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DIRECTIA COORDONARE ORGANIZARE Nr. ll? din 0t.o2.2012

RAPORT
privind aprobarea participirii Direc{iei Generale de Asisten{i Sociall qi

Protecfia Copilului lalomifa la realizarea proiectului ooMake them succeed"
din cadrul Programului european ,oTineret in ac(iune"

Prin Decizia nr. 171912006/EC din 15.11.2006, Parlamentul gi Consiliul
European au adoptat Programul ,,Tineret in acfiune" pentru perioada 2007-2013,
stabilind astfel cadrul legal comunitar pentru suslinerea activitalilor de cooperare
in domeniul politicilor pentru tineri. O prioritate a acestui program consta in
conqtientizarea tinerilor de faptu! cd sunt cetdleni europeni, prin implicarea ?n
proiecte care au ca efecte, printre altele, impdrtdqirea ideilor qi informafiilor,
precum qi implicarea activd, personald a acestora in procesul de luare a deciziilor
care ii privesc.

Este important pentru Uniunea Europeand de a permite tuturor tinerilor,
inclusiv tinerilor cu oportunitafl reduse, a celor cu dizabilit$i, de a participa la
Progra^mul ,,Tineret in acliune".

In structura Programului ,,Tineret in acfiune", vna dintre cele cinci ac{iuni
operalionale se referd la Serviciului European de Voluntariat, al cdrui scop este de
a susline participarea tinerilor la diverse forme de activitdli de voluntariat, atdt in
interiorul cdt qi in exteriorul granilelor Uniunii Europene. Prin parteneriatul cu
European Intercultural Forum e.V.c/o Schwitzer din Germania, Directia Generald
de Asistenld Sociald gi Proteclia Copilului Ialomila se obligd sd deruleze proiectul
,,Make them succeed", prin accesarea de fonduri de la Agenlia Na{ionald pentru
Programe Comunitare in Domeniul Educa{iei qi Formdrii Profesionale din cadrul
Ministerului Educafiei, Cercetdrii, Tineretului qi Sportului, pentru
op eralion alizar e a S ervi ciului Europ ean de Vo lunt ariat.



In cadrul proiectului, doi tineri cu oportunitdli reduse din Germania, vor
efectua un stagiu de voluntariat, de 7 luni, la Centrul de Recuperare pentru Copilul
cu Handicap Neuro-Psihic Slobozia, din cadrul Direcliei Generale de Asistenfd
Sociald gi Proteclia Copilului Ialomita, pe parcursul cdruia vor deprinde o serie de
abilitali qi bune practici de la profesioniqtii acestui centru, vor participala acliuni
cu beneficiarii centrului in interiorul acestuia gi in comunitate, vor face mai vizibild,
problematica lor pentru a^determina schimbarea atitudinii celor din jur asupra
persoanelor cu dizabllititli. In acest sens, se va realiza un blog al proiectului qi se va
organiza un seminar de prezentare a acestuia.

Potrivit aft.91 alin. (1) din Legea administraliei publice locale nr. 215 din
2001, republicatS, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, intre atribuliile
consiliilor jude{ene se regdsesc qi acelea privind cooperarea interinstitulionald iar
prevederile alin. (6) ale aceluiaqi articol din legea de organizare qi functionare a
administraliei publice locale, stipuleazd, cd", in exercitarea atribuliilor care privesc
cooperarea interinstitulionald, consiliul judelean hotdrdgte, in condiliile legii,
cooperarea sau asocierea cu persoane juridice rom6ne ori strdine, inclusiv cu
parteneri din societatea civild, in vederea finantarii gi realizdrli in comun a unor
acliuni, lucrdri, servicii sau proiecte de interes public judefean.

Fald de cele prezentate, apreciem cd, aprobarea participdrii Direcfiei
Generale de Asistenld SocialS qi Proteclia Copilului Ialomija, la rcalizarea
proiectului ,,Make them succeed", din cadrul Programului ,,Tineret in acliune", in
forma prezentatd, in anexa la proiectul de hotdr6re, este 1ega16 qi oporlund, drept
pentru care propunem sd fie supusd aprobdrii Consiliului Jude{ean Ialomifa.
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