DAP Voluntar – Dialog, Actiune si Profesionalism in promovarea de catre ONG-uri a voluntariatului in interesul copilului
Cod SMIS: 111320. Proiect cofinanțat din fonduri europene prin Programul Operațional Capacitate Administrativa

PROIECTUL „DAP VOLUNTAR” S-A INCHEIAT CU SUCCES
COMUNICAT DE PRESA
Asociația Centrul de Resurse și Informare pentru Profesiuni Sociale – CRIPS a organizat în data de 25
septembrie 2019, la Bucuresti -sediul DGASPC Sector 1, Conferinta de închidere a proiectului cod SMIS
2014 – 111320 DAP Voluntar „Dialog, Acțiune și Profesionalism în promovarea de către ONG-uri a
voluntariatului în interesul copilului”.
Evenimentul a avut ca obiectiv principal promovarea rezultatelor finale ale proiectului ”DAP Voluntar
Dialog, Acțiune și Profesionalism în promovarea de către ONG-uri a voluntariatului în interesul
copilului”, implementat de CRIPS in perioada 7 iunie 2018-7 octombrie 2019, co-finanțat prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă, bugetul total fiind 906.118,53 lei, din care
887.996,17 lei finanțare nerambursabilă acordată de AM POCA, restul de 2% fiind contributia CRIPS.
Avand ca scop creșterea capacității ONG-urilor de a se implica în formularea și promovarea de
propuneri alternative la politicile publice, proiectul s-a adresat unui grup tinta format din reprezentanți
ai ONG-urilor, personal din autorități și instituții publice. A fost elaborat si pilotat un model de formare
cu tema „Politici publice – informare, participare si dialog pentru voluntariat in interesul copilului”, in
beneficiul a 66 de persoane din ONGuri din judetele Alba, Buzau si Ialomita, s-a realizat un kit
pedagogic cu aceeasi tema si au fost pregatiti 8 formatori pentru aplicarea lui, a fost creata si
dezvoltata pe tot parcursul proiectului o pagina web. Principalul rezultat este Propunerea alternativă la
politicile publice vizand cadrul metodologic de respectare a drepturilor copilului in actiunile de
voluntariat cu și pentru copii, care a fost acceptata de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia
Drepturilor Copilului si Adoptie. Mai multe informatii despre proiect gasiti pe pagina web http://dapvoluntar.crips.ro/
Conferinta de inchidere la care au participat invitati din institutii publice si ONGuri din Bucuresti si din
judetele Alba, Arad, Buzau, Calarasi, Ialomita, Mures, Mehedinti si Valcea a fost un prilej de prezentare
a rezultatelor si activitatilor mentionate, in mod deosebit a Ghidului metodologic pentru aplicarea
prevederilor referitoare la voluntariat din standardele minime de calitate pentru serviciile sociale
destinate copiilor, elaborat in cadrul proiectului. S-au discutat si perspectivele de viitor, cu accent pe
necesitatea promovarii proiectului de modificare a Legii Voluntariatului, cu scopul de a asigura
respectarea drepturilor copiilor voluntari si beneficiari de voluntariat. Ghidul metodologic a fost
transmis spre consultare catre toate DGASPCurile din tara si urmeaza sa fie difuzat si catre ONGuri.
Evenimentul s-a incheiat cu opinii apreciative referitoare la succesul acestui proiect si cu multumiri
adresate de organizatori Autoritatii de Management a Programului Operational Capacitate
Adminstrativa, Directiilor Generale de Asistenta si Protectia Copilului Alba, Buzau si Ialomita, precum si
tuturor institutiilor si organizatiilor care au fost alaturi de CRIPS pe parcursul derularii proiectului „DAP
Voluntar”.
Pentru mai multe informatii, va rugam sa ne contactati la adresa crips1@crips.ro.

