
                                                        
 

TreI: Interacțiune, Integrare, Independență! - Proiect B 
 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova (în calitate de Beneficiar) 
implementează proiectul „TreI: Interacțiune, Integrare, Independență! – proiect B”, cod SMIS 128551, 
finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și 
combaterea sărăciei, Componenta 1: Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția 
spre servicii sociale în comunitate, Regiuni mai puțin dezvoltate. 
  Obiectivul general: furnizarea de servicii sociale adaptate nevoilor persoanelor adulte cu 
dizabilități. Proiectul urmărește să contribuie la dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilităţi 
aflate în instituţii de tip rezidențial și la prevenirea reinstituționalizării/ instituționalizării persoanelor adulte 
cu dizabilități prin oferirea de servicii în cadrul locuințelor protejate și a centrului de zi înființate printr-un 
proiect cu finanțare din POR 2014 – 2020 (3 locuințe protejate și 1 centru de zi) și prin dezvoltarea rețelei 
de asistenți personali profesioniști la nivelul județului Prahova.  

Obiectivele specifice ale proiectului 
1. Obiectiv specific 1: Asigurarea funcționării serviciilor integrate de sprijin (3 locuințe protejate și 1 

centru de zi) în conformitate cu standardele de calitate în vigoare.  
2. Obiectiv specific 2: Înființarea unei rețele de 11 asistenți personali profesioniști.  
3. Obiectiv specific 3: Furnizarea de servicii integrate de sprijin în vederea tranziţiei de la servicii de 

îngrijire instituţionalizate către servicii la nivelul comunităţii pentru 41 de persoane cu dizabilități 
(anterior instituționalizate).  

4. Obiectiv specific 4: Combaterea discriminării și promovarea incluziunii sociale pentru persoanele 
adulte cu dizabilități (30 de persoane).  

Rezultate: 
 R1: 3 locuințe protejate și 1 centru de zi funcționale; 
 R2: 11 asistenți personali profesioniști angajați, care asigură protecția persoanelor adulte cu dizabilități;  
R3: 41 persoane cu dizabilități beneficiari ai serviciilor sociale specializate, adaptate nevoilor individuale (30 
de persoane adulte cu dizabilități dezinstituționalizate din cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare 
Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap Călinești vor beneficia de servicii alternative de 
sprijin pentru viață independentă şi integrare în comunitate prin găzduirea și desfășurarea activităților 
specifice de întreținere și gospodărire în structuri de tranziție către viață independentă, respectiv în cele 
două locuințe protejate și 11 persoane adulte cu dizabilități dezinstituționalizate din cadrul altor centre 
rezidențiale de tip clasic, de mare capacitate, vor fi transferate în rețeaua de asistenți personali 
profesioniști);  
R4: 30 de persoane cu dizabilități beneficiari de servicii medicale și activități instructiv-educative.  
 
Locul de implementare al proiectului: Județul Prahova 



 
 
Valoarea totală a proiectului: 6.220.997,00 lei. lei.  
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ILM : 5.145.547,25 lei.  
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 786.966,05 lei. 
Valoarea cofinanțării eligibile: 121.071,70 lei. 
Valoare neeligibita: 167.412,00 lei. 
Data începerii proiectului: 26.06.2020; data finalizării proiectului: 25.06.2023.  
 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 
 

 


