Parteneriate DGASPC Alba
1. Titlul proiectului: Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi
sociale
Parteneri:

Consiliul Judeţean Alba
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba
Direcţia Regională de Statistică Alba
Inspectoratul Şcolar al judeţului Alba
Municipiul Aiud
Municipiul Blaj
Oraşul Abrud
Oraşul Cugir
Oraşul Zlatna

Finanţatori: Fondul Social European – POSDRU 2007-2013.
Data începere/finalizare: 17.06.2011 – 31.07.2013.
Durata: 25 luni.
Scop: Scopul proiectului constă în crearea unui model funcţional integrat de economie
socială şi incluziune socială destinat sprijinirii persoanelor cu dizabilităţi şi a celor
vulnerabile. Proiectul îşi propune promovarea unor modele funcţionale de economie
socială, dezvoltarea unei reţele integrate de servicii sociale şi crearea de întreprinderi
sociale funcţionale, contribuind în mod direct la îmbunătăţirea semnificativă a
oportunităţilor de ocupare adaptate nevoilor specifice ale persoanelor cu dizabilităţi şi a
celor vulnerabile.
Principalele activităţi ale proiectului:
1. Analiza

nevoilor

şi

dezvoltarea

măsurilor

comunitare

pentru

suportul

persoanelor cu dizabilităţi şi a celor vulnerabile;
2. Crearea şi furnizarea serviciilor de suport;
3. Pregătirea personalului şi a managerilor serviciilor de suport;
4. Pregătirea managerilor companiilor sociale şi a persoanelor din grupul ţintă
pentru a dezvolta economia socială în România;
5. Crearea de întreprinderi sociale;
6. Promovarea conceptului de economie socială;
7. Realizarea portalului Web.

Rezultate, indicatori:
1. Crearea serviciilor de suport în cele cinci centre comunitare resursă: Abrud,
Aiud, Blaj, Cugir, Zlatna constând în servicii de evaluare şi suport pentru copii,
tineri şi adulţi în vederea integrării în economia socială şi programe de formare
ocupaţională pentru integrarea în economia socială a tinerilor;
2. Organizarea de cursuri de formare şi pregătire pentru asistenţi sociali, psihologi,
asistenţi personali, precum şi pentru managerii centrelor sociale;
3. Crearea şi implementarea programelor de formare pentru antreprenorii locali în
scopul dezvoltării spiritului antreprenorial, elaborării unui plan de afaceri,
însuşirii managementului proiectelor si financiar, precum şi formarea unui număr
de 14 tineri resursă din grupul ţintă pentru dezvoltarea economiei sociale.
4. Înfiinţarea a minim trei structuri de tip întreprindere socială: Servicii de copiere şi
design computerizat – Sebeş, Servicii de curăţenie şi amenajare spaţii verzi –
Alba Iulia, Fermă ecologică – Sâncrai;
5. Organizarea a patru seminarii regionale de promovare a conceptelor de
economie socială şi întreprindere socială şi organizarea unei conferinţe
naţionale cu participare internaţională;
6. Realizarea, pe parcursul implementării proiectului, a unor vizite de studiu în
Austria pentru cunoaşterea modelelor europene funcţionale de economie
socială;
7. Realizarea unui portal web pentru serviciul E-Reţea Pro Economie Socială.

2. Titlul proiectului: Dezvoltarea de programe de formare specifice pentru
creşterea incluziunii sociale în scopul îmbunătăţirii accesului pe piaţa muncii
Parteneri:

Univ. 1 Decembrie 1918 Alba Iulia
Primăria comunei Pianu
Asociaţia SM Speromax Alba
Unitatea medico-socială
DGASPC Bistriţa Năsăud
DGASPC Harghita
DGASPC Sălaj
DGASPC Bihor
APVCD Familia 2004
Asociaţia AS 2001 Alba Iulia
Caritas Alba Iulia
Asociaţia PAKIV România
ACAS Alba Iulia
Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia
Asociaţia Profesională a Asistenţilor Sociali Alba
Căminul pentru Persoane Vârstnice Sebeş
Căminul pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia
DGASPC Sibiu
DGASPC Cluj
DGASPC Satu Mare
DGASPC Maramureş
DGASPC Mureş
SPAS Alba Iulia
DGASPC Braşov
DGASPC Covasna
SPAS Turda
Asociaţia Sf. Andrei Bărăbanţ

Finanţatori: Fondul Social European – POSDRU 2007-2013.
Data începere/finalizare: 08.06.2011 – 01.12.2013.
Durata: 30 luni.

Scop: Scopul proiectului constă în crearea unui parteneriat durabil privind dezvoltarea
de forme de cooperare şi reţele integrate între furnizorii de servicii sociale în vederea
creşterii gradului de ocupare a grupurilor vulnerabile.
Principalele activităţi ale proiectului:
1. Îmbunătăţirea performanţei funcţionale a sistemului de asistenţă socială;
2. Susţinerea îmbunătăţirii calităţii resurselor umane din sistemul de asistenţă
socială;
3. Creşterea interconectivităţii furnizorilor de servicii sociale;
4. Integrarea rapidă a rezultatelor cercetării ştiinţifice referitoare la ocuparea
grupurilor vulnerabile derulată de Univ. 1 Decembrie 1918 Alba Iulia în
activitatea furnizorilor de servicii sociale.

Rezultate, indicatori:
1. Iniţierea şi redactarea în comun a unor documente strategice de planificare
şi programare regională în domeniul creşterii gradului de ocupare a
grupurilor vulnerabile,
2. Facilitarea accesului personalului din sistemul de asistenţă socială la diverse
cursuri de pregătire profesională;
3. Dezvoltarea unei Reţele integrate de comunicare şi informare;
4. Realizarea în comun a unor evenimente profesionale în domeniul asistenţei
sociale;
5. Dezvoltare de parteneriate pentru accesarea Fondurilor structurale;
6. Organizarea a două seminarii în domeniul creşterii gradului de ocupare a
grupurilor vulnerabile,
7. Organizarea anuală a unei Conferinţe cu tematică de bune practici în
furnizarea serviciilor sociale.

3. Titlul proiectului: Femei pentru Femei - Program naţional de calificare şi
acreditare a femeilor în ocupaţia de baby sitter
Parteneri:

Fundatia Romanian Angel Appeal (RAA)
Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale (MMFPS), prin Direcţia

Generală Protecţia Copilului (DGPC)
Finanţatori: Fondul Social European – POSDRU 2007-2013.
Data începere/finalizare: 01.10.2010 – 30.09.2013.
Durata: 36 luni.
Scop: Constituirea unei reţele publice de bone/ baby-sitters calificate să ofere servicii
de îngrijire şi educare a copiilor pe timpul zilei, completata de o reţea de monitorizare
pentru asigurarea calităţii serviciilor de baby-sitting.
Principalele activităţi ale proiectului:
1. Definitivarea cadrului legislativ privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de
îngrijire şi educare a copiilor pe timpul zilei;
2. Standardizarea serviciilor de îngrijire şi educare a copiilor de către bone şi baby
sitters calificate;
3. Asigurarea infrastructurii necesare implementării serviciilor la nivel naţional;
4. Recrutarea, evaluarea şi calificarea femeilor în ocupaţia de baby sitter;
5. Promovarea serviciilor nou-create in rândul femeilor cu copii, angajate în muncă
sau care îşi continuă studiile.
Rezultate, indicatori:
1. Elaborare de norme metodologice pentru proiectul de lege privind îngrijirea
copiilor pe timpul zilei;
2. Încheiere acordurilor de parteneriat cu autorităţile administraţiei publice;
3. Revizuirea standardului ocupaţional pentru baby-sitters;
4. Elaborarea standardului de pregătire profesională;
5. Elaborarea programei de formare pentru cursurile de calificare;
6. Elaborarea metodologiei de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi a
programei de formare pentru supervizori;

7. Încheierea acordurilor de parteneriat în vederea organizării compartimentelor
specializate pentru administrarea şi coordonarea serviciilor de îngrijire şi
educare a copilului pe timpul zilei;
8. Formarea supervizorilor;
9. Realizarea unei Campanii naţionale de promovare a cursurilor de calificare;
10. Realizarea unei Campanii naţionale de informare si promovare a serviciilor.

4. Titlul proiectului: Şi ei trebuie să aibă o şansă!- Program de sprijin pentru
integrarea socială şi profesională a persoanelor cu tulburări de spectru autist
Parteneri:

Fundaţia Romanian Angel Appeal (RAA)
Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale (MMFPS), prin Direcţia

Generală Protecţia Copilului (DGPC)
Finanţatori: Fondul Social European – POSDRU 2007-2013.
Data începere/finalizare: 16.08.2011 – 30.09.2013.
Durata: 25 luni.
Scop: Scopul proiectului constă în creşterea şanselor de integrare socială şi ulterior de
acces pe piaţa muncii a persoanelor diagnosticate cu tulburare de spectru autist prin
diagnosticare precoce şi facilitarea accesului la servicii şi programe de recuperare şi
asistenţă specializată.
Principalele activităţi ale proiectului:
1. Organizarea şi funcţionarea Centrului de consiliere şi asistenţă a persoanelor cu
TSA ca un serviciu specializat corespunzător nevoilor individuale ale
beneficiarilor ;
2. Încheierea acordurilor de parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale;
3. Elaborarea instrumentelor de monitorizare a activităţilor din cadrul Centrului ;
4. Formarea profesioniştilor implicaţi în oferirea de servicii de consiliere şi
asistenţă a persoanelor cu TSA;
5. Monitorizarea şi evaluarea calităţii serviciilor oferite prin Centrul de consiliere şi
asistenţă a persoanelor cu TSA;
6. Derularea campaniei de promovare a serviciilor oferite prin Centrul de consiliere
şi asistenţă a persoanelor cu TSA.
Rezultate, indicatori:
1. Dotarea materială a Centrului de consiliere şi asistenţă a persoanelor cu TSA;
2. Numărul acordurilor de parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale
semnate;
3. Elaborarea standardului de pregătire profesională;
4. Elaborarea programei de formare pentru cursurile de calificare;
5. Realizarea unei Campanii naţionale de informare si promovare a serviciilor.

5. Titlul proiectului: Perfecţionarea personalului din centrele rezidenţiale la
nivelul judeţului Alba
Parteneri:

Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia

Finanţatori: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Consiliul
Judeţean Alba prin Programul de interes naţional “Perfecţionarea personalului care
lucrează în serviciile de protecţie a copilului” – PIN 4/2008
Data începere/finalizare: 26.03.2009– 31.01.2010.
Durata: 10 luni.
Scop: Scopul proiectului a fost îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor personalului
din cadrul serviciilor de tip rezidenţial la nivelul DGASPC Alba.
Principalele activităţi ale proiectului:
1. Numirea echipei de implementare;
2. Selectarea personalului care a participat la programul de perfecţionare ;
3. Contractarea formatorilor;
4. Elaborarea materialelor de formare;
5. Evaluarea participanţilor la cursul de perfecţionare;
6. Organizarea sesiunilor de formare;
7. Elaborarea strategiei judeţene;
8. Mediatizarea proiectului.
Rezultate, indicatori:
1. Perfecţionarea profesională şi actualizarea cunoştinţelor personalului din
instituţiile de ocrotire a copiilor;
2. Asigurarea unor servicii sociale de calitate, adaptate nevoilor copiilor prin
perfecţionarea personalului;
3. Rezolvarea cu profesionalism a diverselor probleme care apar într-un
centru;
4. Dezvoltarea de abilităţi şi competenţe în vederea înţelegerii proceselor
sociale,
5. Creşterea conştientizării privind aria largă de nevoi specifice copiilor;
6. Dezvoltarea strategiei de formare profesională continuă a personalului;
7. Promovarea schimbului de experienţă între participanţi.

6. Titlul proiectului: STOP ABUZULUI ŞI VIOLENŢEI
Parteneri:

-

Finanţatori: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Consiliul Judeţean Alba
prin Programul de interes naţional– PIN 2
Data începere/finalizare: 15.06.2011– 30.09.2012.
Durata: 15 luni.
Scop: Scopul proiectului este înfiinţarea/dezvoltarea unui serviciu de semnalare a
cazurilor de violenţă „Telefonul Copilului şi Telefonul Victimelor Violenţei în Familie”.
Principalele activităţi ale proiectului:
1. Numirea echipei de implementare;
2. Alegerea locaţiei în care va funcţiona compartimentul Telefonul Copilului
şi Telefonul Victimelor Violenţei în Familie;
3. Dotarea locaţiei compartimentului;
4. Elaborarea metodologiei de organizare şi funcţionare a compartimentului
Telefonul Copilului şi Telefonul Victimelor Violenţei în Familie;
5. Înfiinţarea liniei telefonice gratuite pentru semnalarea cazurilor de violenţă
în familie;
6. Semnarea contractelor de colaborare cu celelalte instituţii publice din
judeţul Alba;
7. Selecţia specialiştilor;
8. Întâlniri cu partenerii;
9. Constituirea echipei mobile de intervenţie din cadrul compartimentului
Telefonul Copilului şi Telefonul Victimelor Violenţei în Familie;
10.Mediatizarea proiectului;
11.Organizarea unui seminar ştiinţific;
12.Funcţionarea

compartimentului

Telefonului

Copilului

şi

Telefonul

Victimelor Violenţei Domestice.
Rezultate, indicatori:
1. Constituirea unei echipe de implementare a proiectului;
2. Stabilirea unei locaţii destinată funcţionării Compartimentului Telefonul
Copilului şi Telefonul Victimelor Violentei Domestice;

3. Dotarea locaţiei unde va funcţiona Compartimentul Telefonul Copilului şi
Telefonul Victimelor Violenţei in Familie;
4. Înfiinţarea liniei telefonice gratuite pentru semnalarea cazurilor de victime
ale violenţei în familie;
5. Elaborarea metodologiei de organizare şi funcţionare a Compartimentului
Telefonul Copilului şi Telefonul Victimelor Violenţei în Familie;
6. Încheierea unui număr de opt contracte de colaborare între Direcţia
Generală de Asistenţă şi Protecţia Copilului Alba şi celelalte instituţii
publice din judeţul Alba (Serviciile Publice de Asistenţă Socială Sebeş,
Alba Iulia, Cugir, Aiud, Blaj, Inspectoratul Judeţean de Poliţie,
Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, Direcţia de Sănătate Publică Alba);
7. Selectarea specialiştilor Compartimentului Telefonul Copilului şi Telefonul
Victimelor Violenţei în Familie;
8. Organizarea unui număr de trei întâlniri cu instituţiile partenere;
9. Constituirea echipei mobile de intervenţie din cadrul Compartimentului
Telefonul Copilului şi Telefonul Victimelor Violenţei în Familie;
10.

Desfăşurarea unor activităţi de mediatizare a proiectului: „STOP:

ABUZULUI ŞI VIOLENŢEI!” - serviciul telefonul copilului si telefonul
victimelor violentei în familie;
11.

Organizarea unui seminar ştiinţific cu tema „STOP: ABUZULUI ŞI

VIOLENŢEI!”;
12.

Funcţionarea Compartimentul Telefonul Copilului şi Telefonul

Victimelor Violenţei în Familie.

7. Titlul proiectului: Reţea interregională de Centre Educaţionale
Parteneri:

Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia
DGASPC Mureş
Arhiepiscopia Timişoarei
DGASPC Timiş
Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba
Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia – filiala Reghin
Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş

Finanţatori: Fondul Social European – POSDRU 2007-2013.
Data începere/finalizare: 28.09.2010 – 01.09.2013.
Durata: 36 luni.
Scop: Scopul proiectului constă în crearea unei reţele interregionale de Centre
Educaţionale prin înfiinţarea şi dotarea a 16 Centre Educaţionale pentru copiii ce
provin din familii defavorizate asigurând menţinerea, refacerea şi dezvoltarea
capacităţilor copilului şi ale părinţilor săi, pentru depăşirea situaţiilor care ar putea
determina separarea copilului de familia sa.
Principalele activităţi ale proiectului:
1. Activitatea de management a proiectului;
2. Înfiinţarea şi dotarea a 16 Centre Educaţionale;
3. Selecţia beneficiarilor;
4. Derularea de activităţi cu caracter socio-educativ în cadrul centrelor
educaţionale pe timpul zilei;
5. Dezvoltarea de acţiuni specifice pentru îmbunătăţirea şi promovarea
abilităţilor sociale în scopul facilitării integrării sociale;
6. Dezvoltarea şi furnizarea de servicii de informare şi consiliere socială şi
psihologică a părinţilor şi copiilor;
7. Dezvoltarea şi implementarea sesiunilor de formare TIC;
8. Formarea personalului care lucrează cu copiii cu risc de abandon şcolar;
9. Înfiinţarea, dezvoltarea şi consolidarea de reţele destinate îmbunătăţirii
activităţilor de prevenire a fenomenului de abandon şcolar.

Rezultate, indicatori:
1. 16 Centre Educaţionale destinate copiilor ce provin din familii defavorizate
asigurând menţinerea, refacerea şi dezvoltarea capacităţilor copilului şi ale
părinţilor săi, pentru depăşirea situaţiilor care ar putea determina separarea
copilului de familia sa.
2. 400 de copii vor fi selectaţi pentru a beneficia de serviciile Centrelor infiinţate;
3. Organizarea de activităţi educative, tabere, jocuri educative etc.;
4. Perfecţionarea personalului prin organizarea de cursuri de formare;
5. Organizarea unui conferinţe de presă pentru a mediatiza Centrele nou înfiinţate;
6. Funcţionarea celor 16 Centre Educaţionale.

8. Titlul proiectului: Centrul Pilot Pentru Persoane Cu Dizabilităţi Alba

Parteneri:

Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia;
Serviciul Public de Asistenta Sociala (SPAS) din subordinea Consiliului

Local al municipiului Alba Iulia
Finanţatori: PHARE 2006
Data începere/finalizare: 01.06.2008– 30.11.2009.
Durata: 18 luni.
Scop: Scopul proiectului îl constituie dezvoltarea capacităţii furnizorilor acreditaţi de
servicii sociale din judeţul Alba de a acorda servicii de calitate, capabile să asigure
incluziunea sociala a tuturor categoriilor vulnerabile şi creşterea calităţii vieţii
persoanei. Obiectivul specific îl reprezintă dezvoltarea si furnizarea de servicii
specializate de formare profesională, consiliere şi mediere pentru 80 de adulţi cu
deficiente locomotorii, auditive şi vizuale şi 160 de familii aparţinătoare din judeţul Alba,
respectând principiul protecţiei şi promovării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
omului şi eliminării formelor de discriminare a persoanelor cu handicap.
Principalele activităţi ale proiectului:
1. Stabilirea infrastructurii centrului;
2. Stabilirea misiunii şi locului Centrului Pilot pentru Persoane cu Dizabilităţi
Alba în sistemul de servicii sociale judeţene;
3. Avizarea si acreditarea serviciului social;
4. Admiterea beneficiarilor la serviciile specializate oferite de Centru;
5. Activităţi de recuperare pentru persoanele cu dizabilitate fizică, auditiv
senzorială;
6. Activităţi de orientare profesionala si consiliere;
7. Formare profesională;
8. Implicarea actorilor locali si regionali;
9. Sensibilizarea comunităţii.

Rezultate, indicatori:
1. unitate socială specializată în suprafaţă de 374 mp.,
2. o echipă de implementare formată din manager de proiect, asistent
financiar, responsabil achiziţii, asistent administrativ şi responsabil PR,
3. 80 de planuri de servicii personalizate,
4. 80 de programe de intervenţie specifică,
5. 80 persoane cu deficienţe locomotorii, auditive şi vizuale orientate pe
tipurile de servicii specializate de formare profesională, consiliere şi
mediere,
6. 160 de familii consiliate (consiliere psihologică, juridică, emoţională,
profesională, activităţi de recuperare, psihoterapie, asistenţă socială),
7. 2 pachete de cursuri de formare profesională recunoscute la nivel
naţional şi internaţional,
8. colaborare durabilă între Centru şi actorii locali şi regionali,
9. 1 bursă a locurilor de muncă,
10. 15 vizite ale unor personalităţi în Centru,
11. 1 campanie de mediatizare în mass-media locală (5 articole de presă, 6
apariţii radio, publicaţii (300 pliante, 400 fluturaşi, 200 afişe),
12. 5 conferinţe/simpozioane.

