Proiecte ale D.G.A.S.P.C. Prahova
PROIECTE ÎN IMPLEMENTARE

Nr.
crt

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 depunerii
Valoarea totală
Denumire proiect
Solicitant
proiectului/
Stadiul actual
a proiectului
Data finalizării
Proiect în implementare
Obiective:

1.

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
are calitatea de
membru 10
MySMIS/Partener
11

08.11.2018

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

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;
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.
A fost depusă cererea de rambursare nr. 1, în urma
căreia s-a restituit județului Prahova suma de
32.611.787,53 lei.

PROIECTE SELECTATE PENTRU FINANȚARE
I – FONDURI STRUCTURALE

Nr.
crt

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 depunerii
Valoarea totală
Denumire proiect
Solicitant
proiectului/
Stadiul actual
a proiectului
Data finalizării
Proiect selectat pentru finanțare
(din 24.07.2018)
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

20.04.2018
Martie 2020

3.839.784,05 lei

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.
(Data estimată de semnare a contractului de
finanțare: luna martie 2019).

Proiect selectat pentru finanțare
(din 24.07.2018)
Obiectiv general: Dezvoltarea serviciilor alternative de
sprijin pentru viaţă independentă şi integrare în
comunitate pentru persoanele adulte cu dizabilități
instituționalizate în cadrul CRRNPAH Călinești.

2.

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

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

Obiectivele specifice ale proiectului
20.04.2018
Martie 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.

(Data estimată de semnare a contractului de
finanțare: luna martie 2019).

PROIECTE AFLATE ÎN PREGĂTIREA CERERII DE FINANȚARE

Nr.
crt

1. Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 4, OS 4.4. Prioritatea de investiție 9ii
Valoarea totală
Denumire proiect
Solicitant
Data
Stadiul actual
a proiectului
Proiect aflat în pregătirea cererii de finanțare

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

Parteneriat între
ANES și 43 de
parteneri
(DGASPC-uri, CJ
și primării)
Direcția Generală
de Asistență
Socială şi
Protecția
Copilului Prahova
are calitatea de
Partener 32

09.11.2018
(data semnării
acordului de
parteneriat)

51.080.675,28 lei
din care
1,137,171,60 lei
repartizat
DGASPCP Ph

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

2. 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
„Restructurarea/
Proiect aflat în pregătirea cererii de finanțare
închiderea centrului de
plasament din cadrul
Obiectiv general: Asigurarea bunăstării copiilor și
complexului de servicii
tinerilor din Centrul de Plasament Sinaia din cadrul CSC
comunitare Sinaia și
Direcția Generală
16.05.2018
Valoare maximă
Sinaia și identificarea celor mai bune alternative pentru
înființarea de case tip
de Asistență
(data semnării
eligibilă POR
dezvoltarea acestora.
Socială şi
contractului
familial /apartamente
2014 – 2020:
Protecția
pentru servicii
și centre de zi pentru
1.000.000 euro
Obiectivele specifice ale proiectului
Copilului Prahova
de proiectare)
copii/tineri”.
(cod SMIS 119812)

1. Înființarea a două case de tip familial (CTF) cu
o capacitate de 12 locuri/CTF în Comarnic și a
unei casa 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)

Serviciul Inițiere, Monitorizare şi Implementare Proiecte Europene
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Întocmit: Daniela Costache

