Proiectul „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, finanțat din
Programul Operațional Capital Uman Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea
sărăciei, cod SMIS 2014+: 127169 (nr:POCU/480/4/19/127169), este implementat de
Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA), în
calitate de beneficiar, în parteneriat cu direcțiile generale de asistență socială și protecția
copilului.
Obiectivul general al proiectului vizează creșterea calității sistemului de asistență socială
și a numărului de asistenți maternali la nivelul comunității, prin introducerea de
instrumente și proceduri și prin îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor
din sistem.
Proiectul se va derula pe o perioadă de 5 ani și are un buget de 568.985.570 euro.
Prin intermediul proiectului, până la sfârșitul anului 2023, actuala rețea de asistență
maternală de la nivel național va fi extinsă cu aproximativ 4.000 de persoane și 15.000 de
asistenți maternali din sistem vor beneficia de formare profesională continuă. În județul
Maramureș se vizează reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin
consolidarea și extinderea rețelei de asistenți maternali profesioniști (respectiv -în anul
2019 - cu 35 asistenți maternali; anul 2020 - cu 30 asistenți maternali; anul 2021- cu 30
asistenți maternali; anul 2022 - cu 20 asistenți maternali; anul 2023 - cu 20 asistenți
maternali).
Valoarea estimată a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului în județul
Maramureș este de 68.625.875,65 lei, din care 1.372.525,65, reprezentând 2%, este
valoarea cofinanțării eligibile.
Mai multe amănunte despre proiect – aici.
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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 Aprilie
2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind
libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, informațiile referitoare la datele cu caracter
personal cuprinse în acest mesaj sunt confidentiale, iar prelucrarea lor se efectuează în scopul și pentru
îndeplinirea atributiilor legale ale instituției. Informatiile sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor
menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să le primească.

