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SCURT ISTORIC
APEL: “SINERGII PENTRU VIITOR - copii aflați în situații de risc”;

PROGRAM: RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi
administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială;

DATA SEMNARII CONTRACTULUI DE FINANȚARE: 09.02.2015

PROMOTORUL PROIECTULUI: DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI
PROTECȚIA COPILULUI PRAHOVA

PARTENERI: P1 - CENTRUL JUDEȚEAN DE CULTURĂ PRAHOVA
P2 - UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI
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SCOPUL PROIECTULUI

Îmbunătățirea situației copiilor aparținând grupurilor

vulnerabile și creșterea gradului de incluziune socială a

acestora și a familiilor din care provin.

Prin proiect sunt create și implementate servicii și

măsuri integrate, active și eficiente destinate grupului

țintă.
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OBIECTIVELE PROIECTULUI
A) Dezvoltarea abilităților personale și îmbunătățirea performanțelor

școlare pentru un număr de 230 de copii aflați în sistemul de

protecție al D.G.A.S.P.C. Prahova;

B) Îmbunătățirea serviciilor sociale acordate copiilor aflați în situații

de risc pentru un număr de 70 de copii delincvenți și copii ai

strazii din județul Prahova;

C) Creșterea pregătirii profesionale pentru 105 persoane cu

activitate directă cu copiii instituționalizați din cadrul centrelor de

plasament ale D.G.A.S.P.C. Prahova.
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OBIECTIVELE PROIECTULUI

Cursuri în 8 domenii: pian, chitară, canto, teatru, balet și

dans modern, artă și îndemanare, acordeon, pictură și desen;

C. P. Plopeni, C.S.C. Sinaia, C.S.C. “Sf. Maria” Vălenii de

Munte, C.S.C. “Sf. Filofteia” Câmpina;

Cadre didactice angajate în cadrul Centrului Județean de

Cultură Prahova ;
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OBIECTIVELE PROIECTULUI
Mentorat școlar la limba română, matematică și limba

engleză;

C.S.C. “Rază de Soare” Băicoi, C.S.C. “Sf. Maria” Vălenii de

Munte, C.S.C. “Sf. Filofteia” Câmpina, C.S.C. Sinaia;

Studenți voluntari din cadrul Universității Petrol-Gaze din

Ploiești;
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OBIECTIVELE PROIECTULUI

Ateliere de olărit, tâmplărie, bricolaj și croitorie;

C.S.C. “Sf. Filofteia” Câmpina, C.P. Plopeni, C.S.C.Câmpina,

C.S.C. Sinaia;

Personal propriu din cadrul unităților de protecție, format

în acest sens;
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OBIECTIVELE PROIECTULUI
Înființarea Centrului pentru intervenție, consiliere și

sprijin pentru copilul aflat în situație de risc (copii delincvenți

și copiii străzii);

Ploiești, str. Cometului nr. 16;

Structura proprie de personal de specialitate (1 șef centru,

1 consilier juridic, 2 psihologi și 5 asistenți sociali);
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OBIECTIVELE PROIECTULUI

Cursuri de formare/perfecționare profesională în

domeniile: “Formarea deprinderilor de viață independentă ale

copiilor și tinerilor” și “Metode și tehnici de acțiune și

intervenție în cazul copiilor cu tulburări de comportament în

situații de criză”;

Personal din cadrul centrelor de plasament (personal de

conducere, asistenți sociali, instructori de educație, psihologi -

93 persoane).
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ALTE ACTIVITĂȚI 

Campanie de conștientizare cu privire la fenomenul
delincvenței juvenile și al copiilor străzii;
Participarea copiilor la evenimente instructiv-educative și
recreative: 2 tabare de vară și 3 excursii;
Recompensarea copiilor care înregistrează progrese în
activitatea instructiv-educativă și în activitățile non-formale,
extracurriculare;
Organizarea “Festivalului tinerelor talente”.
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OBIECTIVELE PROIECTULUI – FACILITATEA PLUS
 Dezvoltarea unor noi servicii adresate grupurilor

vulnerabile (copii/tineri aflați în situație de risc)

1 centru de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață

independentă;

11 ateliere pentru dezvoltarea abilităților personale ale

copiilor/ tinerilor (2 ateliere confectionare obiecte hand-

made/bijuterii; 2 ateliere tricotat/crosetat/goblen; 1 atelier

gradinarit; 3 cercuri de dezvoltare a competentelor IT; 2 cercuri

de initiere in jurnalism, 1 atelier formare deprinderi de preparare

a hranei).
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OBIECTIVELE PROIECTULUI – FACILITATEA PLUS

 Promovarea creșterii capacității administrative a

personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale

Sesiuni de informare referitoare la incluziunea sociala,

promovarea egalitatii de sanse si a egalitatii de gen, prevenirea

discriminarii, managementul de caz, planul de servicii, pentru

profesionisti care lucreaza in domeniul serviciilor sociale la

nivelul autoritatilor administratiei publice locale (50 de

persoane).
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PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI:

27 LUNI (09.02.2015 – 30.04.2017)

VALOAREA PROIECTULUI:

2.284.705 lei (suma nerambursabilă) 
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INDICATORI  
Indicator Valoare planificată 

prin proiect
Valoare realizată 

până la 01.04.2017
Procentul de 
realizare a 

indicatorului
Nr. de copii beneficiari direcţi ai proiectului                                                          300 543 181%
- din care, nr. de copii romi* 45 79 175,55%
- din care, nr. de fete 105 209 199,05%
Nr. de tineri beneficiari direcţi ai proiectului 123 230 186,99%
- din care, nr. de tineri romi* 0
- din care, nr. de fete 58 111 191,38%
Nr. de facilităţi adecvate (clădiri, birouri etc.) create/ 
amenajate în vederea furnizării de servicii pentru 
grupuri vulnerabile de copii şi tineri

2 2 100%

Nr. de măsuri care se adresează nevoilor grupurilor 
vulnerabile de copii şi tineri care se confruntă cu 
riscuri specifice

10 10 100%
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INDICATORI  
Indicator Valoare 

planificată 
prin proiect

Valoare realizată 
până la 

01.04.2017

Procentul de 
realizare a 

indicatorului
Nr. de părinţi/ tutori ai unor copii sau tineri aparţinând 
grupurilor vulnerabile, lipsiţi de sprijin adecvat, care 
beneficiază de servicii specifice de suport

105 488 464,76%

- din care, nr. de părinţi/ tutori romi* 45 124 275,55%
Nr. de specialişti/ angajaţi ce prestează servicii copiilor şi 
tinerilor aparţinând diferitelor grupuri vulnerabile, care au 
dobândit noi cunoştinţe şi abilităţi specifice

159 159 100%

Nr. de reprezentanţi ai autorităţilor locale, judeţene, regionale 
sau naţionale şi ai entităţilor aparţinând sectorului privat sau 
societăţii civile care au dobândit cunoştinţe noi şi specifice, 
din care reprezentanti UAT cu procent ridicat de romi

25

3

25

7

100%

233,33%
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INDICATORI  Indicator Valoare 
planificată 

prin proiect

Valoare realizată 
până la 

01.04.2017

Procentul de 
realizare a 

indicatorului
Numar de cercuri multifunctionale pentru dezvoltarea 
abilitatilor personale infiintate prin proiect 

4 4 100%

Numar de ateliere/cercuri PLUS pentru dezvoltare de 
abilitati personale 

11 11 100%

Numar campanii de constientizare in legatura cu fenomenul 
delincventei juvenile si fenomenul copiii strazii

1 1 100%

Numar de actiuni de recompensare a participarii copiilor la 
activitatile proiectului

6 6 100%

Numar de personal angajat prin proiect 18 18 100%

Numar de voluntari implicati in proiect 18 68 377,77%
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Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar 
poziţia oficială a FRDS şi a Granturilor SEE 2009-2014. 
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei 

informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor.
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