SERVICIUL DE ASISTENŢĂ PSIHOSOCIALĂ, SOCIO-MEDICALĂ ŞI RECUPERARE
SOCIO-ŞCOLARĂ ŞI SUPORT, PENTRU COPIII EXPLOATAŢI

DESCRIEREA SERIVICIULUI
Serviciul cuprinde următoarele componente:
- Componenta de asistenţă socială constă în activităţi de evaluare a situaţiei copiilor şi
familiilor prin efectuarea de anchete sociale, de planificare prin întocmirea de planuri individuale de
intervenţie, consiliere socială, consiliere psihologică, consiliere juridică, activităţi de integrare /
reintegrare şcolară şi familială, integrare în centre de zi/adăposturi de noapte/centre de plasament,
obţinere a actelor de identitate, activităţi recreative şi acordare de suport material de urgenţă
(îmbrăcăminte, alimente), activităţi de informare, îndrumare, însoţire, precum şi de facilitare a
accesului familiilor către alte instituţii guvernamentale sau non-guvernamentale.
- Prin componenta medicală a programului se urmăreşte facilitarea accesul copiilor la
serviciile medicale primare, înregistrarea copiilor la medic de familie, serviciile medicale de
specialitate, testări TB,

şi testări pentru alte infecţii cu transmitere sexuală, se vor furniza

medicamente şi prezervative. De asemenea, copiii şi familiile lor vor participa la întâlniri de
informare cu tema educaţia pentru sănătate.
- Componenta educaţională constă în oferirea de alternative educaţionale pentru copiii care
muncesc: activităţi de recuperare şcolară, activităţi de socializare, terapie ludică, consiliere
vocaţională, formarea deprinderilor de viaţă independentă.
- Componenta de formare a profesioniştilor implicaţi în protecţia copilului: asistenţi sociali,
psihopedagogi, psihologi, cadre didactice, poliţişti, magistraţi.

Principalele proiecte
1. Şcoala Mobilă – o şcoală pentru fiecare
Perioada de implementare: 2004-prezent
Finanţatori: Organizaţia Mobile School, Belgia, Uniunea Europeana, European Children’s Help
Organisation, Anglia
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copii
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şcolar.
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instrument este adaptat atât
tehnic cât şi pedagogic la
realitatea copiilor cu dificultăţi
şcolare, iar scopul principal
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principiul: dacă nu poţi veni tu
la şcoală, vine şcoala la tine.
Şcoala

Mobilă

este

construită pe un sistem cu 4
roţi, care permite lucrătorilor
stradali să o transporte cu
uşurinţă în diferite zone ale
oraşului. Şcoala Mobilă este
formată dintr-o serie de 5 table conectate între ele, care se pliază ajungând de la o dimensiune de
jumătate de metru la 6 metri lungime. De aceste table se ataşează planşe magnetice structurate pe
diferite domenii: drepturile copilului, literatură, matematică, vocabular, educaţie pentru sănătate,
terapie creativă, prevenire consum droguri, prevenire prostituţie, prevenire HIV / SIDA. Asociaţia
Salvaţi Copiii Iaşi deţine în prezent peste 300 de materiale educaţionale care pot fi ataşate Şcolii
Mobile.
Implementarea acestui proiect în România a fost posibilă cu sprijinul Organizaţiei Mobile School
Belgia.

2

2. Cooperare transfrontalieră între România şi Republica Moldova

Perioada de implementare: decembrie 2006- martie 2012
Finanţator: Uniunea Europeană prin Programul de Vecinătate România – Moldova Phare CBC 2004
şi Programul Operaţional Comun România – Ucraina – Republica Moldova
Descrierea proiectelor: Proiectele urmăresc transferul de experienţă al Organizaţiei Salvaţi Copiii
Iaşi în ceea ce priveşte modalităţile de lucru cu copiii aflaţi în dificultate, precum şi dezvoltarea
managementul judiciar al instantelor pentru minori prin activitatile de transfer de experienta intre
specialistii in justitia juvenila din România si Republica Moldova.
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3. Dezvoltare a abilităţilor de viaţă pentru copii şi tineri
Perioada de implementare: ianuarie 2010 - prezent
Finanţator: Uniunea Europeană prin Programul Facilitatea de Tranziţie
Descrierea proiectelor: Activităţile principale ale proiectului constau în defăşurarea unor programe
educaţionale nonformale pentru copiii şi tinerii aflaţi în dificultate: cursuri de utilizare PC, înfiinţarea
unei firme de exerciţiu în cadrul Penitenciarului Iaşi, activităţi de formare a abilităţilor igienicosanitare, activităţi de orientare profesională, activităţi informative, activităţi de formare a cadrelor
didactice şi elaborarea unui ghid de orientare profesională.

PARTENERI:
Parteneri naţionali:


Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi



D.G.A.S.P.C. Iaşi



Asociaţia “Alternative Sociale”, Iaşi



Penitenciarul Iaşi



Clinica de Pneumologie” Iaşi;



Şcoala Generală nr.3 „Alexandru Vlahuţă”;



Şcoala Virgil Madgearu Iaşi



Asociaţia Magistraţilor din Iaşi
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Parteneri internaţionali:


Organizaţia Mobile School, Belgia



Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia familiei Ungheni, Republica Moldova



Asociaţia Obştească pentru Copii şi Tineret “Făclia”, Ungheni, Moldova;
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