FISA SINTETICA – CSS44

►Proiect : “Model de intervenție multidisciplinară și intersectorială pentru un răspuns
coordonat și eficient la nevoile copiilor victime ale violenței în familie »
►Durata: 15.01.2016 – 14. 01. 2017
►Bugetul proiectului : 133,375.80 CHF din care 119,275.80 finantare nerambursabila
FDSC/Fonduri Elvetiene
►Beneficiari / Grupuri țintă
Beneficiari direcți:
 Copiii victime ale violenței în familie din județele Dolj și Cluj, aflați, la momentul începerii
proiectului în evidența DGASPC precum și cei care apar pe durata implementării
proiectului
 Profesioniștii din diverse domenii: justiție, poliție, asistență socială și protecția copilului,
sănătate, educație, etc. implicați în prevenirea și combaterea violenței asupra copilului și
violenței în familie din județele Dolj și Cluj
 Echipele multidisciplinare și interinstituționale (EMI) prevăzute de HG.49/2011 pentru
intervenția în managementul cazurilor copiilor victime ale violenței în familie din județele
Dolj și Cluj
 ONG din județele Dolj și Cluj, active în domeniul violenței asupra copilului și violenței în
familie și furnizori privați de servicii sociale pentru copii interesate să dezvolte/furnizeze
servicii pentru copiii victime ale violenței
 Instituții publice și autorități centrale și locale cu atribuții prevăzute de HG.49/2011 în
prevenirea și combaterea violenței asupra copilului și violenței în familie din București,
județele Dolj și Cluj
Minimum de 20 copii victime ale violenței în familie, aflați în evidența DGASPC Dolj și
DGASPC Cluj (minimum 10 per județ) vor participa la interviurile individuale planificate în
vederea realizării unei analize de context a situației copiilor victime ale violenței în familie
din județele Dolj și Cluj.
Minimum 36 de copii victime vor fi audiați, 6 luni, prin audiere comună, in sălile de audiere
specializate ale DGASPC Cluj si Dolj, minimum 3/lună/județ.
Minimum 60 de copii victime (minim 10 copii pe lună/6 luni/per județ) vor beneficia de
furnizarea unui serviciu de suport completat cu interventii terapeutice pe o perioadă de 6
luni, pentru tratamentul traumelor și a cazurilor de abuz. Minim 20 de copii dintre beneficiarii
acestui serviciu vor fi implicați în evaluarea furnizării serviciului.
Minimum 10 profesioniști ai DGASPC Dolj și Cluj, 30 de profesioniști din diverse domenii
(judecători, procurori, polițiști, medici, etc.), 5 reprezentanți ONG vor fi implicati in interviuri
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pentru analiza de context.
Minimum 10 reprezentanți/judet, ai Inspectoratul județean de politie, Inspectoratul de
jandarmi județean, Tribunal și Curte de Apel, Parchet, Direcția Județeană de sănătate
publică, Inspectoratul școlar județean, ONG, etc., 5 reprezentanți EMI/judet, 2 manageri de
caz per DGASPC vor fi informați în cadrul întâlnirilor de lucru cu privire la proiect și
rezultatele analizei de context
Minimum 10 reprezentanți ai actorilor instituționali per județ, 5 membrii ai EMI/per județ vor fi
implicați în elaborarea și semnarea unui Protocol de colaborare interinstituțională și
intersectorială
Minimum 16 profesioniști (asistent social/manager de caz, psiholog, polițist, procuror,
reprezentant ONG din comunitate, judecător, medic), membrii EMI, 8 din Dolj și 8 din Cluj
vor participa la un atelier de lucru pentru elaborarea unui Protocol de audiere dupa modelul
NICHD.
Minimum 40 profesioniști (psihologi, asistenți sociali, psihologi clinicieni, etc.) își vor crește,
prin participarea la 2 sesiuni de formare în tehnici de intervenție terapeutică pentru copiii
victime ale violenței în familie, capacitatea de lucru cu copilul victimă a violenței: 20 de
profesioniști din Dolj și 20 din Cluj.
Minimum 10 profesioniști ai DGASPC și ONG din comunitate, 5 per județ vor participa la un
Grup de lucru pentru elaborarea metodologiei și indicatorilor M&E pentru furnizarea de către
DGASPC Dolj și Cluj a unui serviciu social de suport completat cu o componentă
terapeutică.
Minimum 4 ONG din Dolj și Cluj vor sprijini DGASPC în furnizarea serviciului prin feedback
lunar, 6 luni.
Metodologia de selecție a beneficiarilor este prevazută la descrierea activităților (și
Scrisoarea de atribuire!!)
Beneficiari indirecți:
Copiii victime ale tuturor formelor de violență din România
Instituții publice și autorități locale cu atribuții prevăzute de HG.49/2011 în prevenirea și
combaterea violenței asupra copilului și violenței în familie din toată țara
Societatea civilă și mass-media
►Parteneri :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA)
Directia Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Dolj
Directia Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Cluj
Fundaţia Terre des hommes (TDH),
Fundaţia Internaţională pentru Copil şi Familie „Dr. Alexandra Zugravescu” (FICF),
Asociaţia Femeilor Împotriva Violenţei – Artemis.

►Obiective
Obiectiv specific1. Creșterea capacității actorilor instituționali cu atribuții legale în
prevenirea și combaterea violenței asupra copilului, din județele Dolj și Cluj, de a sprijini eficient
echipele multidisciplinare și interinstituționale, prevăzute de HG.49/2011, în managementul
cazurilor copiilor victime ale violenței în familie.
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Obiectiv specific 2. Dezvoltarea capacității echipelor multidisciplinare și interinstituționale din
județele Dolj și Cluj, de a testa o soluție inovativă în plan național - audierea comună
(polițist și psiholog/manager de caz) - recunoscută ca bună practică la nivel internațional
(Elveția, Canada,Suedia etc.) pentru optimizarea etapei de evaluare a managementului de caz
în protecția copilului și audierii ca procedură juridică a copiilor victime ale violenței în familie.
Obiectiv specifc 3. Dezvoltarea unui serviciu social de suport completat cu intervenții
terapeutice, adecvate nevoilor de creștere a capacității de reziliență și reabilitare a copiilor
victime ale violenței în familie care va fi furnizat de DGASPC din județele Dolj și Cluj, cu sprijinul
ONG-urilor din comunitate.
►Activitati :
Activități pentru atingerea obiectivului 1:
Activitatea 1/Analiză de context a situației copiilor victime ale violenței în familie în
județele Dolj și Cluj
Această activitate va ajuta actorii instituționali, prevăzuți de HG.49/2011, să cunoască mai bine
nevoile și vulnerabilitățile copiilor victime, problemele ce pot apărea în managementul de caz,
să identifice mai clar, rolurile și responsabilitățile în cadrul Protocolului de colaborare, precum și
modalitățile concrete de sprijin pentru intervențiile echipelor multidisciplinare și
interinstituționale/EMI, prevăzute de HG.49/2011.
Locul de desfășurare: București, Cluj- Napoca și Craiova
Activitatea 2/Elaborarea unui Protocol de colaborare interinstituțională în județele
DGASPC Cluj și Dolj
Protocolul de colaborare interinstituțională și intersectorială, prin calitatea informațiilor conținute
și prin asumare/semnare va putea oferi un sprijin efectiv echipelor multidisciplinare și
interinstituționale/EMI, în intervențiile lor privind managementul cazurilor copiilor victime ale
violenței în familie.
Locul de desfășurare: București, Craiova și Cluj-Napoca
Activități pentru atingerea obiectivului 2:
Activitatea 3/Elaborarea unui Protocol de interviu pentru audierea/intervievarea copilului
victimă a violenței
Protocolul de interviu pentru audierea copilului victimă a violenței, care va fi elaborat prin
implementarea acestei activități, va contribui la creșterea calității informațiilor obținute de la
copil, în etapa de evaluare a managementului de caz, informații necesare identificării cu
acuratețe a nevoilor copilului și investigarea/soluționarea cazului de către Poliție și instanță.
Locul de desfășurare: București
Activitatea 4/Testarea pe o perioadă de 6 luni, în județele Dolj și Cluj, a audierii comune
(polițist și psiholog/manager de caz din protecția copilului)
Audierea comună este o practică de succes în multe țări și presupune efectuarea în comun, de
către un polițist și un reprezentant al serviciilor de protecția copilului (psiholog/manager de caz),
a audierii copilului victimă a violenței. Această metodă are următoarele avantaje: o audiere
pregătită, în prealabil, de cei 2 profesioniști, prin adaptarea Protocolului standard de interviu la
cazul copilului care urmează să fie audiat, lucru în echipă pe durata audierii, reducerea
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numărului de audieri și a impactului negativ al acestora asupra copilului, o protecție eficientă a
copilului și drepturilor lui, obținerea de informații de calitate de la copil pentru investigarea
cazului și identificarea cu acuratețe a nevoilor în vederea planificării și furnizării serviciilor
sociale. Toate acestea conduc la eficientizarea managementului de caz și la acces prompt al
copilului la servicii sociale. Fiecare dintre cei 2 profesioniști are roluri și responsabilități distincte,
stabilite, în prealabil, printr-o metodologie de lucru aprobată de instituțiile care intervin în
această procedură. Metodologia stabilește și tipul cazurilor copiilor victime care pot fi audiați
prin audiere comună.
Locul de desfășurare: București, Craiova și Cluj-Napoca
Activități pentru atingerea obiectivului 3:
Activitatea 5/Organizarea a 2 cursuri în tehnici terapeutice pentru copii
Prin creșterea nivelului de cunoștințe și abilități în tehnici de art-terapie/ instrumentul Squiggle,
în tehnici de intervenție psihosocială ce utilizează mișcarea, jocul și sportul (MJS) și tehnici de
lucru cu familia copilului victimă/cuplul mamă-copil, profesioniștii din DGASPC Dolj, DGASPC
Cluj și ONG din comunitate vor putea dezvolta/furniza copiilor victime ale violenței, un serviciu
de suport adecvat nevoilor lor si care să le permită accesarea propriilor resurse/creșterea
capacității de reziliență, reabilitare și recuperare.
Locul de desfășurare: Craiova și Cluj-Napoca
Activitatea 6/Furnizarea pe o perioadă de 6 luni a unui serviciu social de suport cu o
componentă terapeutică
Această activitate contribuie la creșterea capacității profesioniștilor DGASPC Dolj și Cluj și ai
ONG din comunitate de a dezvolta/furniza un serviciu de suport adecvat nevoilor copiilor victime
ale violenței și de a-și crește capacitatea de lucra împreună. Activitatea oferă premisele/cadrul
necesar pentru dezvoltarea unui parteneriat eficient între furnizorii publici și privați din județele
Dolj și Cluj în ceea ce privește furnizarea unui serviciu de suport cu o componentă terapeutică.
Locul de desfășurare: Craiova și Cluj- Napoca
Activitatea 7/Activități de promovare
Rezultatele așteptate: comunicate de presă de lansare și final proiect, materiale de promovare,
conferință națională de final proiect, promovare online.
Prezentare detaliată în secțiunea Promovare și vizibilitate
Activitatea 8/Activități de management de proiect
Rezultatele așteptate: Re-evaluarea Acordurilor de parteneriat din perspectiva contractului de
finantare, 1 Manual Operational pentru managementul proiectului cu anexe/planuri pe fiecare
arie de management: RH, financiar, achiziții, audit, implementare activități proiect, M&E,
promovare, comunicare internă și externă, întalniri lunare ale echipei.
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