Fişă de proiect – “Social Work for Better Life”
Rezumatul proiectului
Proiectul “Servicii sociale pentru o viaţă mai bună” continuă proiectul cu finanţare Phare CBC
2004 – “L.G.U. Wealth Network / Reţeaua de dezvoltare a Administraţiei Publice Locale”.
Membrii reţelei (Municipiul Iaşi, Agenţia Zona Metropolitană Iaşi, Ungheni, Botoşani, Galaţi,
Hînceşti, Cahul şi Nisporeni) au identificat domeniul serviciilor sociale ca fiind un domeniu care
trebuie îmbunătăţit. Proiectul îşi propune să formeze un Grup Pilot care se va ocupa de
realizarea unui studiu cu privire la:
 dezvoltarea comunităţii şi descentralizarea serviciilor de asistenţă socială,
 imaginea reală a nivelului educaţiei oferite de furnizorii serviciilor sociale şi
 cele mai bune căi de a stabili un parteneriat public privat.
Va fi creată o bază de date cu toate ONG-urile specializate pe servicii de asistenţă socială din
Iaşi, care va fi postată pe site-ul proiectului “L.G.U.”, împreună cu rezultatele şi sugestiile
studiului realizat. Grupul Pilot va organiza training-uri pe tema animatorilor sociali pentru cei 16
membri ai reţelei L.G.U. şi va implementa modelul de bune practici în cele 4 centre de cartier
din Iaşi. De asemenea se va organiza o conferinţă de 3 zile pentru 60 de persoane (membri ai
administraţiei publice, universităţi şi ONG-uri), în care se va dezbate modelul românesc al
descentralizării serviciilor sociale, rezultatul studiului şi necesitatea corelării curriculei
universitare cu nevoile furnizorilor de servicii sociale şi cele mai bune modalităţi de implicare a
cetăţenilor şi a oamenilor de afaceri în acest domeniu – parteneriatul public – privat.

Grupul Pilot va participa la furnizarea datelor pentru editarea unui Ghid pentru “Dezvoltarea şi
descentralizarea serviciilor de asistenţă socială” şi a unui Manual pentru “Specialiştii din
Administraţia Publică pe domeniul Serviciilor Sociale”, care vor fi diseminate în mediul
universitar, ONG-uri şi unor inspectori ai Direcţiei Sociale din cadrul Municipiului Iaşi.
Obiectiv general:
Proiectul “Servicii sociale pentru o viaţă mai bună ” vizează obţinerea coeziunii sociale pentru
comunităţile din Iaşi, Agenţia Zona Metropolitană, Ungheni, Botoşani, Galaţi, Hînceşti, Cahul şi
Nisporeni prin îmbunătăţirea şi activarea sistemului descentralizării sociale şi sistemului
protecţiei sociale pentru facilitarea accesului la angajare şi promovarea incluziunii sociale a
grupurilor vulnerabile.
Obiective specifice:
1. Modernizarea procesului de descentralizare a serviciilor de asistenţă socială şi sistemul de
protecţie socială şi implementarea bunelor practici.
2. Corelarea curriculei universitare şi sistemului de training cu nevoile furnizorilor de servicii
sociale, în special furnizorilor publici de servicii sociale.
3. Crearea unui profil al grupurilor asistate, a furnizorilor serviciilor sociale şi a sistemului de
protecţie socială din Iaşi.
Durata proiectului: 14 luni
Bugetul proiectului: 85 400 Euro, din care grant: 75 400 Euro şi co-finantare Beneficiar 10 000
Euro

Activităţi principale:
1. Organizarea modului de implementare al activităţilor.
2. Organizarea unui Grup Pilot pentru “Dezvoltarea şi descentralizarea serviciilor de asistenţă
socială şi a protecţiei sociale”.
3. Organizarea unor sesiuni de training şi implementarea modelului de bună – practică a
Animatorului socio-cultural din Franţa, în cadrul centrelor de cartier.
4. Organizarea Conferinţei despre “Dezvoltarea şi descentralizarea serviciilor de asisitenţă
socială”.
5. Elaborarea, editarea şi diseminarea Ghidului despre “Dezvoltarea şi descentralizarea
serviciilor sociale” şi a Manualului pentru “Specialiştii administraţiei publice în domeniul
serviciilor sociale”.
6. Promovarea, monitorizarea şi evaluarea proiectului.

