare de informatii

Revista Colegiului National de Informatica „Matei Basarab” Ramnicu Valcea 

Persoana de contact si date de contact

 Ciutulescu Mihaela – Psiholog, e-mail: complexservicii18@yahoo.com

 Teveloiu Mariana – Educator, e-mail: complexservicii18@yahoo.com



VALCEA - Traseul psihomotric – intre relaxare corporala constienta si stimulareaVALCEA - Traseul psihomotric – intre relaxare corporala constienta si stimularea
dezvoltarii psihomotricitatii globaledezvoltarii psihomotricitatii globale

Parteneri

PEA France – Asociatia Psihomotricitatea in Actiune

Directia General de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea

Specializari adecvate copiilor cu nevoi speciale

Asociatia Psihomotricitatea in Actiune (PEA France) deruleaza un proiect de colaborare cu Directia General
de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea pe termen lung, prin activitatile desfasurate in fiecare an
in Romania.

Obiectivul proiectului este acela de a crea un schimb de experienta interprofesionala si de a sensibiliza
personalul in vederea practicilor corecte in domeniul psihomotricitatii. 

Cu sprijinul voluntarilor din cadrul asociatiei, DGASPC Valcea pune un accent special pe dezvoltarea acestei
specializari in cadrul personalului, astfel incat sa asigure un program de recuperare si reabilitare adecvat
copiilor cu nevoi speciale. 

Pentru  o  dezvoltare  armonioasa,  copilul  are  nevoie  de  o  buna  functionare  psihomotrica.  Educatia
psihomotorie a copilului ocupa un loc important in procesul instructiv-educativ-recuperator al copiilor cu
diferite deficiente motorii si/ sau mintale. 

Interventie individualizata

Proiectul  debuteaza cu o saptamana de observatii  ale sedintelor de evaluare si interventie psihologica,
terapie educationala, ludoterapie, kinetoterapie, fizio/ balneoterapie si masaj, socializare si dezvoltarea
deprinderilor de autonomie in microclimat. Dupa o saptamana de acomodare in centru, prin activitati de
observare si implicare activa, voluntarii  desfasoara un program de reabilitare si stimulare psihomotrica,
specific nivelului de dezvoltare si nevoilor fiecarui copil. Dupa fiecare sedinta de lucru, se analizeaza in
sedintele  cu  echipa  formata  din  psiholog  si  kinetoterapeut,  fiecare  raspuns  pozitiv/  negativ  din
comportamentul copiilor.

Intre activitatile realizate in cadrul programului se numara:

 Ritualul  din  camera  de  psihomotricitate  –  muzica,  salutul  zilnic,  atingerea  cu  fulgul,  mingi
senzoriale, baloane de sapun, materiale textile

 Confectionarea instrumentelor muzicale, mastilor, costumelor

 Travaliul corporal prin stimulare, miscari, masaj

 Desen, pictura, decupaj, colaj, modelaj

 Traseul psihomotric prin cercuri, tunel, sac de sarit, ocolirea obstacolelor, urcat, coborat scari

 Dansul ca modalitate de cunoastere a corpului



Factori de succes

Actiunile terapeutice in domeniul  psihomotricitatii  sunt considerate esentiale in recuperarea copiilor  cu
deficiente neuromotorii, avand un efect stimulator. Ele constituie un element de baza in recuperarea si
integrarea sociala si profesionala a copiilor cu nevoi speciale. Un element care asigura succesul acestei
colaborari este schimbul de experienta in domeniul de interventie specializata. Prin schimbul de experienta
cu voluntarii  asociatiei,  specialistii  din  cadrul  directiei  isi  imbunatatesc practicile  si  asigura copiilor  cu
dizabilitati serviciile de care au nevoie pentru a se dezvolta. Rezultatele interventiilor sunt vizibile in timp,
insa sunt semnificative: dezvoltarea limbajului nonverbal la copiii cu retard mental si cu tulburarea din
spectrul autist; deblocarea emotionala la nivel corporal in cazul copiilor abuzati fizic sau emotional. 

Programul  de  interventie  terapeutica  se  desfasoara  prin  cunoasterea  si  respectarea  nevoilor  specifice
dizabilitatii si/ sau varstei fiecarui copil. 

Un alt beneficiu rezultat din colaborarea cu Asociatia PEA este crearea unei retele de suport si colaborare
pentru specialistii si personalul centrului.

Surse suplimentare de informatii

http://www.     Psychomotricité-en-Action-PEA.com/

Persoana de contact si date de contact

 Sucea  Adelina-Nicoleta,  psiholog  pr.  clinician,  psihoterapeut,  DGASPC  Valcea,  e-mail:
adelina_sucea@yahoo.com   

 Simonin Clotilde, presedinte PEA, Franta, e-mail: psychomotriciteenaction@gmail.com



BUCURESTI SECTOR BUCURESTI SECTOR 11 -  - „Un viitor mai sigur - Imbunatatirea calitatii serviciilor sociale si„Un viitor mai sigur - Imbunatatirea calitatii serviciilor sociale si
de baza pentru copii si tineri institutionalizati”de baza pentru copii si tineri institutionalizati”

Parteneri

 Asociatia Fluens

 Partener principal: DGASPC sector 1

 Institutii cu care s-au incheiat conventii de colaborare in cadrul proiectului:

 AMOFM (consiliere  vocaționala/ profesionala și medierea în vederea integrarii  pe piața muncii  a
tinerilor beneficiari ai proiectului)

 Centrul de Pregatire Profesionala CEPECOM (orientarea tinerilor din centrele de plasament catre
programe de formare; parcurgerea unor cursuri de calificare de catre beneficiari.) 

 Compania MSD Merck (voluntariat corporatist - organizarea de ateliere educationale cu copiii  din
centrele  de  plasament,  dotarea  centrului  de  zi  Viata  Independenta,  mentorat  si  lectii  de
responsabilitate financiara, amenajarea gradinii Caminului spital Sf. Luca)

 Clubul  Sportiv  de  Rugby  Dinamo  (facilitarea  accesului  copiilor  din  centrele  de  plasament  la
antrenamente periodice de rugby gratuite)

 Poliția Locala Sector 2 (Turul meseriilor; prezentari realizate pentru copiii din centrele de plasament
privind consecintele infractiunilor, reguli de trafic rutier etc.) 

 Muzeul  Sportului  (Turul  meseriilor;  prezentari  pentru  copiii  din  centrele  de  plasament  privind
domeniul sportiv si viata sanatoasa)

 Muzeul CFR (Turul meseriilor)

 AIESEC București (ateliere educaționale și de activitați ludice, organizarea Festivalului Multicultural)

 SC Vel Pitar SA (Turul meseriilor)

 Magic  Beauty  Andreea  Salon  (orientarea  tinerilor  din  centrele  de  plasament  catre  programe de
formare; parcurgerea unor cursuri de calificare de catre beneficiari).

 Asociatia  Absolute  School  (  orientarea  tinerilor  din  centrele  de  plasament  catre  programe  de
formare; parcurgerea unor cursuri de calificare de catre beneficiari.)

 S.C. Intratest SA (medierea si insertia pe piata muncii a tinerilor din sistemul social de protectie)

 S.C.  UTI  S.A.  (orientarea  tinerilor  din  centrele  de  plasament  catre  programe  de  formare;
parcurgerea unor cursuri de calificare de catre beneficiari.)

 Ateliere fara frontiere; (donare de computere reconditionate pentru centrele de plasament unde
activeaza Asociatia Fluens)

 S.C. Vel Pitar (Turul meseriilor)

 Alte autoritati publice si private care si-au adus contributia in cadrul proiectului:

 Facultatea de Asistenta Sociala, Universitatea Bucuresti

 Fundatia Dezvoltarea Popoarelor (medierea profesionala a 3 tineri beneficiari in vederea cooptarii
acestora in cadrul unor stagii de practica la Fabrica de Mozaic administrata de fundatie)



 Asociatia de sprijin  a Pacientilor  cu Tuberculoza Multidrog Rezistenta (participare in calitate de
invitati/instructori voluntari la anumite activitati ale proiectului)  

 Spitalul Regina Maria (facilitarea accesului copiilor in „Turul meseriilor”)

  Maternitatea Regina Maria (facilitarea accesului copiilor in „Turul meseriilor”)

 Ferma Animalelor (facilitarea accesului copiilor in „Turul meseriilor”)

 Teatrul National, Teatrul de comedie (facilitarea accesului copiilor in „Turul meseriilor”)

  Agentia  Nationala  Antidrog  (prezentari  cu  tematica  specifica  realizate  de  catre  reprezentantii
institutiei  in  cadrul  Centrului  Viata  independenta  al  Asociatiei  Fluens  pentru  copiii  si  tinerii
beneficiari ai proiectului „Un viitor mai sigur”)

 Inspectoratul  pentru  situatii  de  urgenta  (prezentari  cu  tematica  specifica  realizate  de  catre
reprezentantii institutiei in cadrul Centrului Viata independenta al Asociatiei Fluens pentru copiii si
tinerii beneficiari ai proiectului „Un viitor mai sigur”)

 Agentia Nationala impotriva traficului  de persoane (prezentari cu tematica specifica realizate de
catre reprezentantii institutiei in cadrul Centrului Viata independenta al Asociatiei Fluens pentru
copiii si tinerii beneficiari ai proiectului „Un viitor mai sigur”)

 Compania Dell (Voluntariat corporatist: lectii de limba engleza pentru copiii beneficiari ai asociatiei;
amenajarea spatiului  de activitati din cadrul CSS Sf. Nicolae; mentorat si  plata cursuri pentru 4
beneficiari ai proiectului „Un viitor mai sigur”)

 Scoala Gimnaziala Gheorghe Munteanu Murgoci Bisoca (oferirea locatiei gratuite pentru Tabara de
abilitati de viata independent)

 Asociatia Studentilor de la Facultatea de Drept (intalniri de mentorat cu copiii - activitatea „Scrisori
motivationale”

 ARPsiC (Asociatia Romana de Psihodrama Clasica); directionarea de voluntari psihoterapeuti catre
Asociatia Fluens; consultant si supervizare pentru grupurile de terapie organizate cu varstnicii

 Banca Agricola (amenajarea unui stand in interiorul bancii cu produsele realizate de copii)

 GFK (amenajarea unui stand in interiorul bancii cu produsele realizate de copii)

 Muzeul Taranului Roman (amenajarea unui stand in interiorul muzeului cu produsele realizate de
copii)

 Casa de Cultura a Studentilor din Bucuresti (facilitarea locatiei pentru Concursul de cultura generala
inter-centre de plasament)

 Galeriile Galateca (facilitarea locatiei pentru conferintele de presa ale proiectelor)

 Salon Hairmony (salonul de coafura  i-a gazduit pe copii in „Turul meseriilor” si care a oferit servicii
de infrumusetare varstnicilor din camine)

Ateliere de invatare si dezvoltare a abilitatilor de viata 

Incepand  din  anul  2014,  Asociatia  Fluens  deruleaza  proiecte  in  beneficiul  copiilor  si  tinerilor
institutionalizati din centre de plasament si apartamente sociale ale DGASPC sector 1 si DGASPC sector 4, in
cadrul unor conventii  de colaborare si acorduri de parteneriat. Activitatile dezvoltate in parteneriat au
vizat  dezvoltarea abilitatilor  de viata independenta,  interventia educationala, consilierea vocationala si
orientarea profesionala pentru tinerii care urmeaza sa paraseasca sistemul de protectie a copilului. 



Proiectul  „Un  viitor  mai  sigur  -  imbunatatirea  serviciilor  sociale  si  de  baza  pentru  copii  si  tineri
institutionalizati”, finantat prin Granturile SEE 2009- 2014, in cadrul Fondului ONG in Romania a reprezentat
un adevarat model de buna practica in ceea ce priveste parteneriatul public privat si interventia comuna in
managementul de caz. 

Proiectul  s-a  derulat  in  perioada  01.03.2015-31.04.2016.  Prin  centrul  infiintat  in  cadrul  proiectului,
respectiv  Centrul  Viata  Independenta,  Asociatia  Fluens  a initiat  practic  un program pe termen lung in
beneficiul copiilor si tinerilor din serviciile de tip rezidential. 

Beneficiarii proiectului au fost 178 de copii si tineri privati de ingrijire parinteasca din urmatoarele centre
de plasament: CSS Sf. Iosif, CSS Sf. Nicolae, CSS Pinocchio, Casa de tip familial Sf. Stefan si apartamentele
sociale din sector 1.  

Principalul  rezultat  al  proiectului  a  constat  in  punerea  in  functiune  si  acreditarea  Centrului  Viata
Independenta, un centru de zi singular gratie grupului tinta pe care-l deserveste, respectiv copii si tineri
gazduiti  in sistem rezidential. Acest centru a venit in intampinarea nevoilor identificate in centrele de
plasament ale DGASPC sector 1, furnizand in mod complementar servicii sociale si de baza de calitate si
inovatoare pentru copiii si tinerii din serviciile de tip rezidential.

Prin colaborarea cu institutiile si organizatiile partenere Asociatiei Fluens, Centrul Viata Independenta ofera
posibilitatea tinerilor si copiilor sa se dezvolte personal si profesional, sa participe la cursuri si ateliere
destinate nevoilor pe care le au si sa aiba sanse sporite la integrarea pe piata muncii.

Ateliere de  stimulare a abilitatilor de viata independenta, prin intermediul carora toti copiii din proiect au
dobandit achizitii importante in aria pregatirii pentru viata de zi cu zi, respectiv deprinderi si abilitati de
igiena personala si a spatiului de viata, educatie pentru sanatate, autogospodarire, management financiar si
managementul  timpului,  prevenirea  comportamentelor  de  risc,  educatie  sexuala,  prim ajutor,  abilitati
emotionale, de comunicare si negociere cu mediul. Atelierele practice axate pe diferite abilitati au fost
completate  cu  prezentari  si  work-shop-uri  sustinute  de  diferiti  invitati,  invitati  care  le-au  putut  oferi
copiilor  si  tinerilor  informatii  extrem  de  importante  despre  traficul  de  persoane,  consecintele
comportamentelor  infractionale,  ale consumului  de droguri  etc.   Prin colaborarea cu Agentia Nationala
Antidrog,  Politia  sectorului  2,  Inspectoratul  pentru  situatii  de  urgenta,  Agentia  Nationala  impotriva
traficului  de  persoane,  Spitalul  si  maternitatea  Regina  Maria,  Muzeul  Sporturilor,  Muzeul  CFR,  Muzeul
Pompierilor,  aceste  institutii  si-au  deschis  portile  pentru  copii  si  au  realizat  prezentari  instructive  pe
diferite domenii de abilitati de viata sau pornind de la situatii de risc la care pot fi expusi mai cu seama
copiii din aceasta categorie vulnerabila. 

Ateliere educationale inovatoare, bazate pe metode ludice si experimente, prin intermediul carora copiilor
li s-a deschis gustul pentru studiul disciplinelor scolare si au dobandit competente educationale practice si
aplicate, mult mai adaptate provocarilor actuale ale vietii. 

In cadrul „Laboratorului magic” copiii au invatat ca  matematica poate fi distractiva, au aflat ce inseamna
diferite legi ale fizicii in Oraselul copiilor sau au intrat in pielea inventatorilor. Atelierele umaniste s-au
bazat  pe  dramatizari,  sezatori  si  cercuri  de  rime,  jocuri  de  rol,  debate-uri  de  retorica  etc  Atelierele
cuprinse sub titlul de  „Micii artisti“ i-au rasplatit pe copii cu propriile creatii realizate adesea din materiale
nonconventionale  sau cu spectacole  de neuitat.  Atelierele  cuprinse in ciclul  ”Atlasul  lumii” au abordat
geografia prin prisma traditiilor si curiozitatilor specifice diferitelor culturi, fiind completate cu activitati
culinare, lectii de dans traditional sau constructii arhitecturale specifice diverselor tari ale lumii. 

Un eveniment educational important a fost Festivalul Multicultural (22 iulie 2015) organizat in colaborare cu
AIESEC Romania, eveniment care a implicat alaturi de copiii din cele 5 centre, voluntari internationali din
noua tari-Mexic, Cehia, Singapore, Turcia, China, Tunisia, Egipt, Pakistan si Malaezia. Acestia au prezentat
informatii despre locurile natale si au oferit spre degustare preparate locale din cele mai diverse. Alaturi de
prezentarile  generale  copiii  au  participat  la  atelierele  pe  care  studentii  straini  le-au  pregatit.  Printre



acestea se numara caligrafie chinezeasca, lectii pentru utilizarea darbukai (instrument muzical de origine
arabeasca), jocuri traditionale din Malaezia si Singapore, desen traditional din Tunisia, dans traditional din
Turcia si confectionarea pinatei mexicane.

„Concursul de cultura generala” intre echipe de copii din 5 centre de plasament a reprezentat in cadrul
proiectului  unul  dintre  evenimentele  extrem de motivante din  punct  de  vedere  educational.  El  a  fost
organizat in luna februarie 2016 la Casa de cultura a studentilor si a presupus parcurgerea de catre copii a
unei curricule de 6 discipline (istorie, geografie, literatura si gramatica, sport, istoria artei, religie). In
prealabil, copiii au parcurs provocarea unui adevarat campionat de preselectie la nivelul fiecarui centru
astfel incat iar in etapa finala copiii au fost extrem de bine pregatiti dar si rasplatiti pe masura cu premii
generoase. 

Cursuri de responsabilitate financiara si antreprenoriat. Cursuri de operare IT

Odata  cu  transferul  tinerilor  catre  apartamentele  sociale  la  implinirea  varstei  de  18  ani  (in  conditiile
mentinerii in sistemul de invatamant), miza asumarii de responsabilitati creste considerabil, in special in
ceea ce priveste alcatuirea si incadrarea intr-un buget, castigarea propriilor bani si gestionarea vietii din
punct de vedere financiar si profesional. De aceea adolescentii si tinerii beneficiari au participat la multiple
ateliere centrate pe planificarea si gestionarea bugetului, valoarea banilor, notiuni  de baza de economie,
mecanismele  pietei,  notiuni  de  antreprenoriat  (plan  de  afaceri,  investitie-profit  etc.).  Un  colaborator
important in acest sens a fost Compania MSD care si-a asumat rolul prezentarii unor lectii de antreprenotiat
si responsabilitate financiara. Una dintre competentele cheie pentru accesarea unui job este cunoasterea
unei limbi straine, motiv pentru care copiii  si tinerii beneficiari au participat la workshop-uri ludice de
invatare a limbii engleze, o parte dintre acestea fiind sustinute de colaboratorii din Compania Dell. 

Grupuri de consiliere vocationala si profesionala 

S-a acoperit  prin proiect  un serviciu aproape inexistent in centrele de plasament, respectiv  consilierea
vocationala si orientarea catre cursuri si activitati prin care sa se valorifice inclinatiile si talentele copiilor.
Sapte copii au fost inscrisi la Clubul de rugby Dinamo si pentru doi copii au fost achizitionate instrumente
muzicale. Talentele artistice ale copiilor au fost valorificate si facute vizibile prin diferite spectacole si
targuri  de artizanat. Toti  copiii  de ciclu  gimnazial  si  liceal  au fost evaluati  si  li  s-a conturat  un profil
vocational/  profesional  care a  stat  la  baza deciziilor  ulterioare de cursuri  si  de implicare  in  activitati
specifice.

Grupuri de dezvoltare personala si psihoterapie

Consilierea psihologica si psihoterapia reprezinta un alt serviciu insuficient furnizat la nivelul centrelor de
plasament, un serviciu atat de necesar copiilor afectati de tarele institutionalizarii, de diferite evenimente
traumatice si mai ales de abandonul familial. Este un serviciu cu atat mai necesar cu cat suferinta psihica
adesea se asociaza cu multiple  tulburari  de comportament (crize  de furie,  furturi,  consum de droguri,
comportamente sexuale de risc, bullying intracentru etc.),  tulburari pe care personalul din centrele de
plasament  cu  greu  le  gestioneaza  si  in  fata  carora  se  simte  adesea  depasit.  Consilierea  psihologica  a
totalizat multiple grupuri terapeutice si sesiuni individuale, toate acestea avand un caracter continuativ si
generand  rezultate  precum ameliorarea  simptomatologiei  emotionale  si  comportamentale  pentru  multi
dintre copiii beneficiari. 

Facilitarea accesului tinerilor la cursuri de formare profesionala pe diferite meserii si  transferul lor
catre stagii de practica, asistare si mediere in gasirea unui loc de munca

Pe  parcursul  proiectului  au  fost  inscrisi  la  diferite  cursuri  adaptate  profilului  vocational  si  profesional
identificat  21 de tineri,  care au finalizat  cursurile  de:  barman, autocad,  manichiura-pedichiura,  masaj
somatic,  coafura,  lucrator  in  comert.  Am  realizat  cateva  colaborari  importante  in  directia  formarii
profesionale a tinerilor cu diferiti furnizori de formare profesionala respectiv AMOFM, CEPECOM, FDP, Magic
Beuty, Radisson Hotel, Compania UTI, Harmony Coafor etc Prin parteneriatul cu AMOFM au fost realizate 5
contracte de solidaritate pentru 5 tineri din sistem si au fost organizate doua mari evenimente de informare



si consiliere privind piata ocupationala (provocari, oportunitati si modalitati de accesare), evenimente la
care au participat circa 40 de tineri si adolescenti peste 16 ani din sistemul de protectie institutionala. Au
ocupat  un  loc  de  munca  un  numar  de  6  beneficiari:  ajutor  pizzar  la  Pizza  Delivery,  operator  mașini
semi/automate la  SC Isopan  Est  SRL,  barman la  Beraria  H si  organizator  evenimente la  intreprinderea
sociala Perform Media. O activitate foarte importanta a constituit-o și prezentarea la diverse interviuri de
angajare pentru urmatoarele locuri de munca si pozitii: ingrijitor, patiser si barman la Hotel Radisson Blu,
ajutor  de bucatar la  Billa,  Lucrator  comercial  la  Cinnabon România,  barman la Beraria H. Interviuri  si
interactiuni cu angajatorii au avut loc si la burse ale locurilor de munca la care au participat tinerii din
apartamentele sociale, precum si la evenimente organizate de colaboratori (FDP-„In dialog cu angajatorii”,
Ziua portilor deschise la Hotel  Radisson Blu)

Activitati  formative  si  de  suport  pentru  personalul  de  ingrijire  directa/personalul  specializat.  50  de
persoane implicate direct in ingrijirea si educatia copiilor din centrele de plasament vizate au participat la
sesiuni formative prin care s-au imbunatatit abilitatile de lucur cu copiii  si au beneficiat de sedinte de
suport psihologic in cadrul unor grupuri de tip Balint

Factori de succes

Interventia Asociatiei Fluens poate fi  considerata o initiativa-pilot,  pe baza careia se poate dezvolta in
continuare o colaborare public-privata coerenta, orientata spre solutii si eficienta. In cadrul parteneriatului
cu DGASPC Sector 1, Asociatia Fluens a intreprins actiuni care corespund unora dintre Standardele Minime
Obligatorii pentru managementul de caz.

Astfel, asociatia a realizat Fise de evaluare initiala a abilitatilor de viata independenta pentru toti cei 178
de  copii si tineri din centrele de plasament ale DGASPC Sector 1 (aceste fise pot fi considerate un subpunct
al fiselor evaluative initiale si fiselor psihologice care se intreprind pentru fiecare copil in parte). A elaborat
un Plan individualizat de dezvoltare de abilitati de viata independenta pentru fiecare copil/tanar, alaturi de
un plan general vizand dezvoltarea unor abilitati si competente de baza pentru toti beneficiarii proiectului.
A pus in practica directiile Planurilor de interventie, urmarind obiectivele propuse ( a realizat interventia
efectiva) si a monitorizat atingerea obiectivelor, reevaluarea acestora, modificarile care trebuie introduse.
A asigurat servicii de dezvoltare AVI, educationale, de consiliere vocationala, de orientare profesionala,
inclusiv inscrierea la cursuri de formare pentru tineri din sistem, de consiliere psihologica si terapie, de
dezvoltare personala; pentru educatorii  din centre a asigurat grupuri formative si de suport. In aceasta
maniera structurata se poate concluziona ca Asociatia Fluens a oferit un complex de servicii integrate, in
baza unui Plan de interventie, similar cu procedurile impuse de managementul de caz. A urmarit indicatori
precisi si rezultate cuantificabile, pentru a determina evolutia cazurilor asistate. A colaborat cu specialistii
institutiilor publice (DGASPC Sector 1, centrele de plasament), dar si cu alte structuri publice si private
pentru  a  asigura  o  interventie  cat  mai  cuprinzatoare,  avand  astfel  o  abordare  multidisciplinara  si
interinstitutionala.

Surse suplimentare de informatii

www.asociatiafluens.ro

Persoana de contact si date de contact

Iuresi Cristina Roxana, presedinte Asociatia Fluens, 0721349689

http://www.asociatiafluens.ro/


BUCURESTI SECTOR BUCURESTI SECTOR 11 - Sanse pentru un viitor mai bun  - Sanse pentru un viitor mai bun 
pentru tinerii din serviciile de tip rezidential pentru tinerii din serviciile de tip rezidential 

Parteneri

 Asociatia The Social Incubator

 DGASPC-uri din Bucuresti-Ilfov

Program social pentru integrarea socio-profesionala a tinerilor defavorizati 

Asociatia  The  Social  Incubator  se  implica  in  dezvoltarea  unei  platforme  pentru  solutii  sociale
antreprenoriale inovative care sa asigure un viitor normal pentru persoanele defavorizate. Intre acestea,
asociatia  ofera  servicii  de  educatie  si  integrare  socio-profesionala  pentru  tineri  din  serviciile  de  tip
rezidential din regiunea Bucuresti-Ilfov - in toate cele 6 sectoare ale municipiului Bucuresti si judetul Ilfov,
in baza acordurilor de parteneriat cu autoritatile publice locale abilitate.

Principalul program derulat incepand cu luna mai 2014 are ca scop educatia vocationala si integrarea socio-
profesionala reala si durabila a tinerilor orfani sau abandonati (16-20 ani) - scopul final fiind tranzitia la o
viata independenta prin gasirea unui loc de munca platit.

Eforturile asciatiei  se concentreaza pe o etapa deosebit de importanta in viata copiilor  si  tinerilor  din
sistemul de protectie – pregatirea pentru iesirea din serviciul  de tip rezidential  si  tranzitia catre traiul
independent. Din pacate, perspectivele cu care se confrunta tinerii la iesirea din sistem sunt dificile, atat in
ceea ce priveste integrarea pe piata muncii,  cat  si  in  ceea ce priveste integrarea sociala  si  depasirea
prejudecatilor  celorlalti.  Serviciile  sociale  care  sa  acompanieze  aceasta  tranzitie  au  inceput  sa  fie
dezvoltate  atat  de  catre  sectorul  ONG,  precum  si  de  furnizorii  publici,  insa  ele  sunt  in  continuare
insuficiente. 

 potrivire intre potentialul persoanei si locul de munca

In aceasta interventie, asociatia vine cu eforturi sustinute pentru gasirea unui loc de munca stabil pe piata
deschisa  a  muncii,  dar  si  cu  preocuparea  ca  integrarea in  munca a tinerilor  sa  fie  un proces  durabil.
Serviciile  furnizate includ  consilierea  vocationala,  vizite  la  diferite locuri  de munca,  ateliere  in  cadrul
carora tinerii afla ce presupune o anumita profesie, un anumit loc de munca, ce competente si abilitati sunt
necesare, cum se pot dezvolta in domeniul respectiv. Se urmareste ca locul de munca ce va fi identificat sa
reflecte si sa incurajeze potentialul de dezvoltare al fiecarui tanar din serviciile de tip rezidential. 

Prin activitatile la care au fost expusi, tinerii inscrisi in program au avut multe de invatat, si-au dezvoltat
abilitati care le vor fi de folos in viata pe cont propriu. Cu ajutorul acestor servicii, o parte dintre tineri au
reusit sa isi gaseasca un loc de munca, iar altii au dobandit noi competente si sunt mai bine pregatiti pentru
a intra pe piata muncii. Cautarea de noi oportunitati este in permanenta desfasurare, iar eforturile nu se
opresc nici dupa gasirea unui loc de munca, tinerii fiind sprijiniti si in continuare astfel incat sa se integreze
cat mai bine in noul mediu.



Factori de succes

Un factor-cheie in furnizarea serviciilor a fost dezvoltarea de parteneriate stabile intre Asociatia The Social
Incubator  si  Directiile  Generale  de  Asistenta  Sociala  si  Protectia  Copilului  din  cele  6  sectoare  ale
Municipiului  Bucuresti si  din judetul  Ilfov. Un alt factor important l-a reprezentat cautarea unor solutii
inovatoare, deschiderea spre nou si catre posibilitatile oferite de societatea actuala, una dintre acestea
fiind  antreprenoriatul  social.  Din  ce  in  ce  mai  multe  institutii  si  persoane  sunt  deschise  colaborarii  si
parteneriatului si si-au oferit sprijinul pentru a sustine integrarea tinerilor defavorizati. 

Surse suplimentare de informatii

http://www.asociatiasocialincubator.org/

Persoana de contact si date de contact

Adriana Preda, Secretar Executiv, tel:021.794.6143, office@asociatiasocialincubator.org 

http://www.asociatiasocialincubator.org/


BUCURESTI SECTOR BUCURESTI SECTOR 11 - Protectia si promovarea drepturilor copiilor din serviciile de tip - Protectia si promovarea drepturilor copiilor din serviciile de tip
rezidential in conformitate cu prevederile legislatiei romane in vigoare, dezvoltarearezidential in conformitate cu prevederile legislatiei romane in vigoare, dezvoltarea
deprinderilor de viata independenta, utile reintegrarii in familie sau integrarii socio-deprinderilor de viata independenta, utile reintegrarii in familie sau integrarii socio-

profesionaleprofesionale

Parteneri 

 Fundatia „Viata si Lumina” 

 Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1, parteneriatul cu DGASPC Sector
1 inceput din anul 2002,  a  avut  o continuitate  progresiva,  fiind in derulare si in prezent.

 Ministerul Muncii Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor  Varstnice

 Fundatia Filantropica „Metropolis”

 Fundatia „Tanner”

 Serviciul „Apel”

Reintegrarea in familie, o misiune si un program de actiune 

Fundatia  „Viata  si  Lumina”  isi  desfasoara  activitatea  in  domeniul  asistentei  sociale,  avand  ca  directii
principale de actiune prevenirea abandonului  si  a excluziunii  sociale a copiilor  si tinerilor,  reintegrarea
copiilor  abandonati  in  familiile  lor  (naturale  sau  extinse),  integrarea  tinerilor  aflati  in  dificultate  in
societate.

Prin centrul de plasament „Viata si Lumina”, copiilor care nu pot fi reintegrati in familiile naturale li se
ofera conditiile necesare pentru dezvoltarea lor. Aici ei au parte de educatie, asistenta medicala, sprijin
afectiv, conditii materiale decente si respect. In permanenta, echipa fundatiei continua eforturile pentru
reintegrarea lor in familie si integrarea lor in societate.

In  vederea  indeplinirii  obiectivelor  privind  reintegrarea  in  familie  sau  integrarea  socio-profesionala  a
copiilor din centrul de plasament din cadrul Fundatiei „Viata si Lumina”, DGASPC Sector 1 este un partener
important,  atat  prin  contributia  financiara,  cat  si  prin  activitatile  desfasurate  prin  intermediul
departamentelor si serviciilor sale. 

Demersuri comune pentru asigurarea protectiei drepturilor copiilor din centrul de plasament „Viata si
Lumina”

Fundatia  „Viata  si  Lumina” colaboreaza  indeaproape  cu aceste servicii,  astfel  incat  sa asigure copiilor
vulnerabili  sprijinul  specializat  de  care  au  nevoie,  intr-o  maniera  cat  mai  adaptata  nevoilor  acestora.
Serviciul Rezidential asigura sprijinul in obtinerea informatiilor de la Serviciul de Evidenta Populatiei privind
identificarea parintilor  ai  caror  copii  beneficiaza  de masura de plasament, precum si  pentru obtinerea
actelor de identitate (certificat de nastere, pasaport), obtinerea avizelor de la Primarul Sectorului 1 sau
Directorul DGASPC Sector 1, pentru copiii ai caror masura de protectie s-a stabilit prin Tribunalul Bucuresti.
Comisia  pentru Protectia  Copilului  este  cea  care  stabileste  masura  de protectie  speciala  -  plasament,
precum si revocarea ei pentru beneficiarii centrului de plasament. Eliberarea Certificatului de Handicap,
pentru copii cu handicap mental care sunt beneficiari ai centrului fundatiei „Viata si Lumina” revine in
responsabilitatea Comisiei pentru Persoane cu Handicap. Serviciul Juridic faciliteaza obtinerea actelor de
identitate, instituirea masurii de protectie prin Sentinte Civile. Serviciul de Prevenire ofera informatii cu



privire la familiile defavorizate, prin Serviciul de Contabilitate se asigura alocatia scolara a copiilor din
centru. In cadrul Serviciului Programe-Strategii se incheie Conventiile de Colaborare. Serviciul Monitorizare
verifica prezenta beneficiarilor pentru obtinerea alocatiei de plasament.

Factori de succes

Prin derularea unui parteneriat consolidat in timp intre partenerul privat si cel public s-a creat contextul
pentru un transfer de competente si pentru asigurarea unor servicii de o calitate crescuta pentru copiii si
tinerii beneficiari. Activitatile desfasurate de Fundatia „Viata si Lumina” in colaborare cu DGASPC Sector 1
au dus la dezvoltarea si diversificarea serviciilor sociale specializate, in functie de nevoile identificate, cu
scopul formarii unor deprinderi de viata utile copiilor/ tinerilor in vederea reinsertei in mediul propriu de
viata familial  si  comunitar.  Totodata,  acestea  au  contribuit  la  dezvoltarea  competentelor  personalului
educativ din centrul de plasament, prin prezentarea unor materiale informative sau participarea la diferite
seminarii.

Surse suplimentare de informatii

www.fvl.ro;

Facebook  Fundatia Viata si Lumina

Persoana de contact si date de contact

 Manager de Proiect – Ianovici Stegaru Gabriela, e-mail: gabriela.ianovici@yahoo.co.uk  

http://www.fvl.ro/
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