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Acompanierea copiilor expuși riscului separării de familie - Cod SMIS 128338
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin  Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

	

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 
Axa prioritară 4 „Incluziune sociala si combaterea saraciei”
Obiectiv specific 4.12, 4.13, 4.14
Titlul proiectului: „Acompanierea copiilor expusi riscului separarii de familie – ACER 2019”
Contract: POCU/476/4/18/128338


Invitatie
	Pentru participare in proiectul „Acompanierea copiilor expusi riscului separarii de familie” ACER 2019

In perioada  1.06.2020 – 30.03.2023, Fundatia Mara în parteneriat cu Direcţia de Asistenţă Socială Petrila deruleza proiectul  „Acompanierea copiilor expusi riscului separarii de familie” ACER 2019 
Obiectivul general al proiectului este: Cresterea accesului la servicii sociale accesibile, durabile si de inalta calitate a copiilor cu risc de separare de familie din localitatile Hunedoara, Deva, Simeria si Petrila din judetul Hunedoara
In cadrul acestui proiect ne propunem prevenirea separarii copilului de familie prin furnizarea de servicii de consiliere si sprijin pentru un numar de 240 copii cu risc de separare  de familie, astfel incit la cel putin 70% dintre acestia sa se elimine acest risc, pina la finalul proiectului.
In grupul tinta al proiectului vor fi cuprinse 240 persoane, copii expusi riscului de separare de familie, dupa cum urmeaza:
80 copii cu domiciliul in municipiul Hunedoara si satele apartinatoare
	80 copii cu domiciliul in municipiul Deva, orasul Simeria si satele apartinatoare
80 copii in orasul Petrila si satele apartinatoare
Pentru a putea face parte din grupul tinta si pentru a beneficia de serviciile oferite in cadrul proiectului trebuie sa indepliniti urmatoarele criterii:
Sa aveti domiciliul pe raza localitatilor vizate in proiect (Deva, Simeria, Hunedoara, Petrila)
Copii sa aiba varsta cuprinsa intre 0 si 18 ani
Copii sa prezinte risc de separare de familie, ca urmare a faptului ca apartine uneia din urmatoarele categorii de familii:
	Familie fara locuinta

Familie cu venituri foarte micicare beneficiaza de ajutoare sociale
	Familii in care un parinte sau ambii sunt someri
Familii in care si- au abandonat sau institutionalizat copii
Familii in care un parinte sau ambii sunt in inchisoare
Familii in care exista persoane care sufera de boli cronice sau boli psihice grave
Familii monoparentale
Familii in care se consuma droguri, alcool
Familii in care unul sau ambii parinti au decedat
	Familii care resping mamele minore
Familii in care unul sau ambii parinti sunt analfabeti
Familii in care se practica violenta, fuga de acasa
	Familii in care unul sau ambii parinti muncesc in strainatate
	Familii in care se practica cersetoria

Familii in divort
Familii in care unul sau mai multi copii au abandonat scoala
Familii in care exista copii cu frecvente probleme de sanatate sau cu probleme psihice
Familii care au copii cu probleme de comportament
Familii care neglijeaza igiena, sanatatea si educatia copilului
Familii in care exista abuz fizic, emotional si sexual
Alte situatii care pun in pericol dezvoltarea normala a copilului
	Sa acceptati sa participati la intregul pachet de servicii oferite in cadrul proiectului.

In cadrul proiectului veti beneficia de urmatoarele servicii:
Furnizarea de servicii pentru copii cu risc si familiile acestora: 
Informare si consiliere
Integrarea in familie si societate
Pregatirea pentru viata independenta
Consilierea psihologica a copilului si familiei
	Acordare de suport financiar
Pentru a beneficia de serviciile proiectului, va trebui sa va luati angajamentul ca respectati urmatoarele obligatii care conditioneaza acordarea serviciilor:

	Obligația copilului de a participa regulat la activitățile stabilite prin Programul personalizat de intervenție
	Obligația parintelui de a participa regulat la activitățile de informare și consiliere menționate în Fișa de servicii
	Obligația parintelui de a utiliza subvenția primită strict în vederea acoperirii nevoilor de hrană ale copilului.

Inscrieri 
Daca doriti sa participati la activitatile proiectului va trebui sa depuneti in acest sens o cerere tip, pusa la dispozitie de expertii din cadrul proiectului, pentru cuprinderea in grupul tinta.
Cererea se va depune incepand cu data de 10.08.2020  la una din urmatoarele locatii:

Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru parinţi şi copii Petrila – 
Tel 0250/550434
Persoane de contact: Maria Anghel, Ionela Macavei, Ionela Silaghi

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa sunati consilierii proiectului la numarul de  telefon de mai sus.
Manager proiect                                        Director Executiv DAS Petrila
Gabriel Ciupe                                                  Susana Heljiu

