POCU-PROTECT(ie)
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman
I.Date generale:
 Denumire proiect: “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”,
 Componenta 1: Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunitații pentru copii
și tineri - Regiuni mai puțin dezvoltate
 Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
 Prioritatea de investiții 9.iv - Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de
înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general
 Cod apel: POCU/476/4/18/Operațiune compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14
 Cod SMIS 2014+: 130413
 Beneficiar:Direcția de Asistență Socială și Medicală (DASM)
 Valoare proiect: 3,630,698.56 lei
 Data începerii proiectului: 15-07-2020
 Data finalizării proiectului: 14-07-2023
II.Prezentarea generală a proiectului:
Obiectivul general al proiectului: Îmbunătățirea accesului la servicii sociale și medicale de
calitate și durabile, pentru copii și tineri aflați în dificultate, din zonele municipiului ClujNapoca. Proiectul își propune să dezvolte și să diversifice, la nivel local, servicii 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 de integrare în familie, școală și
comunitate.
Obiectivele specifice ale proiectului:
 Să dezvolte un mecanism complex/integrat, pentru acompanierea a 150 de copii și tineri
expuși riscului separării și a familiilor acestora în vederea asigurării drepturilor de bază
ale copiilor (dreptul la identitate/familie, sănătate și educație), în unitățile școlare din
orașul Cluj-Napoca;

 Să asigure intervenția multidisciplinară pentru 150 de copii/tineri aflați în situație de risc
de separare de familie, precum și asistarea familiei;
 Să contribuie la creșterea gradului de conștientizare și sensibilizare a familiilor și a
publicului larg despre beneficiile (rolul și importanța) respectării dreptului copilului de a
avea o familie, prin intermediul a 3 campanii de informare desfășurate, inclusiv în
mediul online.
Grupul țintă: 150 copii expuși riscului de separare de familie proveniți de pe raza municipiului
Cluj-Napoca. Copii care riscă să piardă îngrijirea parentală când nevoile lor de baza materiale,
emoționale, de sănătate și educaționale sunt neglijate
Principalele activităţile şi subactivitățile specifice ale proiectului
Dezvoltarea Centrului de Resurse pentru Părinți și Copii (CRPC)
- Dotarea și echiparea centrului
- Instruirea personalului de specialitate
- Elaborarea metodologiilor de lucru
Furnizarea de servicii și beneficii sociale pentru grupul ţintă:
- Identificarea și selecția copiilor/tinerilor aflați în risc de separare de familie se va realiza în
baza Metodologiei privind selecția beneficiarilor. Această metodologie presupune ca echipa
CRPC să identifice potențialele școli partenere/colaboratoare din analiza datelor statistice ale
DASM - Serviciul Protecția Copilului și Familiei și a datelor statistice ale ISJ Cluj, iar ulterior
să realizeze o analiză mai detaliată la nivelul școlilor în vederea realizării selecției
beneficiarilor.
- Oferirea de servicii de consiliere psihologică, medicală, juridică și asistență socială
Echipa de implementare va oferi consiliere psihosocială urmărind dezvoltarea abilităților pentru
viața independentă, acompanierea individualizată, facilitarea accesului la servicii specializate,
consiliere și orientare școlară. Intervenţiile urmăresc să îi ajute pe copii/tineri să traverseze perioada de vulnerabilitate, pentru a preveni și diminua riscul separării copilului de familie,
regăsirea sentimentului de securitate din relaţia copil-familie.
- Educație și dezvoltare timpurie: activități extrașcolare, activități de socializare și petrecere a
timpului liber. Grupul țintă va beneficia în cadrul proiectului de activități, care au ca scop
oferirea unui cadru organizat de pertrecere a timpului liber a copiilor și dezvoltării abilităților
sociale, având în vedere posibilitatea lor redusă de a beneficia de aceste activități (Jocuri
educative pentru copii, Cursuri de instruire pentru 150 beneficiari pe teme de interes pentru

copii/elevi, excursii pentru 150 beneficiari din grupul țintă, activități pentru educație
nonformală, Activități extrașcolare, ateliere tematice (teatru, film, etc)
Acordare de subvenții (ajutor financiar și premii pentru beneficiari)
Acordarea de subvenții (premiile și ajutorul financiar pentru beneficiari) constituie măsuri de
acompaniere și sprijin financiar necesare pentru participarea copiilor și părinților selectați în
proiect, în vederea atingerii obiectivelor și rezultatelor estimate. Pentru a recompensa
implicarea, rezultatele și participarea copiilor la activități/subactivități, se vor acorda premii.
Acordarea de subvenții pentru beneficiari - copii proveniți din familii cu venituri modeste,
pentru stimularea participării la servicii de consiliere de specialitate, 50 de beneficiari din
proiect (copii şi familie) vor primi ajutor financiar.
Organizarea de campanii de informare, conștientizare și sensibilizare, privind promovarea drepturilor copiilor:
- Campanii de informare, conștientizare și sensibilizare privind promovarea drepturilor copiilor
în școli
- Campanii stradale de informare, conștientizare și sensibilizare stradale și în alte locuri publice
de pe raza municipiului Cluj-Napoca (piețe, parcuri, mall-uri, etc.)
Dezvoltarea unui cluster comunitar informal
Înființarea Cluster-ului care are ca scop creșterea capacității la nivel comunitar de a identifica
timpuriu copiii și adolescenții vulnerabili și de a facilita accesul lor la servicii de specialitate
existente în comunitate.
Principalele rezultatele previzionate(relevante pentru obiectivele specifice vizate):


150 de beneficiari, copii expuși riscului separării de familie vor beneficia de:


Servicii specifice personalizate de calitate (servicii de informare,
consiliere psiho-socială, medicală și juridică).



Servicii de catering (hrană caldă).



Ghiozdane și rechizite școlare.



Activități extrașcolare: excursii, vizite la muzee, ateliere de lucru, de
creație etc.




Cursuri de instruire pe tematici specifice pentru elevi.

50 de familii aflate în dificultate vor beneficia de subvenție(ajutor financiar)pentru
încurajarea participării la activitățile de consiliere.



30 copii vor beneficia de premii motivaționale pentru participare și implicare activă în
proiect.



un număr neprecizat de familii aflate în dificultate sprijinite pentru identificarea unui loc
de muncă



un cluster comunitar integrat informal (rețea a actorilor sociali interesați) înființat și
funcțional, care să sprijine furnizarea de servicii alternative.

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul
Operațional Capital Uman (POCU) și are o valoare totală de 3,630,698.56 lei, din care
3,558,084.59 lei cheltuieli totale nerambursabile si 72,613.97 lei contribuție proprie.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene
sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă
invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

