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Proiectul „DAP Social” lansat oficial, la Slobozia 

În data de 26.09.2022, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița 

a avut loc seminarul de lansare a proiectului “DAP Social Dialog, Acțiune, Profesionalism pentru 

dezvoltarea sistemului de servicii sociale în județul Ialomița” cod SIPOCA: 955; cod SMIS2014+: 

150967, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, contract de finanțare nr. 759/ 

04.07.2022.  Acest proiect este implementat de Asociația Centrul de Resurse și Informare pentru 

Profesiuni Sociale CRIPS Bucuresti și se derulează în cadrul unui parteneriat de dezvoltare locală 

PDL cu Consiliul Județean Ialomița, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului.  

La eveniment au participat, alături de membri ai echipei de proiect, invitați de la instituții județene - 

Consiliul Județean Ialomița, DGASPC Ialomița, Prefectura Ialomița, Inspectoratul Școlar Judetean 

Ialomita, AJOFM Ialomita, AJPIS Ialomița; structuri ale administrației publice locale - Direcția de 

Asistență Socială Slobozia, Primăria Traianu și organizații neguvernamentale – ANCAR filiala Fetești, 

Asociația Socio Culturală Matei Basarb, Asociația Surzilor filiala Ialomița.  

Agenda seminarului a cuprins intervenții din partea conducerii Consiliului Județean Ialomița și a 

conducerii DGASPC, o prezentare a istoricului de parteneriat CRIPS-DGASPC Ialomița de-a lungul 

reformelor sectorului social, prezentarea detaliată a proiectului “DAP Social”,   dezbateri despre 

importanța consultării în procesul de elaborare a unei strategii și o primă analiză a nevoii de 

dezvoltare a serviciilor sociale în contextul specific al județului. A fost apreciat sprijinul oferit prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă în susținerea parteneriatului public privat și 

dezvoltarea rolului ONGurilor în politicile locale, toți cei prezenți fiind de acord să participe activ la 

procesul consultativ promovat de proiect. Au fost distribuite materiale informative despre proiect și 

despre principiile transversale care sunt respectate pe tot parcursul implementării. 

Echipa CRIPS mulțumește tuturor instituțiilor și organizațiilor non-guvernamentale care au răspuns 

invitației de participare la seminar și își exprima încrederea în buna desfășurare a proiectului, cu 

atingerea tuturor obiectivelor. 

Proiectul “DAP Social Dialog, Acțiune, Profesionalism pentru dezvoltarea sistemului de servicii 
sociale in județul Ialomița” se implementeaza în perioada 04.07.2022-04.08.2023 și are un buget 
de 424.404,15 lei, din care 415.916,06 finanțare nerambursabilă echivalentă cu 98% din valoarea 
eligibilă a cheltuielilor efectuate de către Beneficiar. Scopul proiectului este creșterea capacității 
ONGurilor active în sectorul social de a se implica în promovarea dezvoltării serviciilor sociale, 
participând la elaborarea, implementarea și monitorizarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale 
la nivel local.  

 
Mai multe informații despre proiectul nou lansat pot fi solicitate prin email, la adresa crips1@crips.ro 
sau prin telefon – 021 2250084 persoana de contact: Mirela Turcu, manager proiect.  
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