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COMUNICAT DE PRESĂ
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba a organizat
în data de 13 octombrie 2016 seminarul judeţean cu tema “Parteneriat şi educaţie
pentru şanse egale acordate copiilor şi tinerilor din sistemul de protecţie”. Seminarul,
al doilea pe această temă, s-a desfăşurat în cadrul proiectului “EDUC-Plus” PEH021
implementat de Asociaţia Centrul de Resurse şi Informare pentru Profesiuni Sociale
CRIPS din Bucureşti în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Sector 1. Proiectul “EDUC Plus Formare permanentă şi
profesionalism pentru servicii de calitate acordate copiilor din sistemul de protecţie"
este finanţat cu sprijinul Programului RO10 CORAI, program finanţat de Granturile
SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.
Seminarul a vizat îmbunătăţirea colaborării între instituţii publice, ONG-uri şi
alte structuri private pentru a contribui la creşterea şanselor de integrare în şcoală şi
comunitate a copiilor şi tinerilor din servicii rezidenţiale. Un obiectiv important este
prezentarea şi dezbaterea Codului de bune practici ‘‘ABC de parteneriat pentru o mai
bună integrare în şcoală şi comunitate a copiilor protejaţi în servicii de tip rezidenţial”.
De asemenea, acest seminar reprezintă un demers de îmbunătăţire a dialogului şi
parteneriatului public privat la nivel judeţean, în beneficiul copiilor din sistemul de
protecţie.
La seminar au participat 38 persoane, asistenţi sociali, sociologi, psihologi,
psihopedagogi, jurişti, preoţi, educatori, reprezentanţi ai structurilor publice şi private din
Alba lulia, Aiud, Blaj, Cugir, Teiuş şi Zlatna şi două tinere beneficiare a sistemului de
protecţie a copilului de tip rezidenţial.
în cadrul seminarului s-a prezentat şi analizat Codul de bune practici, participanţii
apreciind modul profesionist de concepere a acestuia, subliniind importanţa acestor întâlniri şi
schimburi de experienţă între profesioniştii din domeniul social, cu recomandarea implicării
şcolii în activităţi de elaborare a unor curricule adaptate pentru copiii cu cerinţe educative
speciale, a derulării unor activităţi cu caracter extraşcolar pentru elevi şi cu caracter
nondisciminatoriu pentru cadrele didactice, elevi şi părinţi. De asemenea participanţii au fost
impresionaţi de opiniile şi recomandările făcute de copiii beneficiari ai unor măsuri de
protecţie socială, care au spus că au nevoie de atenţie, înţelegere, sprijin, respect, apreciere, şi
implicare în luarea deciziilor care-i privesc.

COpii şi tineri in situaţii de risc
educerea inegalităţilor

FONDUL ROMÂN DE
DEZVOLTARE SOCIALĂ

Pentru detalii suplimentare vă rugam să ne contactaţi prin email
dqaspc@protectiasocialaalba.ro, telefon 0735 406 595, persoana de contact
MIRELA MÂNDROC - şef serviciu Monitorizare, Strategii, Programe, Proiecte şi
Relaţia cu ONG.
DIRECTOR

ICELAND
LIECHTENSTEIN
NORW AY

Opii şitineriînsituaţii derisc
educerea inegalităţilor
Ântidiscriminare

nduziune socială

FONDUL ROMÂN DE
DEZVOLTARE SO C IA L*

eea
grants

