
 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Arad a infiinţat Echipa mobilă de prevenire a abandonului prin 

prevenirea sarcinii nedorite, educaţie contraceptivă şi planning 
familial, în cadrul proiectului, Prevenirea sarcinii nedorite în judeţul 

Arad. Proiectul este implementat de către Fundaţia SERA România 

in parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Arad. 

  Echipa mobilă de prevenire a abandonului prin prevenirea 

sarcinii nedorite, educaţie contraceptivă şi planning familial va 

funcţiona in cadrul Serviciului pentru prevenirea marginaliării 
sociale, trafic, migrație și repatrieri. 

SCOPUL PROIECTULUI: 

Prevenirea sarcinii nedorite și reducerea numărului de 

copii abandonați. 
OBIECTIVELE  PROIECTULUI: 

Scăderea incidenței sarcinii nedorite în rândul 

adolescentelor; 

Reducerea numărului de copii abandonați/instituționalizați; 

Reintegrarea socială, familială, școlară și profesională a 

femeilor care intră în categoria beneficiarilor direcți ai proiectului; 

Creșterea gradului de implicare a comunității locale și a 

celorlalte instituii ale statului. 
GRUPUL ȚINTĂ: 

Femeile fertile și cele care se găsesc în situația de a-și 
abandona copilul/copiii din județul Arad 

BENEFICIARII DIRECȚI: 

- femeile care se află în situația de a-și abandona copilul și 

care solicită ajutorul DGASPC sau altor instituții; 

- femeile care au abandonat unul sau mai mulți copii sau care 

au fost în situația de a cere sprijinul Comisiei pentru 

Protecția Copilului; 

- adolescentele active sexual aflate în sistemul de protecție al 

DGASPC; 

- cazurile semnalate de SPAS- uri, unități sanitare, cabinetele 

medicale individuale; 

- femeile care se adresează în mod direct Echipei mobile de 

prevenire a abandonului prin prevenirea sarcinii nedorite și 

pentru care în urma investigațiilor se constată necesară 
intervenția. 

BENEFICIARII INDIRECȚI: 

- familiile beneficiarilor direcți ai proiectului; 

- comunitatea locală; 
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copiluli 

Arad; 

- cabinetele medicale individuale; 

- unitațile sanitare. 

Membrii echipei, în colaborare cu personalul din cadrul 

celorlalte instituții și organisme neguvernamentale care au 

responsabilități în derularea și implementarea proiectului, vor 

acorda sprijin prin programe specifice. 

Acestea constau în: 

� consilierea psihologică și socială; 

� educție sexuală și contraceptivă; 

� planing familial; 

� suport și orientare. 

 
Date de contact: 

Adresa: Arad, str.Iustin Marşieu, nr. 22A, jud. Arad 

Program de lucru: Luni-Joi: 8.00-16.30 

       Vineri: 8.00-14.00 
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