Comunicat de presă
Lansarea proiectului „ÎNCHIDEREA CENTRULUI DE PLASAMENT DELFINUL"
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, în parteneriat cu Unitatea
Administrativ Teritorială Județul Constanța în calitate de Beneficiar, va implementa proiectul „ÎNCHIDEREA
CENTRULUI DE PLASAMENT "DELFINUL" COD SMIS 119917”, finanțat prin Programul Operaţional Regional
2014-2020, Axa Prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale, care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi
local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin
îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile
instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de
acoperire cu servicii sociale, P.O.R.2017/8/8.1/8.3/C, Grup vulnerabil: copii.
Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în
calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de
Organism Intermediar.
Obiectivul general al proiectului constă în demararea procesului de dezinstituționalizare a copiilor din
centrele de mare capacitate aflate în subordinea DGASPC Constanța, prin închiderea Centrului de Plasament
„Delfinul”.
Obiectivele specifice sunt următoarele:
1.1
Construirea și dotarea a două Case de Tip Familial în orasul Murfatlar, str. Ion Creangă, nr.27 județul
Constanța, aferente proiectului „Închiderea Centrului de Plasament Delfinul”
1.2
Reabilitarea/modernizarea/dotarea imobilului situat pe str. Pandurului, Nr.120, județul Constanța, în
vederea deschiderii unui Centru de Zi aferente proiectului „Închiderea Centrului de Plasament Delfinul”.
Valoarea totală a proiectului este de 4.509.883,09 lei, din care 3.833.400,63 lei reprezentă contribuția
Uniunii Europene, 586.284,80 lei reprezentă contribuția din bugetul național, iar 90.197,66 lei reprezintă
contribuția publică proprie.
Perioada de implementare a proiectului este de 37 luni (12 octombrie 2017 – 31 octombrie 2020).
Informații suplimentare despre proiect se pot obține de la d-na Oana Manoilă, purtător de cuvânt
D.G.A.S.P.C. Constanța, la numărul de telefon 0241/480872 sau e-mail office@dgaspc-ct.ro.
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