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RAPORT
la proiectul de hotir6re privind aprobarea participirii Direcfiei Generale de

Asisten{i Sociali gi Protecfia Copilului Ialomifa la realizarea proiectului
,,Refeaua judefeani VlP-Voluntariat-Inifiative-Profesionalism pentru

integrarea $colari gi social5 a copiilor vulnerabili" din cadrul Programului
RO10 ,,Copii qi tineri aflafi in situa{ii de risc qi ini{iative locale gi regionale
pentru reducerea inegalit5{ilor na{ionale qi pentru promovarea incluziunii

sociale"o Apelul ,,COERENT", finan{at prin Granturile SEE 2009-2014

Prin proiectul de hotdrAre supus dezbaterii se propune aprobarea
participirii Direcliei Generale de Asistenld Sociald qi Proteclia Copilului Ialomi1a,
in parteneriat cu Inspectoratul $colar Judelean Ialomila gi Asocialia Centrul de
Resurse gi Informare pentru Profesiuni Sociale (CRIPS), la realizarea proiectului
,,Reteaua j udeleand VIP-Volunt ariat-Iniliative-Profesionali sm pentru integrarea
gcolard gi sociald a copiilor vulnerabili" din cadrul Programului ROlO ,,Copii qi
tineri aflali in situalii de risc Ai iniliative locale qi regionale pentru reducerea
inegalitdlilor nafionale gi pentru promovarea incluziunii sociale", Apelul
,,COERENT", finantat prin Granturile SEE 2009 -2014

Proiectul se adreseaze copiilor vulnerabili din fudelul Ialomifa, din
servicii de proteclie a copilului gi din familii vulnerabile, inclusiv de etnie
romd gi are ca obiective : infiinfarea relelei VIP la nivelul fudefului lalomifa,
coordonatd de Centrul VIP din cadrul Complexului de Servicii Comunitare
Slobozia, imbunit5lirea solidaritdlii sociale gi a voluntariatului in beneficiul
integrdrii sociale gi gcolare a copiilor din grupuri vulnerabile, prin atragerea a
peste 25 de institufii/ firme/ONG-uri, care sd devind promotori VIP,
recrutarea gi formarea a peste 20 de voluntari pAnd la finalul proiectului,
cregterea profesionalismului personalului din serviciile publice de asisten!5
social5, a mediatorilor gcolari/sociali gi a cadrelor didactice in vederea
eficientizirii intervenliei individuale gi in echipa interdisciplinard in relalia cu
copilul din categorii vulnerabile. Se are in vedere formarea teoreticd gi
practici a profesionigtiloa schimbul de experien!5, munca in echipi gi



elaborarea de ghiduri practice utile in acfiunile de integrare sociali gi gcolari
a copiilor.

Proiectul in cauz6, in valoare total5 de 580.005 de lei este susfinut
financiar in totalitate de cdtre program, iar avansul solicitat va fi de 174.100 lei,
reprezentAnd 30% din valoarea eligibild a proiectului. Costurile implicate de
sustenabilitatea proiectului pe o perioadd de 5 ani dupa frnalizare, in valoare de
12.700 lei, vor fi suslinute de cdtre Direclia Generald de Asistenld Sociala qi
Protec{ia Copilului Ialomi1a.

Implementarea, in Judeful Ialomila, a acestui proiect va avea impact asupra
educaliei copiilor din grupuri vulnerabile qi a pregdtirii profesionoiqtilor care
lucreazd, cu acegti copii qi va atrage fonduri externe nerambursabile.

Prin obiectivele proiectului se urmdreqte ca 35 de localitd{i urbane qi rurale
din jude! si devind membre ale Relelei VIP, sd se rcalizeze un Protocol de retea,
specific Relelei VIP, 50 de reprezentanli ai autoritdlilor publice locale sd
beneficieze de cursuri pentru accesarea de fonduri, sd se realizeze un Plan judeJean
de acliune pentru imbundtdlirea accesului la educalie al copiilor din grupuri
vulnerabile qi 3 seminarii cu participarea primarilor din Releaua VIP, sd fie forma{i
40 de educatori din serviciile de proteclie a copillului, 90 de cadre didactice, l0
mediatori qcolari qi experli in problematica romilor, 20 de voluntari gi 35 de
referenli sociali din cadrul serviciilor publice de asistenld socialb.

in conformitate cu dispoziliile art. gr alin. (1) lit. e) din Legea
administrafiei publice locale nr.215 din 200\, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare, intre atribufiile consiliilor judelene se regdsesc Ai acelea privind
cooperarea interinstitulionali iar prevederile alin. [6) lit. aJ, ale aceluiagi
articol, stipuleazd ce, in exercitarea atribuliilor care privesc cooperarea
interinstitulional5, consiliul judelean hotdrdgte, in condifiile legii, cooperarea
sau asocierea cu persoane juridice romAne ori strdine, inclusiv cu parteneri
din societatea civild, in vederea finanfirii gi realizdrii in comun a unor acfiuni,
lucriri, servicii sau proiecte de interes public judelean.

Fa!6 de cele prezentate, apreciem cd aprobarea proiectului de hotSrAre
privind participarca Direcliei Generale de Asistenld SocialS gi Proteclia Copilului
Ialomila la realizarea acestui proiect gi alocarea sumei de 12.700 lei pentru
sustenabilitatea lui pentru o perioadd de 5 ani de la finalizare rdspunde unor
necesitdli sociale concret evaluate qi justificate, este legald qi oporfund gi poate fi
supus d dezbaterii P lenului C onsi I iului Judetean Ialomi1a.
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