
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei
Titlul proiectului: PROTECT(ie) – Prevenirea Riscurilor prin servicii de specialitate oferite la Timp 
Elevilor, Copiilor și Tinerilor, aflaţi în risc de separare de familie în municipiul Cluj-Napoca
Contract de finanțare nr. POCU/476/4/18/ 130413  
Beneficiar:Direcția de Asistenţă Socială şi Medicală(DASM)

COMUNICAT

În perioada 15 octombrie–15 noiembrie 2020 se desfășoară activitatea specifică de  Identificare
și selecție a 150 de copii/tineri aflați în risc de separare de familie, în cadrul subactivității A 3.1,  în baza
Metodologiei privind selecția beneficiarilor.

Echipa de implementare multidisciplinară va identifica potențialele școli partenere/colaboratoare
din analiza datelor statistice ale DASM și a datelor statistice ale ISJ Cluj și va realiza o analiză detaliată
la nivelul școlilor în vederea realizării selecției beneficiarilor.

Admiterea copiilor în cadrul proiectului se realizează (1) la solicitarea directă a copilului și/sau a
părintelui/reprezentantului legal, (2) la solicitarea școlii, în baza contractelor de colaborare semnate cu
privire la implementarea proiectului, (3) la solicitarea altor specialiști/altor instituții publice/private din
comunitate și prin referire din partea altor servicii din cadrul DASM. În cazul în care solicitarea nu este
făcută  de  către  copil  și/sau  părintele/reprezentantul  său  legal  se  va  avea  în  vedere  obținerea  con-
simțământului acestora.
Dosarul de selecție al copiilor va conține: 
- Cererea de înscriere în grupul ţintă;
- Declarație privind evitarea dublei finanțări;
- Formular de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020;
-Cerere tip de acordare a subventiei (optional);
-Declaratie venituri (optional);
-Fișa de identificare a riscurilor;
-Copie acte de indentitate copil/parinte/reprezentant legal.

Locații de depunere a dosarelor și desfășurare a selecției:
Dosarele de selecție pentru categoriile grupului țintă pot fi depuse la oricare dintre locațiile prevăzute
mai jos până la data de 10 noiembrie:
Locația 1.Direcția de Asistența Socială și Medicala – Str. Venus. f.n , Cluj-Napoca
Persona de contact: Magda Lazar Iclodean, asistent manager
Telefon:0736350535, 0372798688 
Email:managementproiecte@dasmclujnapoca.ro    
Locația 2. Centrul de Resurse pentru Părinți și Copii, Str. I.C. Brătianu, nr.45
Persoana de contact: Brîndușa Antonia Grigoraș, Responsabil proces
Telefon: 0732550980 sau Email:centrulderesurse@dasmclujnapoca.ro   
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