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Contract: POCU/480/4/19/127169 ID My SMIS 127169 
Axa prioritara 4: "Incluziune sociala si combaterea sărăciei”
Prioritate de investiţii 9. iv: Creşterea accesului la servicii accesibile, durabile si de 
inalta calitate, inclusiv asistenta medicala si servicii sociale de interes general 
Durata proiectului : 5 ani

Direcţia Generala de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului Valcea este 
partenera in cadrul proiectului TEAM-UP Progres în calitatea îngrijirii alternative a 
copiilor” -  ID 127169, al cărui Obiectiv general consta in: creşterea calitatii sistemului de 
asistenta sociala si a numărului de asistenţi maternali la nivelul comunităţii, prin 
introducerea de instrumente si proceduri si prin imbunatatirea nivelului de competente al 
profesioniştilor din sistem.

La nivelul D.G.A.S.P.C Valcea, in primul semestru al anului 2019 :

- a fost analizata reţeaua de asistenţi maternali existenta la momentul de fata in 
judeţul Valcea, în vederea susţinerii gratuit de către asistenţii maternali 
profesionişti a unui program de formare profesionala continua.

- in vederea susţinerii programului de formare profesionala, conform Obiectivului 
specific 1 al acestui proiect, au fost identificate criteriile de prioritizare a asistenţilor 
maternali si includerea lor in grupele de formare;

- in scopul informării cu privire la oportunitatea de a deveni asistent maternal si 
conştientizarea nevoii de formare profesionala a acestora au fost organizate 
intalniri cu asistenţii sociali din intreg judeţul, s-au distribuit flyere si au fost postate 
anunţuri la vizierul instituţiei cat si pe site-ul D.G.A.S.P.C. Valcea;

- de asemenea, informarea asistenţilor maternali cu privire la inscrierea si
participarea lor la cursurile de formare profesionala continua a fost realizata prin
Note de informare transmise postai cat si telefonic;

- conform Obiectivului specific 2, in vederea creşterii numărului de asistenţi
maternali la nivelul comunităţi au fost transmise Note de informare si distribuite
flyere către primăriile din zonele stabilite ca fiind prioritare;

- in urma derulării campaniei de informare si conştientizare s-a realizat o sesiune de 
recrutare de asistenţi maternali in vederea angajarii;
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- persoanele selectate in prima sesiune au fost contactate telefonic pentru a fi 
informate despre participarea la cursul de pregătire profesională in vederea 
obţinerii atestatului si ulterior a angajarii;

- ca urmare a absolvirii cursului, persoanele au primit certificate de participare si li s- 
au eliberat atestatele;

- pana in anul 2023 D.G.A.S.P.C. Valcea si-a propus sa extindă reţeaua de asistenta 
maternala cu un număr de 25 de asistenţi maternali, la această data fiins angajată 
o asistenta maternală, cu Contract individual de muncă, urmând ca până la 
sfârşitul anului să mai fie angajate încă 2 asistente maternale.

Ca rezultat, prin implementarea programului de formare si angajare de noi 
asistenţi maternali, proiectul va contribui la obiectivele Strategiei privind ocuparea 
forţei de munca, prin creşterea şanselor persoanelor vulnerabile de a intra pe piaţa 
muncii. Totodată formarea corespunzătoare a actualei reţele de asistenta 
maternala va duce la creşterea calitatii serviciilor adresate copiilor lipsiţi de ingrijire 
parentala .

Informaţii suplimentare cu privire la formarea/instrulrea in profesia de asistent 
materna!, a celor care doresc sa devină asistenţi maternali se port obţine de la sediul 
D.G.A.S.P.C. Valcea, Bd. T.VIadimirescu nr., 28 sau pe site-u! instituţiei: www. dgaspc-vl.
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