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DGASPC ARAD A SEMNAT ACORDURILE DE COLABORARE CU PRIMĂRIILE PARTENERE ÎN VIP-PLUS 

 

 

DGASPC Arad a semnat trei acorduri de colaborare cu 3 primării importante din județ: Primăria Orașului Pâncota, Primăria 

Orașului Ineu și Primăria comunei Hășmaș privind implicarea fiecăruia în derularea proiectului VIP-PLUS „Voluntariat – 

Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile” Cod PN1020 -

Programul Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”. 

Implementarea proiectului debutează luna aceasta și se derulează pe o durată de 24 de luni, începand cu data de 01.01.2021. 

 

Promotorul proiectului este DGASPC Ialomița, partenerul 1 este DGASPC Arad alături de partenerii 2, 3 și 4, DGASPC 

Buzău, DGASPC Mureș și CRIPS București - Asociația Centrul de Resurse și Informare pentru Profesiuni Sociale București.  

Obiectivul_general al proiectului îl reprezintă creșterea șanselor de incluziune socială și o mai bună abilitare a copiilor și 

tinerilor de etnie romă și a familiilor acestora din comunități rurale și cartiere urbane defavorizate din județele Ialomița, Arad, 

Buzău și Mureș, asigurând dezvoltarea calității serviciilor acordate populației de etnie romă de către zece centre de zi care 

promovează modele de bune practici de abilitare, campanii de conștientizare și nondiscriminare, intervenția în rețea, munca în 

echipă și solidaritatea socială. 

Ca obiective_specifice, proiectul VIP-PLUS vizează: 

 

 Îmbunătățirea capacității instituționale a 9 centre de zi - servicii sociale integrate în comunități din județele Ialomița, 

Arad, Buzău și Mureș, cu peste 2/3 beneficiari de etnie romă - prin elaborarea și aplicarea de proiecte instituționale 

adaptate nevoilor și priorităților identificate dupa evaluarea inițială din primul trimestru de implementare, formarea 

șefilor de centre (9 persoane), a reprezentanților APL (9 persoane), a personalului angajat (53 persoane) și a altor 

categorii de specialiști voluntari (97persoane) - pe parcursul celor 24 de luni ale proiectului. 

 Creșterea capacității centrelor de zi de a se implica în procesul de conștientizare a persoanelor de etnie romă la nivel 

comunitar - în beneficiul a 507 persoane din comunități din județele Ialomița, Arad, Buzău și Mureș-începând cu luna 

a 11-a până în luna a 23-a de implementare. 

 Îmbunătățirea abilităților copiilor beneficiari ai serviciilor celor 9 centre de zi din județele Ialomița, Arad, Buzău și 

Mureș (464 copii de etnie romă și 63 copii din grupuri vulnerabile care nu sunt de etnie romă) și ale unui numar de 

297 persoane de etnie romă din rândul membilor familiilor copiilor beneficiari), precum și creșterea competențelor 

unui număr de 60 specialiști și lideri romi de a promova drepturile etniei - începând din luna a 4-a până la finalul 

proiectului. 

 Prevenirea și combaterea oricărei forme de discriminare a romilor în comunitățile participante la proiect, prin 

organizarea unei Campanii de creștere a conștientizării pe teme anti-discriminare, țintind populația majoritară din 

comunitățile participante (peste 284 persoane) - începand cu luna 10-a până în luna a 20-a de implementare. 

 

VIP_Plus este finanțat prin Granturile_SEE_2014_2021/ Apel „Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”/ Alocarea tematica 

B Proiecte de dezvoltare a capacității centrelor educaționale / after-school/de zi existente, care lucrează cu un procentaj ridicat 

de romi. 

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de € 954.209, oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin 

Granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare Locală. 
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