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Consiliul Judetean Arges

Primaria Gomunei Albesti de Arges
Curtea de Arges
Nr...... .........1

Nr............../

Fundatia "Lasd-md sd-li aud glasul"

Directia Generala de Asistenta Sociala
si Protectia Copilului
Nr. ........... .... /...........

Nr.... ...........1

Fundatia de Abilitare Speranfa Timisoara
Nr...... .l ......

PROTOCOL DE GOLABORARE
I. PARTILE

Presedinte ol Consiliului Judeteon Arges,
ol comunei Albesti de Arges,
municipiul Pitesti,Calea Dragasani nr. 8 , judetul Arges, reprezentata legal prin domnul
Adrian MACOVEI, in calitate de Director general,
Doamna, bl. 2, sc C, ap 36 pafter
doamna lancu luliana. Presedinte,

jud.

Arges, Tel 0740130526 reprezentata legat prin

nr. 17, cod 300702,Ielltax. +04256274.466, reprezentata legal prin doamna Letitia Baba,
director executiv.
II. GADRUL GENERAL

Scopul incheierii Conventiei de parteneriat reprezinta continuarea cadrului orqanizatoric
necesar pentru asumarea de catre parti a responsabilitatilor specifice si necesare pentru
imbunatatirea accesului la educatie pentru 30 de copiii cu dizabilitati din localitatea Curtea de
Argres si comunele limitrofe din judetul Arges, pentru prevenirea sau limitarea unor situatii de
dificultate sau vulnerabilitate, care pot duce la marginalizarea si excuderea sociala.
Obiectivul principal este realizarea ansamblului de masuri, programe, activitati, servicii de
protectie a peroanelor, famililor, grupurilor aflate in situatii de risc educational si social pentru
a prevenii fenomenul de parasire timpurie a scolii si asprijinii icluziunea educationala a celor
care au abandonat scoala. Serviciile sociale se vor organiza la nivel comunitar in functie de
nevoile identificate, de numarul potentilailor beneficiari, de complexitatea situatiilor, de
dificultatea si gradul de risc educational si social.

Obiectivele specifice ale Conventiei de parteneriat:

1) Continuarea activitdtii in Centrul Centrului de oriqntare consiliere

si asistenta
educationala in localitatea Albestii de Arges, care are rolul de a dezvolta serviciile de
asistenta sociala si ca scop incluziunea sociala, educationala si profesionala a
persoanelor cu nevoi speciale din municipiul Curtea de Arges si sprijinirea famililor
acestora;
2) Sustinerea activitatilor specifice Centrului:
a) ldentificarea persoanelor cu nevoi speciale,
b) lntegrarea sociala educationala si profesionala a persoanelor cu nevoi speciale;
c) Satisfcerea unor nevoi emotionale, fizice, de securitate, de socializare, de stimulare a
potentialului persoanelor asistate, prin activitati specifice;
d) Clarificarea situatiei scolare si asigurarea suportului pentru linalizarea acestora;
e) Dezvoltarea capacitatii de relationare cu alte persoanesi integrarea in noi medii
sociale;
f) Socializarea tinerilor cu nevoi speciale prin integrara in diferite grupuri. Deprinderea
elementelor necesare dezvoltarii unui grad de autonomie personala;
g) Asistarea familiilor pesoanelor cu nevoi speciale;
h) Organizarea de programe de training cu privire la problematica persoanelor cu nevoi
speciale cat si pentru familii si pentru cadrele didactice, asistenti sociali si orice alte
persoane interesate.
3) Asigurarea continuitatii activitatii Centrului dupa incheierea finantarii asigurate de
Proiectul Centre pentru Copiii din Mediul Rural (CCMR), prin proiecte finantate de
Uniunea Europeana.
II

I. RESPONSABI LITATI LE/OBLIGATII LE PARTI LOR
a) Consiliul Judetean Arges are urmatoarele responsabilitati:

- sa colaboreze cu celelate parti semnatare ale protocolului pentru infiintarea,
organizarea si functionarea Centrului;
- finatarea platii salariilor pentru psiholog 1 norma, logoped 1 norma, kinetoterapeut

1

norma, profesor itinerant si de sprijin 1 norma, asistent social 1 norma pentru o
perioada de 12 luni.
b) Comuno Albestii de Arges isi qsumq urmqloqrele responsobilitoti:
- sa colaboreze cu celelate parti semnatare ale protocolului pentru infiintarea,
organizarea si functionarea Centrului;
- sa dea in folosinta gratuita, pe termen de minimum 10 ani, cu drept de prelungire a
unui spatiu adecvat infiintarii Centrului si desfasurarii eficiente a activitatilor acestuia;
- punerea la dispozitia Asociatiei personal pentru realizarea diferitelor activitati (in limita
posibilitatilor).

c) Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges are

-

rmatoarele res ponsabi I itati :
sa colaboreze cu celelate parti semnatare ale protocolului pentru infiintarea,
organizarea si functionarea Centrului;
sa colaboreze cu Asociatia "Lasa-ma sa{i aud glasul" in vederea identificarii si
selectarii beneficiarilor;
evaluarea complexa si indrumarea parintilor/reprezentantilor legali catre serviciile
oferite in cadrul Centrului, conform rezultatelor relevate de evaluare'
u

-

sa intocmeasca impreuna cu asociatia "Lasa-ma sa-ti aud glasul" o baza de date

-

cuprinzand persoanele cu nevoi speciale din Municipiul Curtea de Argers si comunele
limitrofe;
incadrarea in grad de handicap a beneficiarilor impreuna cu asociatia gi Comisia de
Expertiza Medicali pentru copiii cu nevoi speciale;
sa medieze colaborarea cu alte institutii si organizatii care pot intervenii in rezolvarea
dificultatilor cu care se confrunta persoanele cu nevoi speciale si familiile acestora;
sa faciliteze relationarea personalului Asociatiei "Lasa-ma sa-ti aud glasul" cu
specialistii DGASPC Arges in vederea solutionarii cazurilor selectate;
Sa organizeze campanii de informare si sensibilizare a comunitatii locale cu privire la
problematica persoanelor cu nevoi speciale.

d) Asociatia "Lasa-ma sa-ti aud glasul" isi asuma urmatoarele

responsabilitati:
- sa colaboreze cu celelate parti semnatare ale protocolului pentru infiintarea, organizarea
si functionarea Centrului;
- sa organizeze cadrul specific desfasurarii bunei activitati a Centrului prin amenajarea in
decursul acestui an al etajului prin lucrdri de compartimentare (ridicare de ziduri, tencuieli
interioare, montare de ugi gi geamuri, dotare cu mobilier adecvat fiecirui spatiu destinat
activitdtilor, precum 9i a materialelor destinate activitdtilor specifice) care sa cuprindi: o
sald de kinetoterapie, o minibucitdrie, minicentru respiro de 2 locuri;
- amenajarea in fata Centrului a unui parc de joacd cu leagine gijocuri stil ,,Labirint";
- sa plateasca lunar facturile de utilitati, contractele de colaborare pentru contabil,
inspector PSI gi NTSM, precum gi contractul pentru doctor de medicina muncii gi virarea
Tn contul bdncii Raiffaisen Bank a comisioanelor bancare pentru fiecare lund;
- sa identifice si sa selecteze, in colaborare cu serviciile specializate din cadrul DGASPC,
persoanele cu nevoi speciale care vor beneficia de serviciile Centrului;
sa implementeze programele de interventie personalizate, sa coordoneze si sa
monitorizeze activitatile de consiliere, asistenta educationala pentru copiii din Centru
(consiliere psihologica, logopedie, adaptare curiculara, consiliere si orientare) in vederea
integrarii sociale, educationale si profesionale a acestora;
- sa initieze si sa desfasoare actiuni de diseminare a rezultatelor activitailor desfasurate in
Centru ;
- sa organizeze cursuri de instruire a personalului didactic din scolile de masa si speciale
precum si amembrilor familiilor persoanelor cu nevoi speciale;
sa organizeze impreuna cu Consiliul Judetean Arges campanii de informare si
sensibilizare a comunitatiilocale cu privire la problematica persoanelor cu nevoi speciale;
- sa selecteze si sa angajeze personalul necesar pentru activitatea din Centru (psiholog,
logoped, kinetoterapeut, profesor de sprijin, asistent social) in conformitate cu legislatia in
vigoare;
- sa asigure intretinerea si igienizarea spatiului atribuit Centrului;

-

-

e) Fundatia

-

de Abilitare Speranta Timisoara isi asuma

responsabilitati:
sa colaboreze cu celelate parti semnatare

urmatoarele

ale protocolului pentru infiintarea,
organizarea si functionarea Centrului;
sa planifice sa structureze si sa organizeze activitatile specifice ale Centrului in
colaborare cu Asociatia "Lasa-ma sa-ti aud glasul"
sa organizeze si sa finanteze schimbul de experienta pentru angajatii Centrului;
sa realizeze evaluarea finala a activitatilor desfasurata in Centru in colaborare cu
Asociatia "Lasa-ma sa{i aud glasul"

IV. DURATA PROTOCOLULUI

Protocolul de colaborare intra in vigoare la data semnarii lui de catre toate partile si
este valabila incepand cu 01 . 01.2014, pana la 31. 12.2014.
Daca niciuna din parti nu denunta prezenta conventie de parteneriat cu 30 de zile, inainte
de expirarea perioadei pentru care s-a incheiat, valabilitatea acesteia se prelungeste cu

12luni.
V. DISPOZITII FINALE
Prezentul Protocol de colaborare poate fi modificat sau completat numai prin intelegerea
scrisa a partilor.
Solicitarea de incetare a prezentului Protocol de colaborare inainte de termen, se
notifica in scris, cu confirmare de primire, iar aplicabilitatea prevederilor prezentului
protocol inceteaza in termen de 30 de zile de la primirea notificarii.
Cauze care fac sd inceteze Protocolul de colaborare:
a) la implinirea termenului pentru care a fost incheiat;
b) in situatia Tn care una din p5(i nu-gi respectd obligaliile asumate in acordul de parteneriat.
Prezentul Protocol de colaborare se incheie astizi
putere de original, c6te unul pentru fiecare parte.
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