
                                                                             

                                               

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț anunță lansarea proiectului:  

UN NOU START – LOCUINȚA PROTEJATĂ MESTEACĂN, LOCUINȚA PROTEJATĂ 

ARINUL, LOCUINȚA PROTEJATĂ FLOARE DE COLȚ ȘI CENTRU DE ZI PENTRU 

PERSOANE CU DIZABILITĂȚI DOBRENI 

Autoritatea finanțatoare: Autoritatea Națională pentru Persoane cu Dizabilități prin bugetul 

alocat de la bugetul de stat. 

Cofinanțator: Consiliul Județean Neamț prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Neamț. 

Programul de Interes Național:  „Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor 

cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor 

adulte cu dizabilități”. 

Beneficiar: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț. 

Obiectiv general: creșterea calității vieții tinerilor cu dizabilități, proveniți din sistemul de protecție 

specială a copilului, prin dezvoltarea de servicii sociale de tip centre de zi și locuințe protejate în vederea 

asigurării tranziției acestora către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități, precum și 

prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate.  

Obiective specifice: înființarea a 3 locuințe protejate pentru 24 de tineri cu dizabilități, cu vârsta peste 

18 ani, proveniți din sistemul de protecție socială a copilului din județul Neamț; înființarea unui Centru 

de zi pentru minimum 30 de beneficiari, dintre care 24 vor fi tinerii cu măsură de protecție în cele trei 

locuințe protejate, iar restul vor fi tineri și persoane adulte cu dizabilități din comunitate.  

Rezultatele proiectului: asigurarea tranziției pentru 24 de tineri care au părăsit sau vor părăsi sistemul 

de protecție a copilului și vor fi beneficiarii sistemului de protecție a adultului cu dizabilități în 3 

locuințe protejate ce vor fi construite și utilate în comuna Dobreni; prevenirea instituționalizării a cel 

puțin 6 persoane cu dizabilități din comunitate, prin asigurarea serviciilor specializate de recuperare și 

reabilitare, în cadrul Centrului de zi pentru persoanele adulte cu dizabilități propus a se înființa în 

comuna Dobreni; creșterea calității serviciilor specializate de zi pentru persoane adulte cu dizabilități; 

creșterea infrastructurii sociale. 

Durata proiectului: 20 de luni. 

Costul total al proiectului: 3.564.529,03 lei. 


