Anexa 1

Program RO10
Mecanismul Financiar SEE 2009-2014

RAPORTUL

privind asigurarea respectării condițiilor de sustenabilitate la nivelul proiectului
EDUCÂND PREZENTUL, CONSTRUIM VIITORUL! cod PEC004

1. Date generale ale Promotorului de Proiect (PP)
Numele PP
Tip organizație (entitate publică/privată)
Adresa oficială
Adresa de corespondență
Persoană de contact

Nr de telefon
Adresă de email

Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Prahova
Entitate publică
Ploiești, Șoseaua Vestului nr. 14-16,
județul Prahova
Ploiești, Șoseaua Vestului nr. 14-16,
județul Prahova
Călin Viorel – director executiv;
Florea Vasilica – șef Serviciul Inițiere,
Monitorizare și Implementare Proiecte
Europene;
0244-511.400
0244-586.100
dgaspcph@yahoo.com
proiectedgaspcph@yahoo.ro

2. Date generale ale proiectului
Durata și perioada de sustenabilitate ale Durata proiectului:
proiectului asumată de PP
09 februarie 2015 – 30 aprilie 2017
Perioada de sustenabilitate:
01 mai 2017 – 30 aprilie 2022
Data aprobării Raportului Final de către Adresa OP nr. 3559/28.11.2017
OP
Perioada de raportare a sustenabilității
01 mai 2017 – 31 decembrie 2018
Județul Prahova, Regiunea Sud-Muntenia
Locaţia proiectului
- Ploiești, Sinaia, Câmpina, Vălenii de Munte,
Băicoi, Plopeni, Filipeștii de Târg, Azuga,
Boldești Scăeni, Breaza, Bușteni, Comarnic,
Mizil, Slănic, Urlați
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3. Activități asumate, rezultate preconizate, activități realizate, rezultate obținute
Activități asumate
prin proiect de PP

Rezultate
preconizate

(Descriere)
Furnizarea serviciilor de
specialitate
pentru
copiii delincvenți, copiii
străzii
și
părinții
acestora, beneficiari ai
Centrului
pentru
intervenție, consiliere și
sprijin pentru copilul
aflat în situație de risc

(Număr)
1 centru funcțional,
în regim de zi;

Furnizarea serviciilor de
specialitate
pentru
copiii/tinerii care se
pregatesc
pentru
părăsirea sistemului de
protecție,
prin
intermediul Centrului de
Zi pentru Dezvoltarea
Deprinderilor de Viață
Independentă

1 centru funcțional,
în regim de zi;

Activități realizate de PP în
perioada
(Descriere)
1. Desfășurarea activităților
specifice centrului, conform
metodologiilor de lucru și
standardelor de calitate în
domeniu.
2.
Acordarea
serviciilor
specifice pentru copiii din
grupul țintă (copiii delincvenți
și copiii strazii) și pentru
reprezentanții
legali
ai
acestora
(parinți/tutori/alți
reprezentanți legali): evaluare
inițială, investigarea cazurilor,
evaluarea situației familiale,
consilierea inițiala a parinților
și a copiilor, consilierea
psihologică a beneficiarilor etc.

1. Desfășurarea activităților
specifice centrului, conform
metodologiilor de lucru și
standardelor de calitate în
domeniu.
2.
Acordarea
serviciilor
specifice pentru copiii/tinerii
din grupul țintă: evaluare
inițială a beneficiarilor, evaluări
și
ședințe
de
consiliere
psihologică,
întocmirea
planurilor
de
intervenție
specifică,
consilierea
în
vederea orientării și integrării
profesionale, medierea relației
cu
potențialii
angajatori,
identificarea
locurilor
de
muncă etc.

Rezultate obținute
(Număr)

1 centru funcțional, în
regim de zi
In perioada 01.05.2017 –
31.12.2018, centrul a preluat
287 cazuri:
- 163 copii/tineri delincvenți;
- 18 copii/tineri ai străzii;
- 106 copii/ tineri cu tulburări
de comportament.
De
asemenea,
439
legali
ai
reprezentanți
copiilor/tinerilor au beneficiat
de informare și consiliere de
specialitate.
Au fost intocmite rapoarte
lunare
referitoare
la
activitatea Centrului pentru
intervenție,
consiliere
și
sprijin pentru copilul aflat în
situație de risc (20 de
rapoarte).
Alte rezultate:
- 102 anchete sociale;
- 224 ședinte de consiliere
psihologică;
- 25 rapoarte de consiliere
psihologică;
- 748 deplasări pe teren.
1 centru funcțional, în
regim de zi
În perioada 01.05.2017 –
31.12.2018, centrul a oferit
servicii pentru un număr de
98 de persoane (1 copil și 97
de tineri).
Au fost întocmite rapoarte
lunare
referitoare
la
activitatea Centrului de Zi
pentru
Dezvoltarea
Deprinderilor
de
Viață
Independentă
(20
de
rapoarte).
Alte rezultate:
- 110 rapoarte de evaluare
interdisciplinară;
- 172 fișe de consiliere
psihologică;
- 98 fișe psihologice;
- 97 de fișe inițiale ale
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Activități asumate
prin proiect de PP
(Descriere)

Rezultate
preconizate
(Număr)

Dezvoltarea abilităților
personale ale copiilor/
tinerilor prin activitățile
specifice atelierelor din
cadrul
cercurilor
multifuncționale

4 cercuri
multifuncționale
active în 4 unități
de protecție din
structura DGASPC
Prahova,
cuprinzând în total
13 ateliere:
olărit – 4,
bricolaj – 4,
tâmplărie – 4,
croitorie – 1.

Dezvoltarea abilităților
personale
prin
activitățile
specifice
cursurilor de artă și
îndemânare,
teatru,
desen/pictură,
balet/dans
modern,
acordeon, canto, pian,
chitară

8 cursuri derulate
în 4 unități de
protecție din
structura DGASPC
Prahova

Îmbunătățirea
performanțelor școlare
ale copiilor/tinerilor prin

3 activități de
mentorat derulate
în 4 unități de

Activități realizate de PP în
perioada
(Descriere)

Activitățile specifice cercurilor
multifuncționale (atelierele de
olărit,
bricolaj,
tâmplărie,
croitorie) au continuat în
perioada
01.05.2017
–
31.12.2018
(cu
excepția
intervalului iulie – septembrie,
când nu au fost derulate
activități nici în perioada de
implementare a proiectului);
programul atelierelor a fost
stabilit la nivelul fiecarei unități
de protecție, astfel încât să
respecte programul școlar al
copiilor/tinerilor.
Activitățile specifice cursurilor
au continuat în perioada
01.05.2017 – 31.12.2018; (cu
excepția intervalului iulie –
septembrie, când nu au fost
derulate activități nici în
perioada de implementare a
proiectului);
programul
cursurilor a fost stabilit la
nivelul fiecarei unități de
protecție, astfel încât să
respecte programul școlar al
copiilor/tinerilor.
Cursurile au fost realizate sub
îndrumarea
personalului
asigurat de Centrul Județean
de
Cultură
Prahova,
Partenerul 1 (în mod direct sau
prin parteneriat cu instituții
similare) sau sub îndrumarea
personalului propriu din cadrul
unităților de protecție.
Activitățile
specifice
de
mentorat școlar au continuat în
perioada
01.05.2017
–

Rezultate obținute
(Număr)

cazului;
- 139 de rapoarte de întâlnire;
- 69 fișe de închidere a
cazului;
- 318 de planuri specifice de
intervenție;
- 188 de contracte privind
îndeplinirea obiectivelor din
planurile
specifice
de
intervenție;
- 603 de deplasări în teren.
Au fost derulate în total
1216 ore de activitate
specifică
cercurilor
multifuncționale, din care 388
ore – olărit, 384 ore –
bricolaj, 384 ore - tâmplărie,
60 ore – croitorie.

În perioada 01.05.2017 –
31.12.2018 s-au desfășurat
657 ore de activitate (pian 62 ore, chitară – 40 ore,
canto - 64 ore, acordeon - 82
ore, teatru - 118 ore, artă și
îndemanare - 122 ore, balet
și dans modern - 53 ore,
desen și pictură - 116 ore).

În perioada 01.05.2017 –
31.12.2018 s-au desfășurat
1175 ore de mentorat școlar,
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Activități asumate
prin proiect de PP

Rezultate
preconizate

(Descriere)
asigurarea mentoratului
școlar la limba română,
matematică și limba
engleză

(Număr)
protecție din
structura DGASPC
Prahova

Dezvoltarea abilităților
personale
ale
copiilor/tinerilor
prin
activitățile
specifice
atelierelor/cercurilor
PLUS

11 ateliere/cercuri
funcționale

Activități realizate de PP în
perioada
(Descriere)
31.12.2018; în conformitate cu
graficul activităților trebuiau
derulate activități în intervalele
martie – mai și septembrie –
decembrie;
programul
cursurilor a fost stabilit la
nivelul fiecărei unități de
protecție, astfel încât să
respecte programul școlar al
copiilor/tinerilor.
Activitățile au fost realizate sub
îndrumarea
studenților
voluntari
din
cadrul
Universității Petrol-Gaze din
Ploiești, Partenerul 2.
Activitățile specifice atelierelor/
cercurilor PLUS au continuat
în perioada 01.05.2017 –
31.12.2018
(cu
excepția
intervalului iulie – septembrie,
când nu au fost derulate
activități nici în perioada de
implementare a proiectului);
Programul atelierelor a fost
stabilit la nivelul fiecarei unități
de protecție, astfel încât să
respecte programul școlar al
copiilor/tinerilor.
Cele 11 ateliere /cercuri sunt:
crosetaj/tricotaj/goblen
(2),
confecționare bijuterii handmade (2), grădinărit (1),
formare
deprinderi
de
preparare
a
hranei
(1),
jurnalism (2), IT (3).

Rezultate obținute
(Număr)

din care 361 ore de mentorat
școlar la limba română, 332
ore de mentorat școlar la
limba engleză și 482 ore de
mentorat
școlar
la
matematică.

Activitatea
atelierelor/
cercurilor a fost concretizată
1327 ore de lucru, din care:
- 226 ore - atelierele de
crosetaj/tricotaj/goblen;
- 234 ore - atelierele de
confectionare bijuterii/handmade;
- 200 ore - atelierul de
gradinarit;
- 112 ore - atelierul formare
deprinderi preparare hrana;
- 215 ore - cercurile de
jurnalism;
- 340 ore cercurile IT.

Data întocmirii: 12.03.2019
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