„ECHILIBRU – Sprijin pentru familiile copiilor cu dizabilităţi din Municipiul Iaşi”

Titlul proiectului: „ECHILIBRU - Sprijin pentru familiile copiilor cu dizabilităţi din municipiul Iaşi”
Codul proiectului: 812
Programul: “Promovarea egalității de gen și a echilibrului între viața profesională și viața privată”,
RO11, finanţat prin mecanismul financiar SEE 2009-2014.
Bugetul proiectului: 337.560 Euro din care finanțarea prin program este de 317.560 Euro
Data începerii proiectului: 14.04.2015
Data finalizării proiectului: 30.04.2017
Beneficiar/Promotor: Judeţul Iaşi, prin Consiliul Judeţean Iaşi - Partener 1, Directia Generală de
Asistenţă şi Protectia Copilului Iaşi - Partener 2, Asociaţia pentru Dezvoltare Continuă AD Plus
Durata de implementare: 24 luni
Obiectivul principal: Promovarea in municipiul Iasi a egalitatii de gen si a echilibrului intre viata
profesionala si cea de familie. Se intenţionează implementarea unui proiect structurat în două
componente:
Componenta (A): infiinţarea unui centru de zi pentru copiii cu dizabilităţi cu vârsta între 0 şi 7
ani în municipiul Iaşi, urmărindu-se îmbunătăţirea echilibrului dintre viaţa profesională şi cea privată a
familiilor care au copii cu dizabilităţi.
Componenta (B): va fi constituită din activităţi de informare şi conştientizare a opiniei publice
cu privire la importanţa egalităţii de gen (cu accent pe incluziunea persoanelor de etnie romă).
Obiective specifice ale proiectului sunt:
OB1: ”Imbunatatirea echilibrului intre viata profesionala si cea privata pentru 25 de familii din
municipiul Iasi care ingrijesc copii cu dizabilitati prin crearea unui centru de zi specializat destinat
copiilor cu varste intre 0 si 7 ani”.
OB2: „Cresterea gradului de informare si sensibilizare a opiniei publice din judetul Iasi
(inclusive a comunitatilor de romi) cu privire la importanta egalitatii de gen”.
Se intenţionează reamenajarea/renovarea, accesibilizarea şi dotarea unei clădiri (D+P+1+M) din str.
Stejar nr. 28 (cu o suprafaţă utilă de 736 mp), aflată în proprietatea Consiliului Judeţean Iaşi şi în
administrarea DGASPC Iaşi. Se urmăreşte crearea prin proiect a unui centru de zi pentru copiii cu
dizabilităţi din municipiul Iaşi, care să ofere îngrijire pe perioada zilei dar şi servicii specializate de
terapie (kinetoterapie, logopedie, recuperare prin stimulare senzorială). Se doreşte asigurarea
standardelor de calitate prin accesibilizarea clădirii şi dotarea centrului cu mobilier adecvat activităţilor
şi tipologiei beneficiarilor precum şi dotarea cabinetelor cu echipamente specifice de intervenţie.

Beneficiarii directi si indirecti proiectului
Beneficiarii directi ai proiectului:
20 de familii care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: au domiciliul in municipiul Iasi; au un
copil cu dizabilitati cu varsta de pana in 7 ani care are recomandare pentru serviciile centrului de zi;
doresc sa se implice in proiect in scopul echilibrarii vietii profesionale cu viata de familie.
5 familii de etnie roma care indeplinesc cumulativ uramatoarele conditii: au domiciliul in municipiul
Iasi; au un copil cu dizabilitati cu varsta de pana in 7 ani care are recomandarea pentru serviciile centrului
de zi; doresc sa se implice in proiect in scopul echilibrarii vietii profesionale cu viata de familie.
10 persoane de etnie roma care vor intra in componenta retelei interprofesionale pentru combaterea
stereotipurilor de gen;
10 persoane implicate in integrarea romilor desemnate din cadrul institutiilor publice sau a ONG
urilor din municipiul Iasi;
10 persoane din institutiile publice sau din ONG urile din municipiul Iasi.
Beneficiarii indirecti ai proiectului:
- 25 de copii cu dizabilitati din municipiul Iasi (ai beneficiarilor directi);
- 300 de persoane care vor primi materiale informative;
- autoritatile judetene care isi vor diversifica reteaua de servicii;
- echipa de management si de implementare a proiectului- care beneficiaza de validarea experientei
profesionale si de dobandirea a noi capacitati in lucrul de echipa;
- profesionistii care vor beneficia de expertiza partenerului imbunatatindu-si capacitatea de a derula
actiuni pentru promovarea egalitatii de gen;
- 10 persoane care vor compune schema de personal a Centrului “Echilibru”;
- comunitatea locala in ansamblu.
Rezultate proiectului:
1 Centru social destinat copiilor cu dizabilitati (0-7 ani) nou infiintat;
20 de familii din municipiul Iasi sprijinite sa mentina echilibrul intre viata privata si cea
profesionanala;
5 familii de etnie roma sprijinite sa mentina echilibrul intre viata de familie si cea profesionanala;
20 copii prescolari cu dizabilitati beneficiari ai serviciilor centrului de zi;
5 copii de etnie roma cu dizabilitati inscrisi la centrul de zi;
1 retea interprofesionala pentru promovarea egalitatii de gen in municipiul Iasi;
10 persoane de etnie roma participante la seminarii de informare;
2 seminarii de informare cu privire la egalitatea de gen;
1 Plan Local de crestere a nivelui de implicare a femeilor rome in viata profesionala;
300 brosuri de promovare a echilibrului intre viata profesionala si de familie;
500 de pliante promovare egalitate de gen;
1 experienta transnationala pentru preluarea expertizei in egalitate de gen;
1 work-shop pentru diseminarea bunelor practici in problematica de gen.

Pentru informaţii oficiale despre Mecansimul financiar al Spaţiului Economic European (SEE) şi Programul Norvegian de Cooperare, accesaţi:
www.eeagrants.org

