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DGASPC Gorj îi extinde re ţeaua de asisten ţi maternali profesioniti 

Direc ţia Generală  de Asisten ţă  Socială  si Protecţia Copilului (DGASPC) Gorj a 
demarat o nou ă  campanie de identificare si recrutare a persoanelor care îi doresc s ă  
fie asisten ţi maternali profesioniti. 

Ministerul Muncii si Protec ţiei Sociale, prin Autoritatea Na ţională  pentru 
Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţ i, Copii si Adopţii (ANDPDCA), în parteneriat cu 
cele 47 de Direc ţii Generale de Asisten ţă  Socială  si Protec ţia Copilului (DGASPC) din 
ţară , utilizează  fonduri europene pentru a extinde si a profesionaliza actuala re ţea de 
asistenţă  maternală . Prin intermediul proiectului ,,TEAM-UP: Progres în calitatea 
îngrijirii alternative a copiilor, până  la sfâritu1 anului 2023, actuala re ţea de asisten ţă  
maternală  va fi extinsă  cu aproximativ 4000 de persoane si 15.000 de asisten ţi 
maternali din sistem vor beneficia de formare profesional ă  continuă . Astfel, DGASPC 
Gorj va angaja, în cadrul acestui proiect, nu mai pu ţin de 50 de asisten ţi maternali 
profesioniti (AMP), câte zece persoane pe an. 

Perioada de depunere a dosarelor pentru sesiunea de recrutare aferent ă  anului 
2020 se desfă oară  în perioada 3 - 21 februarie. Persoanele interesate pot ob ţine rela ţii 
suplimentare la sediul DGASPC Gorj, strada Siretului nr 24, etaj 2, camera 42 - 
Serviciul pentru copilul aflat în plasament 1a asistentul maternal profesionist. 

Proiectul ,,TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor vine 
în sprijinul dezvoltării si profesionalizării actualei re ţele de asisten ţi maternali, care 
reprezintă  una dintre cele mai bune op ţiuni pentru asigurarea creterii si îngrijirii 
copiilor aflaţi în sistemul de protec ţie specială . 

Durata contractului este de 5 ani, valoarea lui pentru DGASPC Gorj fiind de 
28.694.448,08 lei, iar contribu ţia Consiliului Jude ţean este de 2%, respectiv 53.895,08 
lei. Prin intermediul acestui proiect se va dezvolta re ţeaua de asisten ţi maternali 
profesioniti de la nivelul DGASPC Gorj, derulându-se totodat ă  si activităţi ce privesc 
dezvoltarea de instrumente, proceduri, mecanisme noi de formare profesional ă , 
îmbunătăţirea nivelului de competen ţe al acestora. 

Directr General, 
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