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ProgramuI OperationaI Capital Uman 2014-2020
Axa prioritari 4 lncluziunea sociata si combaterea saraciei
Proiect TEA 

^-UP: 
Progres in catitatea ingrijirii atternative a copiitor

Cod proiect POCU I 480 I 4 / 19 I 127 169
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COMUNICAT DE PRESA

DGASPC Salaj in parteneriat cu liderul de proiect-Ministerul Muncii 5i Justiliei Sociole, prin
Autoritotea Nalionold pentru Proteclia Drepturilor Copilului 5i Adopfie, a fructificat oportunitatea oferitd
de fondurile europene pentru a extinde gi profesionaliza actuala retea de asistentd maternalS.

La data de 8 noiembrie 2018, a fost semnat contractul de finanlare pentru proiectul intitulat
r", in proiect sunt implicate toate cele 47 de

Direclii Generale de Asisten!5 SocialS 9i Proteclia Copilului din {ar5.
Obiectivul general consta in : reducerea numirului de copii gi tineri plasali in institufii, prin

consolidarea relelei de asistenfi maternali.Proiectulseva derula pe o perioadi de 5 ani (61de luni)gi are
un buget de 568.985.570 euro, la nivel national. Bugetul alocat pentru DGASP SALAJ, prin programul

Operational Capital Uman 2Ot4-202O,Axa prioritard 4,lncluziunea sociala si combaterea saraciei, este de
25.837.605, 000lei (peste 5,5 mil de euro),

Rezultate: prin intermediul proiectului, p6ni la sf6rpitul anului 2023 actuala refea de asisten]d
maternalS din judet va fi extinsi cu 60 de persoane; un numar de 140 de AM, din care 60 AM nou
angajati,plus cei 80 AM din sistemul judetean actual vor beneficia de un Program gratuit de formare
profesionald continui.

in condiliile in care continuarea procesului de dezinstitu[ionalizare gi inchidere a tuturor
instituliilor de tip vechi reprezintS angajamente asumate de Guvernul RomSniei, proiectul vine in sprijinul
dezvoltdrii 5i profesionalizirii actualei relele de asistenli maternali, care reprezinti in prezent una dintre
cele mai bune optiuni pentru asigurarea crepterii gi ingrijirii copiilor aflali in sistemul de proteclie
specia16, intr-un mediu familial.

ln consecinta, datorita acestu proiect DGASPC Salaj demareaza activitate de extindere a retetei de
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s-au pot gasi detalii pe site-ul DGASPC Salai: www.dsaspcsi.ro
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