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transformare

Centrul de Resurse si Informare
pentru Profesiuni Sociale
CRIPS

COMUNICAT DE PRESĂ

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba anunţă susţinerea
colocviului de evaluare finală a educatorilor participanţi la cursul de perfecţionare a
personalului educativ care îşi desfăşoară activitatea în serviciile de tip rezidenţial pentru
protecţia copilului.
Desfăşurat pe data de 6 aprilie 2016, colocviul marchează încheierea cu succes a celor
trei module de formare profesională la care au luat parte educatorii, în cadrul proiectului
„EDUC PLUS Formare permanentă şi profesionalism pentru servicii de calitate acordate
copiilor din sistemul de protecţie”.
în judeţul nostru au beneficiat de pregătire 20 de angajaţi din servicii rezidenţiale :
Centrul de Plasament Blaj, Casa de tip familial în comunitate Blaj, Casa de tip familial
Mănărade, Casa de tip familial nr. 4 Blaj şi Centrul de zi Blaj.
Proiectul este implementat de Centrul de Resurse şi Informare pentru Profesiuni
Sociale CRIPS în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Sector 1, în perioada mai 2015 - aprilie 2016. Proiectul este fmantat cu sprijinul Programului
ROIO-CORAI, program fmantat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul
Român de Dezvoltare Socială.
Cursurile de formare derulate în cadrul proiectului au fost utile educatorilor, au
răspuns nevoilor lor de formare, având un pronunţat caracter practic / aplicativ şi s-au integrat
în preocupările strategice ale DGASPC Alba de a asigura perfecţionarea personalului care
lucrează cu copiii protejaţi în serviciile de tip rezidenţial.
Mai multe informaţii despre proiectul EDUC PLUS sunt disponibile pe site-ul
www.cvr-trainer.crips.ro .
Pentru informaţii suplimentare despre proiect, vă invitam să ne contactaţi pe adresa de
mail: dgaspc@protectiasocialaalba.ro, persoana de contact din partea DGASPC Alba - Mirela
Mândroc - Şef Serviciu Monitorizare, Strategii, Programe, Proiecte şi ONG.
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