Strategii relevante









Strategia Națională privind Incluziunea
Socială și Reducerea Sărăciei 20142020;
Strategia Guvernului României de
incluziune a cetățenilor români
aparținând minorității rome pentru
perioada 2015-2020;
Strategia Națională pentru Protecția și
Promovarea Drepturilor Copilului 2014
-2020;
Programul Național de Reformă (PNR);
Acord de Parteneriat 2014-2020.

La nivelul DGASPC Alba prin intermediul
proiectului, un număr de 35 persoane
urmează să fie angajate, în perioada 20192023, ca asistent maternal profesionist, iar
un număr de 131 asistenți maternali vor
beneficia de câte două sesiuni de
perfecționare profesională.
Contact
DGASPC Alba
Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 68, Alba
Iulia, etaj II, camera 28
Telefon: 0258 -818 266, int. 107
e-mail: dgaspc@protectiasocialaalba.ro

Proiect finanţat din
Fondul Social European prin
Programul Operaţional Capital Uman
2014-2020
Axa prioritară 4

„Incluziunea socială și combaterea
sărăciei”
Obiectivul tematic 9
„Promovarea incluziunii sociale,
combaterea sărăciei și a oricărei forme de
discriminare”
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 proiect
POCU/480/4/19/127169
Titlul proiectului
“TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii
alternative a copiilor”
Proiect implementat la nivelul județului
Alba de către Consiliul Judeţean Alba prin
Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Alba

Proiect finanţat din
Fondul Social European prin
Programul Operaţional Capital
Uman 2014-2020
„TEAM-UP:
Progres în calitatea
îngrijirii alternative a copiilor”
Direcția Generală de Asistență Socială
și Protecția Copilului Alba
este partener în cadrul proiectului
”TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii
alternative a copiilor”,
proiect care are ca beneficiar
Autoritatea Națională pentru Protecția
Drepturilor Copilului și Adopție
și ca parteneri
direcțiile generale de asistență socială și
protecția copilului de la nivelul celor 41 de
județe și 6 sectoare ale municipiului
București.

Obiectivul General
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă
creșterea calității sistemului de asistență socială
și a numărului de asistenți maternali la nivelul
comunității, prin introducerea de instrumente și
proceduri și prin îmbunătățirea nivelului de
competențe al profesioniștilor din sistem.
Obiectivele specifice
Obiectiv specific 1 - Creșterea calității
sistemului de asistență socială prin dezvoltarea și
introducerea unui set de proceduri operaționale
destinat activității desfășurate de asistenții
maternali, prin susținerea unui program de
formare profesională, elaborat în cadrul
proiectului și destinat specialiștilor în domeniu și
prin crearea unei platforme digitale la nivel
național ce va conține module esențiale de
educație digitală;
Obiectiv specific 2 - Creșterea numărului de
asistenți maternali la nivelul comunității menită
să asigure sustenabilitatea eforturilor de tranziție
de la servicii sociale furnizate în sistem instituționalizat către servicii asigurate la nivelul comunității. În condițiile în care plasamentul
copiilor sub
7 ani în instituții este interzis prin lege, dezvoltarea prin acest proiect a rețelei de asistență maternală contribuie direct la asigurarea unei alternative de protecție de tip familial pentru copiii care
vor necesita o măsură specială de protecție. De
asemenea, cei 4000 de noi asistenți maternali ce
vor fi recrutați și pregătiți în cadrul proiectului vor
contribui la continuarea procesului de închidere a
instituțiilor de tip clasic, estimat a se finaliza în
2020.

Grupul ţintă
Grupul țintă al proiectului, la nivel național, îl
constituie 15 000 de persoane, respectiv:



4000 de asistenţi maternali care beneficiază
de sprijin din care 2000 din mediul rural;
11000 de asistenţi maternali care beneficiază
formare profesională din care 5500 din
mediul rural.
Activităţile proiectului

Activitatea 1 - Dezvoltarea și introducerea de
instrumente/proceduri/mecanisme în
domeniul
asistenţei sociale destinate activității asistenților
maternali, servicii alternative la îngrijirea în instituții
a copiilor, precum și în vederea asigurării tranziției
copiilor și tinerilor de la îngrijirea în instituții la
îngrijirea în comunitate.
Activitatea 2 - Susținerea programului de formare
profesională destinat asistenților maternali și
personalului specializat din cadrul instituțiilor cu
atribuții în domeniul protecției speciale a copilului
separat de familie și al prevenirii separării copilului
de familie.
Activitatea 3 - Dezvoltarea rețelei de asistenți maternali.
Activitatea 4 – Managementul proiectului.

Asistent maternal profesionist
Asistentul maternal profesionist este
persoana fizica, atestată, care asigură prin
activitatea pe care o desfăşoară la
domiciliul său creşterea, îngrijirea şi
educarea, necesare dezvoltării armonioase
a copiilor pe care îi primeşte în plasament.
Pot fi atestate ca asistent maternal profesionist
numai persoanele care îndeplinesc următoarele
condiţii:
a) au capacitate deplină de exerciţiu;
b) prin comportamentul lor în societate, starea
sănătăţii şi profilul lor psihologic, prezintă garanţii
pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin
unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi
educarea copiilor săi;
c) au în folosință o locuință care acoperă necesităţile
de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale
utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează
a fi primiţi în plasament;
d) au urmat cursurile de formare profesională
organizate de serviciul public specializat pentru
protecţia copilului sau organismul privat autorizat care
efectuează evaluarea pentru acordarea atestatului de
asistent maternal profesionist.

Nu poate fi asistent maternal profesionist:
a) persoana care a suferit o condamnare prin
hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru
săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni;
b) părintele decăzut din drepturile părinteşti sau
cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin
hotărâre judecătorească rămasă definitivă;
c) persoana care suferă de boli cronice
transmisibile.

