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Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț anunță lansarea 

proiectului: „DAR – Dăruim Acces la Reabilitare – Locuința protejată Neagra, Locuința 

protejată Stejarul, Locuința protejată Floarea, Locuința protejată Ticoș și centru de zi Tașca“ 

 

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 

tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către 

sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi” 

 

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

 

Obiective generale: asigurarea tranziției tinerilor ce părăsesc sistemul de protecție  specială a 

copilului spre sistemul de protecție a adultului cu dizabilități și creșterea calității vieții 

persoanelor adulte cu dizabilități de la nivelul comunității prin oferirea de servicii de calitate 

specializate.  

 

Obiective specifice: Înființarea a patru locuințe protejate în comuna Tașca în vederea asigurării 

tranziției către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități pentru 32 de tineri cu 

vârsta de peste 18 ani ce au beneficiat de măsură de protecție specială a copilului; înființarea 

unui centru de zi pentru pentru minimum 40 de persoane cu dizabilități - tineri beneficiari ai 

locuințelor protejate și persoane din comunitate.  

 

Rezultatele proiectului: Asigurarea tranziției pentru 32 tineri ce au părăsit sau vor părăsi 

sistemul de protecție a copilului și vor fi beneficiarii sistemului de protecție a adultului cu 

dizabilități în patru locuințe protejate ce vor fi construite în comuna Tașca; prevenirea 

instituționalizării a cel puțin 8 persoane cu dizabilități din comunitate prin asigurarea serviciilor 

specializate în cadrul unui centru de zi inființat în comuna Tașca ce va oferi servicii pentru 

minimum 40 de persoane; creșterea calității vieții persoanelor adulte cu dizabilități. 

 

Durata proiectului: 22 de luni 

Costul total al proiectului: 4.735.316,06 lei 


