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COMUNICAT DE ÎNCHIDERE A PROIECTULUI 

 

Scurtă prezentare a  proiectului Județul Sibiu mai prietenos pentru copii – autorități  locale mai 

bine echipate, intervenții mai eficiente” - ID proiect: PEH022 

Proiectul este finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10-CORAI, program finanţat de 

Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. 

Proiectul a fost implementat de Asociația SOS Satele Copiilor România în parteneriat cu Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu. 

Bugetul total al proiectului: 

851 000 de lei, din care cofinanțare privată de 85 000 de lei, asigurată de Asociația SOS Satele 

Copiilor România. 

Perioada de implementare a proiectului: 18 luni (mai 2015 – octombrie 2016) 

Aria de cuprindere a proiectului: județul Sibiu, 64 localități (53 comune și 11 orașe și municipii). 

Prin proiect ne-am  propus să cunoaștem mai bine realitatea copiilor din județul Sibiu, inclusiv a celor 

din comunitățile de romi și sa întărim capacitatea autorităților publice locale de a aborda proactiv 

problematica socială din comunitatea lor.  

Obiectivele proiectului  

A) Nevoia de servicii sociale pentru copii, inclusiv pentru cei de etnie roma la nivelul județului Sibiu 

este evaluată în mod participativ până la sfârșitul proiectului; 

B) Capacitatea autorităților administrației publice locale pentru o mai bună gestionare a problemelor 

sociale din comunitățile lor și pentru stabilirea unor relații de parteneriat solide cu autoritățile de la 

nivel județean și cu ONG-urile active în județul Sibiu este crescută în cel puțin 75% din unitățile 

administrativ-teritoriale din județul Sibiu până la sfârșitul proiectului; 

C) 1000 părinți ai copiilor aflați in situație de risc, inclusiv a celor de etnie romă din 20 de localități din 

județul Sibiu sunt conștientizați cu privire la importanța asigurării celor mai bune condiții pentru 

dezvoltarea copiilor (sprijinirea participării școlare, efectuarea controalelor medicale periodice, 

asigurarea unui mediu familial fără violența, importanța actelor de identitate etc.). 
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Scurtă descriere a celor mai importante rezultate: 

O diagnoză amplă a problemelor sociale din județul Sibiu, inclusiv o hartă a serviciilor disponibile 

la nivelul județului, ceea ce constituie punctul de plecare pentru dezvoltarea de noi tipuri de 

servicii, alocarea resurselor cu prioritate către zonele prioritare și cu o acoperire mai mică a 

serviciilor existente deja.  

 

1000 de participanți în campania de informare privind drepturile copilului in 20 de localități din 

partea de nord și centru a județului Sibiu unde procentul de romi este mai ridicat.  

 

100 de persoane care activează în domeniul asistenței sociale (reprezentanți ai primăriilor, ai 

DGASPC Sibiu, ai ONG-urilor active în județ) au participat la cursuri de inițiere în profesia de 

lucrător social sau la cursuri de perfecționare în domeniul asistenței sociale; 

 

Au fost implicate aproximativ 100 de persoane: primari, reprezentanți ai altor instituții 

interesate și ai ONG-urilor în desfășurarea activităților proiectului; 

 

Au rezultat 2 documente fundamentale pentru creșterea calității serviciilor de asistență socială 

la nivelul județului: metodologia de lucru între DGASPC Sibiu și autoritățile publice locale de la 

nivelul municipiilor, orașelor și comunelor și planul de acțiune ce permite o mai bună alocare a 

resurselor către zonele prioritare. 

 

Activitățile principale ale proiectului: 

 

 Realizarea unei diagnoze sociale la nivelul tuturor unităților administrative-teritoriale din 

județul Sibiu 

 Desfășurarea unui program de formare destinat profesioniștilor de la nivelul autorităților 

locale si județene si din cadrul ONG-urilor 

 Desfășurarea unei caravane privind drepturile copilului in cel puțin 20 localități din județul 

Sibiu cu un procent mai mare de 10% a populației de etnia romă. 

 Elaborarea/adaptarea și testarea unei metodologii de colaborare între SPAS și DGASPC 

Sibiu. 

 Elaborarea unui plan de acțiune la nivel județean privind mobilizarea resurselor existente 

către zonele identificate ca prioritare. 


