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“PROTECT(ie) – Prevenirea Riscurilor prin servicii de specialitate oferite la Timp Elevilor,
Copiilor și Tinerilor, aflați în risc de separare de familie în municipiul Cluj-Napoca”

În data de 17.09.2020 s-a desfășurat online, prin intermediul platformei Zoom, Conferința de
lansare a proiectului "PROTECT(ie) – Prevenirea Riscurilor prin servicii de specialitate oferite la Timp
Elevilor, Copiilor şi Tinerilor, aflaţi în risc de separare de familie în municipiul Cluj-Napoca”,  Cod
SMIS 2014+: 130413, implementat de Direcția de Asistență Socială și Medicală (DASM). 

La conferință  au participat  46 de specialiști  care lucrează în domeniul  educației  și protecției
copilului din instituții  publice  și  organizații  neguvernamentale,  cu  scopul  prezentării  și  promovării
proiectului,  dar  și  pentru  crearea  unui  cadru  de  discuţii  între  specialişti  pentru  analiza  problemelor
specifice abordate în proiect şi soluţii privind îmbunătățirea situației copiilor aflați în risc de separare de
familie.

Conferința s-a bucurat de participarea și intervenția domnului Aurel Mocan - director executiv
DASM, a doamnei Marinela Marc - inspector școlar general, a doamnei Diana Totelecan - șef serviciu
Protecția Copilului și Familiei din cadrul DASM, a domnului Cristian Hetea - manager proiect. 

Conferința a fost moderată de doamna Brîndușa Antonia Grigoraș - responsabil proces, asistent
social Dr., Direcția de Asistență Socială și Medicală, Centrul de Resurse pentru Părinți și Copii.

Excelente  contribuţii  au  adus  evenimentului  specialiştii  care  au  prezentat  aspecte  teoretice
legislative,  dar  şi  modalităţi  de  intervenție  în  domeniul  prevenirii  şi  a managementului  separării
copilului de familie, în mod special doamna Georgiana Susa Erdogan - lector univ. dr. la  Facultatea de
Psihologie  și  Științe  ale  Educației  și  domnul  Mihai  Bogdan  Iovu -  conf.  univ.  dr  la  Facultatea  de
Sociologie și Asistență Socială din cadrul UBB Cluj-Napoca.

Proiectul se derulează în perioada 15.07.2020–14.07.2023 și își propune să dezvolte, la nivel
local,  serviciile  pentru copii  și  adolescenți  aflați  în risc de separare de familiile  lor,  prin  facilitarea
dezvoltării  personale și sociale a acestora, creșterea gradului lor de participare activă și integrare în
familie,  școală  și  comunitate.  În  cadrul  proiectului,  se  vor  oferi  servicii  de  informare,  evaluare
psihologică, consiliere de specialitate, socializare, petrecere a timpului liber şi educație parentală, bazate
pe  nevoile  si  aşteptările  specifice  a  150 de  copii/elevi,  din  10  unități  școlare  din  municipiul  Cluj-
Napoca.

Mai multe detalii despre proiect, pe site-ul http://dasmclujnapoca.ro/ 
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