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Educand prezentul, construim viitorul!
Written by Harry Stefan

Un proiect pe fonduri europene a fost castigat de Prahova. Acesta se refera la copiii
apartinand grupurilor vulnerabile.

În luna martie 2014 DGASPC Prahova a depus, în vederea obţinerii de fonduri externe
nerambursabile, cererea de finanţare “Educând prezentul, construim viitorul!”, în cadrul apelului de
proiecte “Sinergii pentru viitor – copii în situaţie de risc” al Programului RO10 – Copii şi tineri în
situaţii de risc şi Iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea
incluziunii sociale finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (Granturile
SEE) 2009 – 2014. În urma evaluarii, pentru aceasta cerere de finanţare a fost semnat contractul nr.
08/SC/09.02.2015/SEE, în valoare de 1.613.045,40 lei Proiectul urmăreşte atingerea următoarelor
obiective: A) Dezvoltarea abilităţilor personale şi îmbunătăţirea performanţelor şcolare pentru un
număr de 230 de copii aflaţi în sistemul de protecţie al D.G.A.S.P.C. Prahova; B) Îmbunătăţirea
serviciilor sociale acordate copiilor aflaţi în situaţii de risc pentru un număr de 70 de copii
delincvenţi şi copii ai strazii din judeţul Prahova; C) Creşterea pregătirii profesionale pentru 105
persoane cu activitate directă cu copiii instituţionalizaţi din cadrul centrelor de plasament ale
D.G.A.S.P.C. Prahova. Prin acest proiect, care va continua inca 5 ani dupa cele 15 luni ale
implementarii, se vor înfiinţa cercuri multifuncţionale în cadrul a 4 centre de plasament (Centrul de
Plasament Sinaia, Centrul de Plasament Câmpina, Centrul de Plasament Filipeştii de Târg şi Centrul
de Plasament Plopeni), care vor cuprinde ateliere de tâmplărie, olărit şi bricolaj; pe lângă acestea, la
Centrul de Plasament Sinaia se va dezvolta şi un atelier de croitorie; se va asigura activităţile de
mentorat şcolar în cadrul a 4 centre rezidenţiale (Complexul de Servicii Comunitare ,,Sf. Maria”
Vălenii de Munte, Complexul de Servicii Comunitare ,,Rază de soare” Băicoi, Complexul de
Servicii Comunitare ,,Sf. Filofteia” Câmpina, Centrul de Plasament Sinaia); pentru îmbunătăţirea
performanţelor şcolare copiilor li se va asigura sprijinul necesar la matemalică, limba română şi
limba engleză; aceste activităţi vor fi susţinute în parteneriat cu Universitatea Petrol – Gaze din
Ploieşti; participarea copiilor aflaţi în sistemul de protecţie al DGASPC Prahova la cursuri
organizate de Şcoala Populară de Artă şi Meserii din cadrul Centrului Judeţean de Cultură Prahova,
în vederea dezvoltării abilităţilor personale (chitară, pian, acordeon, canto, teatru, desen/pictură,

dans, artă şi îndemânare). De asemenea se va dezvolta un serviciu care nu există în acest moment în
paleta de servicii a D.G.A.S.P.C. Prahova, respectiv Centrul pentru intervenţie, consiliere şi sprijin
pentru copilul aflat în situaţie de risc; această componentă va permite realizarea unei intevenţii
specializate, având ca beneficiari copiii delincvenţi şi copiii străzii, cu activităţi specifice de
identificare, intervenţie şi reintegrare.
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Ploieşti: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova organizează conferinţa de
lansare a proiectului „Educând prezentul, construim viitorul !” – ora 11:00, la Centrul de Primire în Regim
de Urgenţă „Cireşarii”, Str. Rariştei nr. 62C

