
Cod proiect: 135887

Proiectul

„Copiii și tinerii noștri mai aproape de comunitate”



Proiectul este implementat de Direcția Generală de Asistență Socială și

Protecția Copilului Brașov (DGASPC Brașov) și este finanțat din Fondul Social

European prin Programul Operațional Capital Uman, Componenta 1, Axa

Prioritară - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Operațiunea

Operațiunea compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14



Scopul proiectului îl reprezintă creşterea calităţii serviciilor sociale

oferite în comunitate copiilor cu tulburări de comportament, aflaţi în risc

de separare de familie, precum şi tinerilor care urmează să părăsească

sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului, la nivelul judeţului

Braşov.



Obiective specifice

Obiectiv specific 1 - Dezvoltarea unui program de identificare şi monitorizare a copiilor cu

tulburări de comportament, aflaţi în risc de separare, precum și o campanie de

conştientizare şi sensibilizare a comunităţii cu privire la această categorie de beneficiari,

în zonele Brașov, Făgăraș și Rupea.

Obiectiv specific 2 - Dezvoltarea serviciilor sociale de îngrijire de zi în comunitate prin

înființarea a trei centre de zi de consiliere și sprijin pentru părinți și copii în Brașov,

Făgăraș și Rupea, pentru un număr de 110 copii și familiile lor, dublate de implementarea

unor măsuri de susţinere pentru copii cu tulburări de comportament aflaţi în risc de

separare şi familiile lor.

Obiectiv specific 3 - Dezvoltarea unui program de conştientizare şi sensibilizare a

comunității din județul Brașov în vederea creşterea responsabilităţii sociale a acesteia, şi a

unui program de asistenţă şi sprijin pentru minim 30 de tineri din instituţiile de tip

rezidenţial, în vederea pregătirii pentru o viaţă independentă.



Rezultate preconizate

Rezultat 1: 1 procedură de identificare şi monitorizare a copiilor cu tulburări de

comportament, aflaţi în risc de separare de familie, elaborată.

Rezultat 2: 110 copii cu tulburări de comportament, aflaţi în risc de separare,

identificaţi şi monitorizaţi în zonele Braşov, Făgăraş şi Rupea.

Rezultat 3: 3 acţiuni de conştientizare şi sensibilizare a comunităţilor din zonele

Braşov, Făgăraş şi Rupea realizate, cu privire la copiii cu tulburări de comportament.

Rezultat 4: 3 centre de zi de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii, în

localităţile Braşov, Făgăraş şi Rupea, înfiinţate şi funcţionale pentru 110 copii şi

familiile lor.



Rezultate preconizate

Rezultat 5: Cel puţin 24 de persoane angajate şi instruite.

Rezultat 6: 1 campanie de conştientizare şi sensibilizare pentru creşterea

responsabilităţii sociale la nivelul judeţului Braşov derulată.

Rezultat 7: Un număr de minim 30 tineri din instituţiile de tip rezidenţial sprijiniţi în

vederea pregătirii pentru a avea o viaţă independentă (cel puţin 1 curs de

calificare/1 program de consiliere/1 program de pregătire pentru susţinerea

examenelor de absolvire).



Localizare proiect

Proiectul se va implementa în judeţul Braşov, astfel:

➢ Pentru copiii cu tulburări de comportament, aflaţi în risc de separare de

familiile lor, activităţile se vor desfăşura în zonele Braşov (Săcele, Tărlungeni,

Hărman, Sânpentru, Cristian, Ghimbav şi Budila), Făgăraş (Şercaia, Victoria,

Viştea, Beclean, Voila, Şoarş, Cincu şi Sâmbăta) şi Rupea (Dacia, Homorod,

Ungra, Racoş, Caţa şi Buneşti), ce reprezintă microregiuni reprezentative

pentru judeţul Braşov;

➢ Pentru tinerii din instituţiile de tip rezidenţial care urmează să părăsească

sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului, activităţile se vor desfăşura în

funcţie de localizarea centrelor rezidenţiale din care provin tinerii, acestea

fiind pe întreaga rază a judeţului Braşov.



Bugetul total al proiectului este de 5.821.420,12 lei, dintre care:

➢ 4.948.207,11 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European

➢ 756.784,54 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național

➢ 116.428,47 lei cofinanțare beneficiar DGASPC Brașov.

Intensitatea sprijinului este 98%.

Perioada de implementare: 14 mai 2020 – 13 mai 2023.
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