Prevenirea separării copilului de familia naturală
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova (în calitate de Beneficiar)
implementează proiectul „Prevenirea separării copilului de familia naturală”, cod SMIS 129279,
finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4: POCU/476/4/18/
Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunităţii pentru copii și tineri - Regiuni mai putin
dezvoltate.
Obiectivul general: dezvoltarea unui program integrat de servicii la nivelul comunității care să contribuie
direct la reducerea riscului de separare a copilului de familie și a numărului de copii instituționalizați în
județul Prahova. Prin obiectivul general stabilit, proiectul contribuie în mod direct la îndeplinirea
Obiectivului specific 4.12 Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții prin furnizarea de
servicii la nivelul comunității al apelului de proiecte, având în vedere tipurile de activități și serviciile care
vor fi dezvoltate în interesul acestora. Acestea au în vedere integrarea copiilor/tinerilor în societate, în
vederea unei vieți active, precum și valorificarea întregului lor potențial, cu scopul de a le asigura
calitatea vieții. Proiectul își propune să acționeze în vederea reducerii riscului de excluziune socială a
copiilor/tinerilor aflați în dificultate și pentru asigurarea unei baze solide pentru dezvoltarea durabilă.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Obiectiv specific 1: Prevenirea reapariției riscului de separare a copilului de familie pentru 50
copii reintegrați în familie.
2. Obiectiv specific 2: Prevenirea riscului separării unui număr de 200 de copii din județul Prahova
de familiile lor din cauze economico-sociale.
3. Obiectiv specific 3: Înființarea unui centru de zi pentru copiii aflați în risc de separare de familia
naturală.
4. Obiectiv specific 4: Sprijin pentru accesul pe piața muncii și integrare socio-profesională pentru
10 tineri (cu vârsta de până la 18 ani)
5. Obiectiv specific 5: Dezvoltarea de programe de identificare și monitorizare a copiilor aflați în
risc de separare de familie.
REZULTATE:
R1: R1: Unitate de implementare a proiectului UIP constituită, metodologie de lucru stabilită, activități
specific de management asigurate de UIP, resurse pentru echipa de management și implementare
asigurate.
R2: 50 de copii menținuți în cadrul familiei naturale prin sprijin financiar, monitorizare și acompaniere.
R3: 200 copii vor fi beneficiari ai unor subventii in cuantum de 1000 lei/lună/copil timp de 12 luni;
R4: Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți (CZCASRSP) înființat, ca
structură distinctă, în cadrul Complexului de Servicii Comunitare “Sfânta Maria” Vălenii de Munte, situat
în orașul Vălenii de Munte, str. Berceni nr. 44.

R5: 130 copii vor fi beneficiari ai serviciilor sociale comunitare.
R6: 10 tineri (cu vârsta de până la 18 ani) participanți la cursuri de calificare profesională de nivel 2, de
360 de ore, în vederea integrării acestora pe piața muncii.
R7: Propuneri privind îmbunătățirea anexei 2 la Metodologia de lucru privind colaborarea dintre
direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială,
aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 691/2015.
Locul de implementare al proiectului: Județul Prahova
Valoarea totală a proiectului: 5.908.385,99 lei.
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ILM: 5.022.128,09 lei.
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 768.090,18 lei.
Valoarea cofinanțării eligibile: 118.167,72 lei.
Data începerii proiectului: 16.06.2020;
Data finalizării proiectului: 15.06.2022.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

