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COMUNICAT

Direcția de Asistență Socială și Medicală participă în calitate de partener în cadrul proiectului 

„Coordinated Response to Child Abuse and Neglect via a Minimum Data Set: from planning

to practice 'CAN-MDS II'”   (CAN MDS II)  (Răspuns  coordonat  în  cazurile  de  abuz și  neglijare

copilului prin intermediul unui set minim de date: de la planificare la aplicare ”CAN-MDS II”), finanțat prin

Programul  Uniunii  Europene  „Drepturi,  egalitate  și  cetățenie”  pentru  perioada  2014-2020,  Subiect: REC-

RDAP-GBV-AG-2017, Tipul acțiunii: REC-AG, într-un consorțiu cu următoarea componență:

 Institouton Ygeias tou Paidiou (Grecia), coordonator de proiect,

 The Department of Labour, Ministry of Labour, Welfare and Social Insurance (Cipru), 

 Observatoire national de la protection de l'enfance- GIP Enfance en danger (Franța), 

 Fundació Aroa (Spania),

 Universitatea ”Babeș-Bolyai” (România), 

 Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (România), 

 State Agency for Child Protection (Bulgaria), 

 South-West University NEOFIT RILSKI (Bulgaria), 

 HFC Hope for Children CRC Policy Center (Cipru). 

Proiectul se desfăşoară în perioada 01.11.2018-31.10.2020, având un buget total de 767.510,03 euro.

Bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală în cadrul acestui proiect este în valoare de 9.639,63 euro, din

care 7711,7 euro reprezintă asistenţă financiară nerambursabilă, iar 1.927,93 euro reprezintă contribuție proprie.

  Proiectul vizează construirea capacității profesioniștilor care lucrează cu și pentru copiii din sectoarele

relevante pentru protecția copilului din 6 țări membre ale Uniunii Europene în abordarea situațiilor de copii

suspectați ca fiind abuzați și/sau neglijați, respectiv, în recunoașterea, raportarea și înregistrarea corespunzătoare

a acestora. Totodată, prin acest proiect se dorește ca profesioniștii care au fost formați să își îmbunătățească

cooperarea multidisciplinară și  intersectorială  prin facilitarea schimbului  de informații  dintre  ei,  raportarea,
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urmărirea și prevenirea re-victimizării, iar, în același timp, la nivel de populație, să funcționeze ca un mecanism

de colectare a datelor în mod uniform, fiabil și comparabil pentru incidența reală a cazurilor de copii abuzați

și/sau neglijați existentă la nivel local, național și internațional.

              Echipa proiectului

Cluj-Napoca, 13.11.2018

Acest proiect a primit finanțare prin Programul Uniunii Europene „Drepturi, egalitate și cetățenie” pentru 

perioada 2014-2020 în temeiul acordului de finanțare nr. 810508


