Proiecte ale D.G.A.S.P.C. Prahova
PROIECTE ÎN IMPLEMENTARE
I – FONDURI STRUCTURALE

Nr.
crt

1.Programul Operațional Regional, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 –
Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce
priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum
și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu
servicii sociale, Apelul de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 - Grup vulnerabil: persoane cu dizabilităţi
Data semnării
contractului de
Valoarea totală
Denumire proiect
Solicitant
Stadiul actual
finanțare/ Data
a proiectului
finalizării
Proiect în implementare
(din 12.03.2019)

Obiectiv general: Dezvoltarea serviciilor alternative de
sprijin pentru viaţă independentă şi integrare în
comunitate pentru persoanele adulte cu dizabilități
instituționalizate în cadrul CRRNPAH Călinești.

1.

Înființarea Complexului
de Locuințe Protejate
Călinești, județul
Prahova: ansamblu de
două locuințe protejate
+ 1 centru de zi
(cod SMIS 118792)

Parteneriat între
Direcția Generală
de Asistență
Socială şi
Protecția
Copilului Prahova
și
Consiliul
Județean
Prahova

Obiectivele specifice ale proiectului
11.03.2019
3.839.784,05 lei
August 2020

1. Înființarea a două locuințe protejate (LP) cu o
capacitate de 10 locuri/LP;
2. Dezinstituționalizarea a 20 de persoane cu
dizabilități din cadrul CRRNPAH Călinești prin
transferul acestora în cele două locuințe
protejate;
3. Înființarea unui centru de zi (CZ) pentru
persoanele cu dizabilități dezinstituționalizate și
pentru alți membri ai comunității – persoane cu
dizabilități, în vederea prevenirii
instituționalizării;
4. Furnizarea serviciilor de îngrijire de zi pentru 20
de persoane cu dizabilități.
- se așteaptă predarea documentației tehnicoeconomice (faza PT, DTAC) de către proiectant.

Proiect în implementare
(din 12.03.2019)

2.

Înființarea Complexului
de Locuințe Protejate
Călinești, județul
Prahova: ansamblu de
trei locuințe protejate +
1 centru de zi
(cod SMIS 118803)

Nr.
crt

3.

Parteneriat între
Direcția Generală
de Asistență
Socială şi
Protecția
Copilului Prahova
și
Consiliul
Județean
Prahova

Obiectiv general: Dezvoltarea serviciilor alternative de
sprijin pentru viaţă independentă şi integrare în
comunitate pentru persoanele adulte cu dizabilități
instituționalizate în cadrul CRRNPAH Călinești.
Obiectivele specifice ale proiectului

11.03.2019

August 2020

5.179.784,81 lei

1. Înființarea a trei locuințe protejate (LP) cu o
capacitate de 10 locuri/LP;
2. Dezinstituționalizarea a 30 de persoane cu
dizabilități din cadrul CRRNPAH Călinești prin
transferul acestora în cele trei locuințe protejate;
3. Înființarea unui centru de zi (CZ) pentru
persoanele cu dizabilități dezinstituționalizate și
pentru alți membri ai comunității – persoane cu
dizabilități, în vederea prevenirii
instituționalizării;
4. Furnizarea serviciilor de îngrijire de zi pentru 30
de persoane cu dizabilități.

- se așteaptă predarea documentației tehnicoeconomice (faza PT, DTAC) de către proiectant.
2.Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de
investiție 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de
interes general, apel de proiecte POCU/480/4/19/19/Operațiune compozită OS. 4.5, 4.14 - Reducerea numărului de copii și tineri
plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistență maternali – AP 4/ Pl 9.iv/ OS 4.5 & 4.14
Data semnării
contractului de
Valoarea totală
Denumire proiect
Solicitant
Stadiul actual
finanțare/ Data
a proiectului
finalizării

TEAM-UP: Progres în
calitatea îngrijirii
alternative a copiilor
(cod SMIS 127169)

Parteneriat între
ANPDCA și cele
47 de DGASPCuri
Direcția Generală
de Asistență
Socială şi
Protecția
Copilului Prahova

Proiect în implementare
08.11.2018
decembrie
2023

2.657.162.612,32
lei
din care
82.532.545,01 lei
repartizat
DGASPCP Ph

Obiective:
1. Dezvoltarea
și
introducerea
de
instrumente/proceduri/mecanisme
etc.
în
domeniul asistenței sociale destinate activității
asistenților maternali, servicii alternative la
îngrijirea în instituții a copiilor, precum și în

vederea asigurării tranziției copiilor și tinerilor de
la îngrijirea în instituții la îngrijirea în comunitate;

are calitatea de
membru 10
MySMIS/Partener
11

2. Susținerea programului de formare profesională
destinat asistenților maternali și personalului
specializat din cadrul instituțiilor cu atribuții în
domeniul protecției speciale a copilului separat
de familie și al prevenirii separării copilului de
familie;
3. Dezvoltarea rețelei de asistenți maternali.

S-a realizat informarea cu privire la formarea
continuă și identificarea nevoii de formare.
S-au primit cereri de angajare ca asistent maternal.
S-au realizat interviuri preliminare și s-a realizat
evaluarea condițiilor de locuit pentru solicitanți.
S-au făcut ședințe în care au fost evaluate
persoanele pentru recrutarea de asistenți maternali.
S-au făcut ședințe pentru pregătire etapa de formare
profesională în vederea atestării ca asistent
maternal profesionist.
Pentru informarea publicului cu privire la campania
de identificare, recrutare și angajare a asistenților
maternali au fost realizate afișe și broșuri care au
fost diseminate la nivelul județului.
De la începutul implementării proiectului și până la
la data de 07.07.2020 au fost angajați un număr de
61 asistenți maternali profesioniști.
3.Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 4, OS 4.4. Prioritatea de investiție 9ii
Nr.
crt

Denumire proiect

Solicitant

Data semnării
contractului de
finanțare/ Data
finalizării

04.03.2019

4.

VENUS – Împreună
pentru o viață în
siguranță
(cod SMIS 128038)

Parteneriat între
ANES și 43 de
parteneri
(DGASPC-uri, CJ
și primării)
Direcția Generală

Februarie
2023

Valoarea totală
a proiectului

51.080.375,72 lei
din care
1.137.174,76 lei
repartizat
DGASPCP Ph

Stadiul actual
Proiect în implementare
(din data de 05.03.2019)
Obiectiv general: - reducerea numărului de persoane
aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor
servicii sociale/medicale/socio-profesionale/ de formare
profesională adecvată nevoilor specifice
Obiectiv specific – creșterea și dezvoltarea rețelei
naționale inovative integrate de locuințe protejate
destinate victimelor violenței domestice

de Asistență
Socială şi
Protecția
Copilului Prahova
are calitatea de
Partener 32

Activitatea 1: Crearea unei rețele naționale inovative
integrate de locuințe protejate pentru transferul la o viată
independenta a victimelor violenței domestice
Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale
inovative integrate de locuințe protejate în vederea
asigurării funcționării serviciilor sociale destinate
victimelor violenței domestice care necesită separarea
de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață
independentă.
Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele
naționale de grupuri de suport pentru victimele violenței
domestice.
Activitatea
4: Furnizarea de servicii de consiliere
vocațională
Activitatea 5. Campanie privind prevenirea și
combaterea violenței domestice
- până în cursul lunii iunie, în locuința protejată au
beneficiat de serviciile oferite 3 victime a violenței
domestice, împreună cu copiii acestora (a fost
prelungită decizia de admitere pentru o persoană care a
beneficiat de servicii și în cursul lunii mai și a mai fost
admisă încă o beneficiară). Acestea au beneficiat de
cazare, consiliere vocațională, servicii de consiliere
psihologică).
- a fost semnat un protocol de colaborare cu AJOFM și
Inspectoratul Județean de Poliție Prahova;
- sunt în pregătire propuneri pentru încheierea de
parteneriate cu Spitalul Județean de Urgență Ploiești,
Poliția Locală Ploiești și Serviciul de Medicină Legală
Ploiești.

4.Programului Operațional Capital Uman AP4/PI9.iv/OS.4.15 Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii
sociale în comunitate
Proiect în implementare
(din data de 17.06.2020)

5.

Trel: lnteracțiune,
lntegrare,
lndependenta! - proiect
A
(cod SMIS 126406)

Direcția Generală
de Asistență
Socială şi
Protecția
Copilului Prahova

28.06.2019
Iunie 2023

5.844.694 lei

Obiectivul general:
Furnizarea de servicii sociale
persoanelor adulte cu dizabilități.

adaptate

nevoilor

Obiective specifice:
1. Asigurarea funcționării serviciilor integrate de
sprijin (2 locuințe protejate și 1 centru de zi) în
conformitate cu standardele de calitate în

vigoare.
2. Înființarea unei rețele 12 de asistenți personali
profesioniști.
3. Furnizarea de servicii integrate de sprijin în
vederea tranziției de la servicii de îngrijire
instituționalizate către servicii la nivelul
comunității pentru 32 de persoane cu dizabilități
(anterior instituționalizate).
4. Combaterea
discriminării
și
promovarea
incluziunii sociale pentru persoanele adulte cu
dizabilități (20 de persoane).
- 16.06.2020 a fost semnat contractul de finanțare.
- perioada de implementare: 36 luni (17.06.2020 –
16.06.2023)
Proiect în implementare
(din data de 26.06.2020)

6.

Trel: Interacțiune,
Integrare,
lndependenta! - proiect
B
(cod SMIS 128551)

Obiectivul general:
Furnizarea de servicii sociale
persoanelor adulte cu dizabilități.

Direcția Generală
de Asistență
Socială şi
Protecția
Copilului Prahova
28.06.2019
Iunie 2023

6.220.997 lei

adaptate

nevoilor

Obiective specifice:
1. Asigurarea funcționării serviciilor integrate de
sprijin (3 locuințe protejate și 1 centru de zi) în
conformitate cu standardele de calitate în
vigoare.
2. Înființarea unei rețele 11 de asistenți personali
profesioniști.
3. Furnizarea de servicii integrate de sprijin în
vederea tranziției de la servicii de îngrijire
instituționalizate către servicii la nivelul
comunității pentru 41 de persoane cu dizabilități
(anterior instituționalizate).
4. Combaterea
discriminării
și
promovarea
incluziunii sociale pentru persoanele adulte cu
dizabilități (30 de persoane).
- 25.06.2020 a fost semnat contractul de finanțare.
- perioada de implementare: 36 luni (26.06.2020 –
25.06.2023)

5. Programul Operațional Capital Uman AP4/PI9.iv/OS.4.12, 4.13&4.14 Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității

pentru copii și tineri
Proiect în implementare
(din data de 16.06.2020)

Direcția Generală
de Asistență
Socială şi
Protecția
Copilului Prahova
Prevenirea separării
copilului de familia
naturală
7.
(cod SMIS 129279

Obiectivul general:
Dezvoltarea de servicii de prevenire a separării copilului
de familia naturala în județul Prahova.

24.06.2019
Iunie 2022

5.908.385,99 lei

Obiective specifice:
1. Dezinstituționalizarea unui număr de 50
copii/tineri
2. Prevenirea riscului separării a unui număr de
200 de copii de familiile lor din cauze
economico-sociale și acordarea de sprijin
financiar acestora.
3. Înființarea unui centru de zi pentru copiii aflați în
risc de separare de familia naturală.
4. Sprijin pentru accesul pe piața muncii pentru 10
tineri rezidenți în centrele de plasament ale
DGASPCP Prahova
5. Dezvoltarea de programe de identificare și
monitorizare a copiilor aflați în risc de separare
de familie
- 15.06.2020 a fost semnat contractul de finanțare.
- perioada de implementare: 24 luni (16.06.2020 –
15.06.2022)

PROIECTE AFLATE ÎN EVALUARE

1. Programul Operațional Regional, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţiile în
infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de
sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile
instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Apelul de proiecte
8.3.C Grup vulnerabil copii.
Nr.
Valoarea totală
Denumire proiect
Solicitant
Data
Stadiul actual
crt
a proiectului
Proiect selectat pentru finanțare
(etapa de contractare).

„Restructurarea/
închiderea centrului de
plasament din cadrul
complexului de servicii
comunitare Sinaia și
înființarea de case tip
familial /apartamente
și centre de zi pentru
copii”.

1.

Obiectiv general: Asigurarea bunăstării copiilor și
tinerilor din Centrul de Plasament Sinaia din cadrul CSC
Sinaia și identificarea celor mai bune alternative pentru
dezvoltarea acestora.

Obiectivele specifice ale proiectului
Direcția Generală
de Asistență
Socială şi
Protecția
Copilului Prahova

01.07.2019
5.266.369,56 lei
Ianuarie 2022

(cod SMIS 129378)

1. Înființarea a două case de tip familial (CTF) cu
o capacitate de 12 locuri/CTF în Comarnic și a
unei case de tip familial (CTF) cu o capacitate
de 12 locuri în Sinaia.
2. Înființarea unui centru de zi (CZ) în orașul
Sinaia pentru copiii/tinerii din centrul de
plasament Sinaia și pentru alți copii/tineri (si
familiile lor) aflați în situație de dificultate din
cadrul comunității.
3. Transferarea unui număr de 36 copii/tineri în
alternative bazate pe conceptul familial (case de
tip familial).

Data probabilă a semnării contractului de finanțare: luna
august 2020.
2.Programul Operațional Capital Uman AP 6 / PI – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la
învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în
educație și formare
Proiect depus în vederea evaluării.

1.

Nu suntem singuri
acasă!

25.06.2020
Iunie 2023
Parteneriat între

Obiectiv general
Promovarea accesului egal la învățământul preșcolar,
primar și secundar, inclusiv la parcursuri de învățare
formale, nonformale și informale, pentru copiii din
Municipiul Ploiești aparținând grupurilor vulnerabile, cu
risc de părăsire timpurie a scolii.

Direcția Generală
de Asistență
Socială și
Protecția
Copilului Prahova
și Administrația
Serviciilor Sociale
Comunitare
Ploiești

4,616,784.99 lei
din care
845,059.99 lei
administrați de
DGASCPC
Prahova și
3,771,725.00 lei
administrați de
ASSC Ploiești

Obiective specifice
OS1: Asigurarea accesului la programul “Scoală după
școala” pentru cel puțin 48 de copii din 4 scoli care
funcționează pe raza Municipiului Ploiești.
OS2: Asigurarea accesului suport educațional
suplimentar/complementar pentru cel puțin 52 de copii
din 4 scoli care funcționează pe raza Municipiului
Ploiești.
OS3 Asigurarea serviciilor psiho-sociale de sprijin
pentru 100 de copii în Municipiul Ploiești.
OS 4 Facilitarea accesului la activități recreative si de
socializare pentru un grup de 50 de copii.
OS5 Furnizarea de servicii de educație parentală și de
consiliere socială pentru cel puțin 100 de persoane
adulte care au în îngrijire copii cu părinți plecați la
munca în străinătate.
OS6 Asigurarea accesului la forme de educație
extracurriculară pentru 30 de copii.
Durata proiectului: 28 luni (martie 2021 – iunie 2023)

Serviciul Inițiere, Monitorizare şi Implementare Proiecte Europene
Şef serviciu: Vasilica Florea
Întocmit: Daniela Costache

