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Slatina, str. Drăgăneşti nr. 29, jud Olt, tel./fax 0249/412692, tel:0249/434902
email dgpdcot@slatina.rdsnet.ro.

RAPORT
cu privire la activitatea desfăşurată de
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt
în perioada 01.01.2006 – 31.12.2006

Activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt se
desfăşoară în conformitate cu strategiile naţionale şi judeţene în domeniul asistenţei sociale şi
protecţiei drepturilor copilului, principalul obiectiv constituindul descentralizarea, diversificarea
şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite, în special prin creşterea numărului de servicii
alternative destinate prevenirii instituţionalizării şi protecţiei de tip familial.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt realizează şi asigură la
nivel judeţean aplicarea măsurilor, politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul
protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap,
precum şi a oricăror alte persoane aflate la nevoie, activităţile derulate în acest sens putând fi
structurate în trei categorii:
I. Activităţi în domeniul asistenţei sociale a persoanei adulte;
II. Activităţi în domeniul protecţiei drepturilor copilului;
III. Activităţi de ordin administrativ, financiar, logistică şi control.
I. ACTIVITĂŢI ÎN DOMENIUL ASISTENŢEI SOCIALE A PERSOANEI
ADULTE
Activităţile desfăşurate în acest domeniu au urmărit realizarea obiectivelor din
Programul de guvernare 2005 – 2008 pentru „Protecţia persoanelor vârstnice sau cu
dizabilităţi”, şi anume:
 construcţia de noi cămine precum şi modernizarea celor existente pentru crearea unor
condiţii decente de trai;
 realizarea unor servicii sociomedicale la domiciliu.
· Pentru realizarea acestor obiective, conform „Programului de dezvoltare pe anul
2006 în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului” în perioada raportată au fost
planificate următoarele acţiuni:
1. Implementarea standardelor minime de calitate pentru centrele rezidenţiale pentru
persoanele adulte cu handicap
Indicatori de realizare în perioada raportată:
 sau întocmit de către personalul de specialitate al centrelor rezidenţiale „Planul de
proceduri” de admitere şi evaluare, planuri individualizate de servicii pentru fiecare
beneficiar, „Planuri individualizate de ieşire”.
 sau creat resursele pentru asigurarea serviciilor de hrana, îngrijire medicală şi igienă
pentru beneficiari.
 sau asigurat programe de educaţie si recuperare, activităţi de integrare si reintegrare
socială.
 sa urmărit utilizarea unui sistem coerent de evaluare şi control orientat pe
îmbunătăţirea rezultatelor activităţii.
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2. Crearea de ateliere ocupaţionale în domeniul grădinăritului, o microferma la Centrul
de Îngrijire şi Asistenţă Şopîrliţa precum şi la Centrul de Recuperare şi Reabilitare a
Persoanelor cu Handicap Cezieni
Indicatori de realizare în perioada raportată:
Participarea unui număr de 20 asistaţi in cadrul unui atelier de croşetat şi în activitatea
microfermei la CIA Şopîrliţa.
3. Transformarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Băbiciu în Centru pentru persoane
vârstnice
Indicatori de realizare în perioada raportată:
Centrul pentru persoane vârstnice Băbiciu a devenit funcţional în data de 01.03.2006
având o capacitate de 12 locuri. Numărul total de beneficiari pe parcursul anului 2006 a fost de
18 persoane, la data de 31.12.2006 beneficiind de asistenţă 11 persoane vârstnice.
4. Identificarea comunităţilor cu un număr mare de persoane expuse riscului însingurării
şi marginalizării pentru acordarea, în parteneriat, de servicii de îngrijire la domiciliu
Indicatori de realizare în perioada raportată:
Sau acordat servicii de consiliere şi mediere partenerilor implicaţi in vederea depistării
şi depăşirii situaţiilor de risc.
5. Înfiinţarea unui Centru de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap în
spaţiul disponibilizat în urma închiderii Centrului de plasament „Sf.Elisabeta” Caracal
Indicatori de realizare în perioada raportată:
Ca urmare a închiderii Centrului de plasament „Sf.Elisabeta” şi disponibilizării clădirii în
care a funcţionat acesta, sa realizat restructurarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare pentru
Persoane cu Handicap Cezieni şi înfiinţarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare pentru
Persoane cu Handicap Caracal în care beneficiază de servicii de specialitate 50 de persoane.
CRRPH Caracal a fost înfiinţat cu data de 01.08.2006.
· Tot în scopul realizării acestor obiective, ca urmare a nevoilor şi oportunităţilor
apărute pe parcursul anului, au mai fost derulate următoarele activităţi:
1. Având în vedere oportunităţile de finanţare identificate prin lansarea Programului de
Interes Naţional ANPHS2006/PIN4  „Dezvoltarea serviciilor sociale specializate pentru
persoanele adulte cu handicap: Centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip
ambulatoriu”, DGASPC Olt a depus şi a obţinut finanţare pentru două proiecte vizând înfiinţarea
a două astfel de centre, respectiv:
 Centrul de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu Slatina;
 Centrul de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu Corabia.
În cursul lunii decembrie 2006 au fost realizate lucrările de reparaţii/amenajare a spaţiilor
destinate acestor centre şi au fost achiziţionate mobilierul şi echipamentele de recuperare
necesare pentru dotare. Centrele vor deveni funcţionale în cursul trimestrului I 2007, după
angajarea personalului de specialitate.
2. În scopul îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă din instituţiile care asigură protecţia
persoanelor cu handicap, în cursul anului 2006 au fost realizate următoarele lucrări:
 lucrări de igienizare şi reparaţii curente la Centrului de Recuperare şi Reabilitare
pentru Persoane cu Handicap Cezieni;
 finalizarea lucrărilor de amenajare a Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Spineni;
 racordarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap
Caracal la reţeaua de gaze naturale;
 lucrări de reabilitare a blocului alimentar din Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Slatina.
2

· Alte activităţi cotidiene desfăşurate de serviciile de specialitate în domeniul asistenţei
sociale:
 consilierea persoanelor vârstnice şi familiei in găsirea celei mai bune soluţii de protecţie
socială;
 au fost evaluate 5490 de persoane din care au primit certificate de încadrare in grad de
handicap 5247 de persoane;
 sa întocmit documentaţia de punere in drepturi conform O.U.G . 102/1999, aprobată cu
modificări prin Legea 519/2002, respectiv Legea nr. 343/2004, cu modificările
ulterioare a persoanelor care au obţinut certificate de încadrare in grad de handicap
adulte si copii, pentru care sau emis 5847 de dispoziţii, 1328 de adeverinţe pentru
scutirea abonamentului radiotv, 2910 de adeverinţe pentru scutire abonament telefon,
54 de adeverinţe pentru scutire abonament energie electrica;
 eliberarea de 16358 bilete CFR şi ITA, conform legii;
 întocmirea si verificarea unui nr. de 106 dosare privind instituţionalizarea in centrele de
tip rezidenţial, in urma cărora sau emis 90 de dispozitii de internare;
 colaborarea cu alte instituţii din judeţ în vederea identificării situaţiilor deosebite care
apar in activitatea de protecţie a adultului, a cauzelor apariţiei acestor situaţii si stabilirii
masurilor ce se impun pentru rezolvarea lor;
 ţinerea evidentei beneficiarilor de drepturi si facilităţi de asistenţă socială, verificarea
beneficiarilor de drepturi si facilităţi în privinţa valabilităţii certificatelor de persoane
cu handicap, precum şi informarea persoanelor cu privire la drepturile si facilităţile de
care beneficiază conform legii;
 întocmirea şi raportarea în termen a situaţiilor statistice privind activitatea de asistenţă
socială;
 monitorizarea beneficiarilor aflaţi in evidenta acestor servicii;
 colaborarea cu autorităţile publice, centrale si locale in vederea soluţionării cazurilor
speciale;
 întocmirea documentaţiei şi obţinerea acreditării pentru serviciile sociale furnizate în
instituţiile de tip rezidenţial care asigură protecţia persoanelor cu handicap şi a
persoanelor vârstnice.
II. ACTIVITĂŢI ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI DREPTURILOR COPILULUI
Activităţile desfăşurate în acest domeniu au urmărit realizarea obiectivelor din
Programul de guvernare 2005 – 2008 pentru „Asistenţă socială” şi „Protecţia copilului”, şi
anume:
 reducerea abandonului de copii;
 înfiinţarea şi dezvoltarea unor servicii de tip centru de zi, consiliere şi sprijin
financiar;
 integrarea socială a copiilor şi tinerilor instituţionalizaţi;
 formarea personalului din sistemul de protecţie a copilului;
 eliminarea exploatării prin muncă a copiilor;
 diversificarea modalităţilor de sprijin acordat familiilor aflate în situaţii de risc,
inclusiv a serviciilor medicale corespunzătoare.
· Conform „Programului de dezvoltare pe anul 2006 în domeniul asistenţei sociale şi
protecţiei copilului” în perioada raportată au fost planificate următoarele acţiuni:
1. Acordarea de servicii de îngrijire, educaţie şi consiliere pe timpul zilei copiilor
proveniţi din familii aflate în situaţii de risc în cadrul centrelor de zi din Slatina şi Corabia
Indicatori de realizare în perioada raportată:
 pe parcursul anului 2006 au beneficiat de servicii de îngrijire de zi un număr total de 80
de copii proveniţi din familii aflate în situaţie de risc de instituţionalizare, numărul de
beneficiari la data de 31.12.2006 fiind de 57 de copii.
3

 a fost întocmită documentaţia şi obţinută acreditarea pentru furnizarea de servicii
sociale în Centrele de zi din Complexele de servicii Slatina şi Corabia şi depusă
documentaţia pentru acreditarea Centrului de zi „Amicii”.
 a fost obţinută de la ANPDC licenţa provizorie de funcţionare pentru Centrul de zi
Amicii (Ordinul 313/19.07.2006).
2. Acordarea de găzduire şi consiliere mamelor în situaţie de risc de abandon al copilului
în cadrul Centrelor maternale din Slatina şi Corabia
Indicatori de realizare în perioada raportată:
 pe parcursul anului 2006 au beneficiat de protecţie în centrele maternale un număr total
de 27 de copii, numărul de beneficiari la data de 31.12.2006 fiind de 3 cupluri mame
copii.
 a fost întocmită documentaţia şi obţinută acreditarea pentru furnizarea de servicii
ambele centre maternale.
 a fost obţinută de la ANPDC licenţa de funcţionare pentru Centrul maternal „Adelina”
Slatina.
3. Furnizarea de servicii de consiliere copiilor şi părinţilor aflaţi în dificultate în cadrul
Centrelor de consiliere din Complexele de servicii Slatina şi Corabia
Indicatori de realizare în perioada raportată:
 pe parcursul anului 2006 au beneficiat de servicii de consiliere 38 de copii împreună cu
părinţii lor.
 pe baza documentaţiei depuse la Direcţia de Muncă Solidaritate Socială şi Familie Olt,
DGASPC Olt a obţinut acreditare pentru a furniza servicii sociale în ambele centre.
4. Furnizarea de servicii de consiliere tinerelor/mamelor predispuse la abandonul
copilului, precum şi familiilor cu mulţi copii în cadrul Serviciului pentru prevenirea abandonului
de copii prin planning familial şi educaţie contraceptivă şi pentru monitorizarea şi sprijinul
femeii gravide predispuse la abandonul copilului.
Indicatori de realizare în perioada raportată:
 în evidenţa acestui serviciu sunt 17 mame care beneficiază periodic de consiliere.
 pe baza documentaţiei depuse la Direcţia de Muncă Solidaritate Socială şi Familie Olt,
DGASPC Olt a obţinut acreditarea pentru acest serviciu.
5. Acordarea de asistenţă şi sprijin consiliilor locale în vederea înfiinţării de „consilii
comunitare consultative” care să asigure intervenţia primară la nivel local
Indicatori de realizare în perioada raportată:
În judeţul Olt au fost înfiinţate 24 de consilii comunitare consultative. Pe parcursul anului
2006 nu au mai fost organizate întâlniri în acest scop, programul de asistenţă urmând a fi
continuat în anul 2007.
6. Acordarea de sprijin material/financiar pentru copii şi tineri în situaţii de risc
6.1. Acordarea de sprijin material/financiar pentru copii şi tineri în situaţii de risc din
comunitate
Indicatori de realizare în perioada raportată:
 pe parcursul anului 2006 au beneficiat de sprijin de urgenţă pentru prevenirea
instituţionalizării 61 de copii aflaţi în familii în situaţie de risc; sprijinul a fost acordat
în cadrul proiectelor cu finanţare Phare;
 la solicitarea DGASPC Olt, Consiliul Judeţean a aprobat continuarea programului de
sprijin, pe baza metodologiei elaborate de serviciul pentru prevenirea situaţiilor de
risc şi intervenţie în regim de urgenţă.
6.2. Acordarea de asistenţă şi sprijin material/financiar copiilor şi tinerilor reintegraţi în
familia naturală/lărgită(inclusiv pentru continuarea studiilor).
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Indicatori de realizare în perioada raportată:
În cadrul DGASPC Olt funcţionează Compartimentul de sprijinire a reintegrării copilului
în familie, care urmăreşte realizarea acestui obiectiv.
 pe parcursul anului 2006 au beneficiat de ajutor de urgenţă pentru sprijinirea
reintegrării 7 copii dezinstituţionalizaţi din Centrul de plasament Optimiştii şi a fost
continuată monitorizarea pentru ceilalţi 53 de copii reintegraţi în anul 2005 cu sprijin
în cadrul proiectelor cu finanţare Phare;
 pe parcursul anului şcolar 2005 – 2006 au fost sprijiniţi pentru continuarea studiilor
12 copii/tineri care au fost reintegraţi în familia naturală.
 la solicitarea DGASPC Olt, Consiliul Judeţean a aprobat continuarea programelor de
sprijin, pe baza metodologiei elaborate de Compartimentul de sprijinire a reintegrării
copilului în familie.
7. Mediatizarea măsurilor prevăzute în noul pachet legislativ din domeniul protecţiei şi
promovării drepturilor copilului
Indicatori de realizare în perioada raportată:
 la solicitarea redactorilor din massmedia locală au fost furnizate informaţii privind
activitatea DGASPC Olt în domeniul protecţiei copilului (14 cereri scrise) şi a fost dat
acordul pentru realizarea de reportaje sociale privind copiii din sistemul de protecţie (10
cereri);
 pe baza informaţiilor furnizate, în presa locală au fost publicate 8 articole vizând
protecţia copilului;
 la televiziunea locală au fost difuzate 4 interviuri privind activităţile desfăşurate în
domeniul protecţie copilului, iar conducerea DGASPC Olt a participat la 2 emisiuni;
 în cadrul celor 4 proiecte cu finanţare Phare au fost realizate materiale publicitare
(pliante şi broşuri) cu informaţii privind serviciile destinate protecţiei copilului în
dificultate şi închiderea centrelor de plasament; materialele au fost distribuite în
comunităţile unde funcţionează aceste servicii, precum şi la nivelul primăriilor şi a
celorlalte instituţii cu responsabilităţi în domeniul protecţiei copilului (Inspectoratul
Şcolar al Judeţului Olt, Direcţia de Muncă Solidaritate Socială şi Familie, Inspectoratul
de Poliţie al Judeţului Olt, Spital, şcoli etc);
 tot în cadrul Proiectelor Phare au fost organizate două seminarii (unul în Slatina şi unul
în Caracal) la care au participat 29, respectiv 46 de persoane – reprezentanţi ai
instituţiilor publice cu responsabilităţi în domeniul protecţiei copilului, ONGuri, mass
media şi alţi colaboratori. Ambele seminari au urmărit realizarea următoarelor
obiective:
 realizarea transferului de experienţă în domeniul dezvoltării serviciilor alternative
pentru copiii aflaţi în dificultate,
 promovarea modelelor de bune practici în domeniul protecţiei copilului,
 informarea instituţiilor cu responsabilităţi în acest domeniu cu privire la serviciile
înfiinţate, problemele întâmpinate pe parcursul implementării proiectelor,
necesitatea implicării comunităţii locale.
 de asemenea, în trimestrul IV 2006 a fost creată propria pagină web (www.dgaspc
olt.ro) – conţinând informaţii, evenimente, anunţuri cu privire la activitatea DGASPC
Olt.
8. Închiderea Centrului de plasament „Speranţa” Slatina
Indicatori de realizare în perioada raportată:
Centrul de plasament „Speranţa” a fost închis în data de 01.01.2006, prin înfiinţarea
următoarelor servicii:
 Case de tip familial „Sf.Andrei” Slatina; acest serviciu a devenit funcţional din data de
20.12.2005, în urma achiziţionării, renovării şi dotării a 7 apartamente cu câte 4 camere situate în
municipiul Slatina (având o capacitate totală de 42 de locuri). În casele de tip familial au fost
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integraţi 36 de copii/tineri dezinstituţionalizaţi din Centrul de plasament „Speranţa” şi o tânără
din Centrul de plasament „Zorile”.
 Reţea de asistenţi maternali profesionişti  este un serviciu funcţional din luna aprilie
2005. În cadrul serviciului au fost angajaţi 12 asistenţi maternali profesionişti care au luat în
plasament 16 copii din Centrul de plasament „Speranţa” Slatina.
 Fond de urgenţă – serviciu prin care a fost acordat sprijin material/financiar pentru
sprijinirea reintegrării în familie a 15 copii din Centrul de plasament „Speranţa”, precum şi
pentru prevenirea instituţionalizării a 25 de copii din familii aflate în situaţii de risc.
Perioada de implementare a proiectului prin care sa realizat închiderea centrului sa
încheiat la data de 30.06.2006, cele 3 servicii alternative create urmând a fi finanţate din bugetul
Consiliului Judeţean Olt pe o perioadă de cel puţin 3 ani de zile, conform angajamentului asumat
la încheierea contractul de grant.
9. Închiderea Centrului de plasament „Zorile” Slatina:
Indicatori de realizare în perioada raportată:
Centrul de plasament „Zorile” a fost închis în data de 01.07.2006, prin înfiinţarea
următoarelor servicii:
 Case de tip familial „Sf.Valentin” Slatina – serviciul a fost înfiinţat prin Hotărârea
Consiliului Judeţean nr.28/30.03.2006 şi a devenit un serviciu funcţional din data de 01.07.2006,
în urma achiziţionării, renovării şi dotării a 6 apartamente cu câte 4 camere situate în municipiul
Slatina, fiecare având o capacitate maximă de 8 locuri. În casele de tip familial au fost integraţi
30 de copii/tineri dezinstituţionalizaţi din Centrul de plasament „Zorile” şi 1 copil din
comunitate.
 Centru de zi – serviciul a fost înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean
nr.28/30.03.2006 şi a devenit un serviciu funcţional din data de 01.05.2006. Centrul de zi are o
capacitate de 20 de locuri şi funcţionează în cadrul Complexului de servicii „Amicii” Slatina,
alături de un centru de consiliere şi sprijin pentru copii şi părinţi.
 Fond de urgenţă din care a fost acordat sprijin material/financiar pentru sprijinirea
reintegrării în familie a 3 copii/tineri din Centrul de plasament „Zorile”, precum şi pentru
prevenirea instituţionalizării a 10 copii din familii aflate în situaţii de risc.
Perioada de implementare a proiectului prin care sa realizat închiderea centrului sa
încheiat la data de 30.08.2006, cele 3 servicii alternative create urmând a fi finanţate din bugetul
Consiliului Judeţean Olt pe o perioadă de cel puţin 3 ani de zile, conform angajamentului asumat
la încheierea contractul de grant.
10. Închiderea Centrului de plasament „Optimiştii” Caracal:
Indicatori de realizare în perioada raportată:
Centrul de plasament „Optimiştii” a fost închis în data de 01.07.2006, prin înfiinţarea
următoarelor servicii:
 Case de tip familial „Sf.Nicolae” – a fost înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean
nr.28/30.03.2006 şi a devenit un serviciu funcţional din data de 10.07.2006. Casele funcţionează
în 7 locaţii – 2 case şi 4 apartamente cu câte 4 camere situate în municipiul Caracal şi un
apartament cu 4 camere situat în municipiul Slatina. În casele de tip familial au fost integraţi 32
de copii/tineri dezinstituţionalizaţi din Centrul de plasament „Optimiştii” şi 4 copii din
comunitate. Capacitatea totală a serviciului este de 42 locuri.
 Reţea de asistenţi maternali profesionişti este un serviciu funcţional din luna mai 2005,
în cadrul serviciului fiind angajaţi 8 asistenţi maternali profesionişti la care au fost daţi în
plasament 16 copii (4 din Centrul de plasament „Optimiştii” şi 12 din comunitate).
 Fond de urgenţă  a fost acordat sprijin material/financiar pentru sprijinirea reintegrării
în familie a 12 copii din Centrul de plasament „Optimiştii”, precum şi pentru prevenirea
instituţionalizării a 27 de copii din familii aflate în situaţii de risc.
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Perioada de implementare a proiectului prin care sa realizat închiderea centrului sa
încheiat la data de 30.08.2006, cele 3 servicii alternative create urmând a fi finanţate din bugetul
Consiliului Judeţean Olt pe o perioadă de cel puţin 3 ani de zile, conform angajamentului asumat
la încheierea contractul de grant.
11. Închiderea Centrului de plasament „Elisabeta” Caracal:
Indicatori de realizare în perioada raportată:
Centrul de plasament „Sf.Elisabeta” a fost închis în data de 01.07.2006, prin înfiinţarea
următoarelor servicii:
 Case de tip familial „Sf.Mihail” – serviciul a fost înfiinţat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean nr.28/30.03.2006 şi a devenit un serviciu funcţional din data de 25.07.2006. Serviciul
funcţionează în 7 case situate în municipiul Caracal (5 locaţii) şi municipiul Slatina (2 locaţii),
fiecare având o capacitate maximă de 6 locuri. În casele de tip familial au fost integraţi 34 de
copii cu dizabilităţi dezinstituţionalizaţi din Centrul de plasament „Sf.Elisabeta”.
 Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilităţi Slatina a devenit un serviciu
funcţional din data de 01.07.2006. Centrul de zi are o capacitate de 50 de locuri şi funcţionează
în municipiul Slatina, la parterul clădirii fostului centru de plasament „Sf.Ioachim şi Ana”.
Pe parcursul anului 2006, în cadrul serviciului au beneficiat de servicii specializate de
recuperare 40 de copii cu dizabilităţi (copii din casele de tip familial „Luminiţa”, „Mugurel”,
„Sf.Mihail”, precum şi copii de la asistenţi maternali profesionişti).
 Fond de urgenţă; prin intermediul acestui serviciu, a fost acordat sprijin
material/financiar pentru prevenirea instituţionalizării a 9 copii cu dizabilităţi din familii aflate în
situaţii de risc.
Perioada de implementare a proiectului prin care sa realizat închiderea centrului sa
încheiat la data de 30.08.2006, cele 3 servicii alternative create urmând a fi finanţate din bugetul
Consiliului Judeţean Olt pe o perioadă de cel puţin 3 ani de zile, conform angajamentului asumat
la încheierea contractul de grant.
12. Înfiinţarea unui centru de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii întrun spaţiu
disponibilizat în urma închiderii Centrului de plasament „Speranţa” Slatina
Indicatori de realizare în perioada raportată:
 prin hotărârea CJ nr. 28/30.03.2006 a fost înfiinţat cu data de 10.04.2006 Complexul de
servicii „Amicii” în cadrul căruia funcţionează din trimestrul III 2006 Centrul de
consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii.
 Centrul a obţinut de la ANPDC licenţa provizorie de funcţionare, iar în cursul lunii
decembrie a fost depusă la DMSSF Olt cererea şi documentaţia pentru acreditare.
13. Implementarea standardelor pentru formarea de deprinderi de viaţă independentă şi
orientare profesională pentru pregătirea ieşirii tinerilor din sistemul de protecţie de tip
rezidenţial
Indicatori de realizare în perioada raportată:
Serviciile de specialitate din cadrul DGASPC (serviciul rezidenţial şi compartimentul
pentru integrarea socioprofesională a tinerilor) au organizat acţiuni de consiliere şi de informare
a tinerilor în vederea pregătirii acestora pentru ieşirea din sistemul de protecţie a copilului. În
perioada raportată au fost luaţi în evidenţă în vederea sprijinirii pentru identificarea unui loc de
muncă 9 tineri care beneficiază de o măsură de protecţie specială. Dintre aceştia pentru 3 tineri
au fost identificate locuri de muncă. De asemenea, a fost dat în folosinţă Centrul de îngrijire
pentru tineri peste 18 ani „Paşi spre viitor” Corabia în care beneficiază de protecţie 3 tineri.
14. Acordarea de sprijin şi consiliere în vederea obţinerii unui loc de muncă şi a unei
locuinţe tinerilor care părăsesc instituţiile de tip rezidenţial
7

Indicatori de realizare în perioada raportată:
În cadrul DGASPC Olt funcţionează Compartimentul antisărăcie, prevenire a
marginalizării sociale şi sprijinire a integrării socioprofesionale a tinerilor, care urmăreşte
realizarea acestui obiectiv.
Pe parcursul anului 2006 au fost luaţi în evidenţă în vederea acordării de servicii de
sprijin pentru integrare socioprofesională (loc de muncă, locuinţă, cursuri calificare) 116 tineri
(atât tineri aflaţi încă în sistemul de protecţie, cât şi tineri dezinstituţionalizaţi) şi a fost
continuată monitorizarea beneficiarilor din anii precedenţi. Au fost înscrişi la cursuri de calificare
32 de tineri şi au fost angajaţi 51 de tineri (din care 7 în urma participării la bursa locurilor de
muncă).

15. Înfiinţarea serviciului „telefonul copilului”
Indicatori de realizare în perioada raportată:
Acest serviciu a fost înfiinţat în structura organizatorică a DGASPC la data de 01.01.2005
dar datorită lipsei resurselor financiare acest serviciu nu este funcţionabil. În acest sens a fost
adresată o solicitare către ANPDC în vederea obţinerii de sprijin financiar prin intermediul unui
Program de Interes Naţional astfel încât să fie posibilă amenajarea unui spaţiu adecvat pentru
funcţionarea acestui serviciu precum şi pentru angajarea de personal specializat. Întrucât, în
cursul anului 2006 nu au fost identificate oportunităţi de finanţare, în prezent o parte din
activităţile care revin acestui serviciu sunt realizate prin intermediul Serviciului prevenire precum
şi prin intermediul Centrului de consiliere pentru copii şi părinţi.
16. Reorganizarea Centrului de primire în regim de urgenţă a copilului
Indicatori de realizare în perioada raportată:
Centrul de primire în regim de urgenţă a copilului a fost mutat întrun nou spaţiu
amenajat la etajul I din clădirea în care a funcţionat Centrul de plasament „Sf.Ioachim şi Ana”
Slatina. Spaţiul a fost dotat prin obţinerea unei sponsorizări.
De asemenea, pentru a răspunde nevoilor unei categorii extinse de beneficiari, în cadrul
centrului au fost create două compartimente – compartimentul pentru protecţia copilului abuzat,
neglijat sau exploatat şi compartimentul pentru protecţia copiilor străzii, structura organizatorică
fiind modificată în consecinţă.
17. Înfiinţarea unui centru de recuperare pentru copiii cu dizabilităţi în municipiul
Caracal
Indicatori de realizare în perioada raportată:
A fost înfiinţat Centrul de recuperare pentru copiii cu dizabilităţi din Caracal. De acest
serviciu au beneficiat pe parcursul anului 2006, 24 de copiii care au o măsură de protecţie
specială în Casele de tip familial Sf. Mihail şi 2 copii cu dizabilităţi din comunitate.
18. Formarea personalului
Indicatori de realizare în perioada raportată:
Întrucât nu au fost identificate oportunităţi de finanţare în acest scop, acţiunea privind
„Înfiinţarea unui centru regional de formare profesională în domeniul protecţiei şi promovării
drepturilor copilului” nu a putut fi realizată, ea rămânând un obiectiv pentru anul 2007.
Singurele acţiuni de formare au fost realizate în cadrul Proiectelor Phare care au vizat
închiderea centrelor de plasament, şi au vizat formarea iniţială a personalului angajat în serviciile
alternative create prin proiecte în vederea însuşirii noilor standarde, metode/instrumente de lucru
şi responsabilităţi.
19. Sprijinirea şi întărirea parteneriatului cu instituţiile/ organizaţiile neguvernamentale
care au responsabilităţi/ desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei copilului
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Indicatori de realizare în perioada raportată:
Pe parcursul anului 2006 au fost realizate următoarele parteneriate:
Convenţie de colaborare cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă în
vederea facilitării accesului la cursuri de formare pentru tinerii care se pregătesc să
părăsească sistemul de protecţie.
Protocol de colaborare cu Casa de Asigurări de Sănătate pentru crearea unei baze de date
privind copiii care beneficiază de servicii medicale în sistemul de asigurări sociale de
sănătate.
Protocol de colaborare încheiat cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie (Serviciul pentru
prevenirea criminalităţii şi Serviciul de investigaţii criminale) în vederea protecţiei
copilului împotriva răpirii sau oricăror alte forme de traficare.
Protocol de colaborare cu Agenţia Naţională Antidrog pentru protecţia copilului
împotriva consumului de alcool, droguri.
Convenţie de colaborare încheiată cu Fundaţia I Nostri Bambini în vederea facilitării
accesului copiilor cu HIV /SIDA aflaţi în evidenţa DGASPC Olt (copii instituţionalizaţi
şi copii din comunitate) la serviciile acestei fundaţii.
Protocol de colaborare cu Asociaţia „Curcubeu Onlus” in vederea dezvoltării de proiecte
pentru adolescenţii/tinerii aflaţi în dificultate;
Au fost desfăşurate activităţi în cadrul Protocolului de colaborare cu fundaţia Mission
Without Borders România, în prezent făcânduse demersuri pentru reînnoirea
parteneriatului.
De asemenea, la nivelul serviciilor subordonate DGASPC Olt au fost încheiate convenţii
de colaborare cu diverse instituţii de învăţământ şi/sau instituţii de cultură din judeţ.

În acelaşi context al parteneriatelor, una dintre acţiunile planificate era „Demararea unor
proiecte de colaborare cu medicii de familie în vederea derulării de programe de educaţie
parentală, educaţie sexuală, educaţie pentru sănătate etc”. Proiectul nu a putut fi realizat, dată
fiind derularea concomitentă a celor 4 proiecte cu finanţare Phare în implementarea cărora a fost
implicat un număr semnificativ de persoane. Obiectivul va fi revizuit pentru anul 2007.
·

Tot în scopul realizării acestor obiective, ca urmare a oportunităţilor de finanţare
apărute prin lansarea Programului Phare 2004 Coeziune Economică şi Socială Dezvoltarea
Resurselor Umane – componenta Servicii Sociale, DGASPC Olt a depus şi a obţinut finanţare
pentru un proiect care vizează înfiinţarea a 5 case de tip familial pentru copii şi tineri cu
dizabilităţi, prin implementarea acestui proiect, preconizânduse închiderea Centrului de
plasament „Temerarii” Balş.
· Alte activităţi cotidiene desfăşurate de serviciile de specialitate în domeniul protecţiei
copilului:
a) Instrumentarea dosarelor şi întocmirea documentelor în vederea emiterii de către
CPC a hotărârilor privind măsurile de protecţie specială a copilului:
Din activităţile cotidiene desfăşurate de serviciile de specialitate pe parcursul anului
2006, menţionăm:
 reevaluarea unui număr de peste 700 de copii aflaţi în serviciile de tip familial şi
rezidenţial, în vederea stabilirii unei măsuri de protecţie specială conform Legii
nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
 reevaluarea periodică a situaţiei copiilor care beneficiază de măsuri de protecţie specială
(peste 500 de cazuri);
 întocmirea planului individual de protecţie şi a programelor de intervenţie specifică
pentru copiii care beneficiază de măsuri de protecţie specială şi revizuirea periodică a
acestora;
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 consilierea beneficiarilor şi familiilor acestora, în vederea alegerii celei mai bune soluţii
de viitor, înţelegerii implicaţiilor, drepturilor şi responsabilităţilor ce decurg din
stabilirea unei măsuri de protecţie specială;
 evaluarea şi selecţia persoanelor care doresc să devină asistenţi maternali profesionişti
şi organizarea cursurilor de formare iniţială a persoanelor selectate;
 evaluarea socioeconomică a familiilor care urmează să ia în plasament sau tutelă copii,
prin completarea anchetei sociale;
 evaluarea socioeconomică şi psihologică a familiilor care doresc să adopte copii şi
organizarea de întâlniri cu persoanele atestate, în vederea informării şi pregătirii
acestora pentru procedura de adopţie şi asumarea responsabilităţilor părinteşti;
 evaluarea complexă a copiilor cu dizabilităţi, întocmirea planului de recuperare pentru
copiii cu dizabilităţi, consilierea părinţilor acestor copii etc;
Aceste activităţi sau realizat atât prin organizarea de întâlniri cu beneficiarii la sediul
DGASPC Olt, cât şi prin corespondenţă cu persoanele şi instituţiile responsabile şi deplasări ale
personalului DGASPC la domiciliul beneficiarilor (peste 200 de deplasări în diverse localităţi din
judeţ).
Astfel, în cadrul celor 36 de şedinţe al Comisiei pentru Protecţia Copilului Olt, serviciile
de specialitate din cadrul DGASPC au prezentat spre aprobare 2733 de dosare, pe baza
documentaţiei realizate, fiind emise 2702 hotărâri referitoare la:
 stabilirea unei măsuri de protecţie specială pentru copii în dificultate – 952;
 încadrarea întrun grad de handicap – 1645;
 orientare şcolară – 175.
b) Acreditarea şi licenţierea serviciilor pentru protecţia specială a copilului:
Pe baza documentaţiei transmise la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor
Copilului şi Direcţia de Muncă Solidaritate Socială şi Familie Olt, situaţia acreditării şi licenţierii
serviciilor în care copiii beneficiază de măsuri de protecţie specială este următoarea:
 serviciile de tip rezidenţial:
A fost obţinută acreditarea pentru furnizarea de servicii sociale în Casele de tip
familial „Luminiţa”, „Mugurel” şi „Sf.Andrei” şi în Centrele de plasament „Floare de colţ”,
„Temerarii” şi „Sf.Elena”, iar pentru Casele de tip familial „Sf.Valentin”, „Sf.Nicolae” şi
„Sf.Mihail” a fost depusă documentaţia.
Casele de tip familial „Luminiţa” au obţinut licenţa definitivă de funcţionare, iar
Casele de tip familial „Mugurel”, „Sf.Valentin”, „Sf.Nicolae” şi „Sf.Mihail” funcţionează cu
licenţă provizorie.
De asemenea, au fost inspectate în vederea licenţierii definitive Casele de tip familial
„Mugurel” şi Centrele de plasament „Floare de colţ” şi „Temerarii”.
serviciile de tip familial:
A fost obţinută acreditarea pentru furnizarea de servicii sociale în toate cele trei
compartimente care asigură măsuri de protecţie de tip familial, respectiv: asistenţi maternali
profesionişti, plasament familial, adopţii şi post adopţii.
A fost inspectat în vederea obţinerii licenţei definitive Compartimentul pentru
coordonarea activităţii asistenţilor maternali profesionişti.




c) Activităţi de informare, asistenţă şi monitorizare:
asigurarea accesului la informaţiile de interes public; au primite şi soluţionate 47 de cereri
vizând acreditarea reprezentanţilor massmedia, furnizarea de informaţii referitoare la
diverse activităţi ale DGASPC (situaţii statistice copii şi adulţi, achiziţii publice etc.),
precum şi realizarea de reportaje sociale în centrele care asigură protecţia copiilor şi
adulţilor în dificultate; de asemenea, au fost aprobate 77 de solicitări privind accesul în
serviciile DGASPC Olt (pentru efectuarea stagiului de practică de către studenţi,
efectuarea de activităţi de voluntariat, acordarea de donaţii şi cadouri beneficiarilor etc.);
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coordonare şi sprijin a activităţii autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ în
domeniul protecţiei persoanei adulte şi a drepturilor copilului;
completarea bazei de date Fişa Copilului (aproximativ 1816 operaţiuni) şi completarea
bazei de date CMTIS (aproximativ 2250 operaţiuni);
întocmirea şi transmiterea către ANPDC a fişelor de monitorizare lunară a activităţii
DGASPC şi situaţiilor trimestriale privind serviciile oferite.

III. ACTIVITĂŢI DE ORDIN ADMINISTRATIV, FINANCIAR, LOGISTIC ŞI
CONTROL desfăşurate la nivelul DGASPC Olt prin intermediul serviciilor de specialitate:
a) Gestionarea resurselor umane
În cursul anului 2006 serviciul de specialitate din cadrul DGASPC Olt a desfăşurat
următoarele activităţi în domeniul resurselor umane:
 întocmire de dispoziţii privind: numiri în funcţie, modificări ale contractelor
individuale de muncă, acordare concedii fără plată, acordare concedii pentru creşterea
copilului în vârstă de până la 2 ani, reluare activitate, stabilire salariu la reluarea
activităţii, constituire comisii de examinare şi concurs, delegări, prelungiri şi încetări
delegări, modificare sporuri asistenţi maternali profesionişti etc şi operare în carnetele
de muncă,
 întocmirea şi depunerea situaţiilor statistice lunare şi situaţiei semestriale privind
numărul mediu al salariaţilor şi a câştigurilor salariale.
 întocmirea statelor de funcţii si de personal în urma modificărilor survenite în
situaţiile salariaţilor.
 operarea indexărilor salariale în carnetele de muncă (peste 1200 carnete de munca);
 organizarea a aproximativ 18 concursuri la care au participat peste 500 de candidaţi;
 introducerea în baza de date CMTIS a aproximativ 900 de salariaţi.
b) Raport financiar – contabil
Totalul plăţilor efectuate in anul 2006 este de 38.182.406 RON, din care:
· plăţi pentru susţinerea activităţilor de protecţie a copilului: 18.527.056 RON:
 din fondurile Consiliului Judeţean Olt: 17.316.978 RON.
 din fonduri Phare: 1.210.078 RON;
· plăţi pentru susţinerea activităţilor de asistenţă socială persoanelor adulte 7.720.791 RON:
 din fondurile Consiliului Judeţean Olt: 7.567.129 RON;
 contribuţii ANPH în cadrul Programelor de Interes Naţional: 153.662 RON.
· Plăţi pentru susţinerea drepturilor persoanelor cu handicap: 11.934.559 RON (din
fondurile Consiliului Judeţean Olt)

·
·
·

c) Achiziţii publice
Situaţia achiziţiilor publice pe anul 2006 se prezintă astfel:
Valoare achiziţii publice de produse – 5.270.885,58 RON
Valoare achiziţii publice de lucrări – 1.926.808,39 RON
Valoare achiziţii publice de servicii – 123.215,34 RON

d) Audit
Au fost efectuate activităţi de auditare în şapte instituţii subordonate DGASPC Olt, fiind
întocmite şase rapoarte privind auditarea utilizării fondurilor publice, administrarea patrimoniului
propriu şi consilierea gestiunii stocurilor (Centrul de Îngrijire şi Asistenţă, Centrul de plasament
„Speranţa” Slatina, Centrul de plasament „Sf. Elisabeta” Caracal, Centrul de plasament „Floare
de Colţ” Balş, Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Fălcoiu, Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Şopârliţa,
Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Cezieni), precum şi un raport
cu privire la oportunitatea achiziţiei de bunuri la Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru
Persoane cu Handicap Cezieni.
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CONCLUZII
Au fost atinse majoritatea obiectivelor prevăzute pentru această perioadă în Programul de
dezvoltare, excepţiile fiind consecinţa următoarelor dificultăţi:
 personalul de specialitate insuficient, mai ales la nivelul serviciilor care realizează în
mod direct activităţile de asistenţă socială şi protecţie a copilului;
 lipsa suportului material dar şi a resurselor umane de specialitate la nivelul
comunităţilor locale pentru punerea în practică a unui plan de prevenire a situaţiilor de
risc, astfel încât se persistă în delegarea responsabilităţilor la nivel judeţean;
 nivelul scăzut de implicare a comunităţii şi a unor instituţii publice în integrarea
socială a tinerilor care părăsesc centrele de plasament şi nu au posibilitatea revenirii în
familie.
Comparativ cu anul 2005, rezultatele obţinute pot fi sintetizate astfel:


creşterea ponderii numărului de copii protejaţi în unităţi rezidenţial de tip familial în
totalul numărului de copii protejaţi în sistem rezidenţial:
31.12.2005

31.12.2006

18%
clasic rezidenţial

47%

case de tip familial

clasic rezidenţial
53%

82%



creşterea ponderii numărului de copii beneficiari ai serviciilor destinate prevenirii
instituţionalizării şi menţinerii copilului în familie şi serviciilor de protecţie de tip
familial în raport cu ponderea beneficiarilor serviciilor de tip rezidenţial:
Beneficiari 2005

32%

Benef iciari 2006









16%
prevenire
familial
rezidenţial
52%




case de tip familial

28%

16%
prevenire
f amilial
rezidenţial
56%

scăderea numărului de copii instituţionalizaţi în centre rezidenţiale clasice cu
aproximativ 49%  de la 444 (31.12. 2005) la 227 (31.12.2006);
diversificarea serviciilor destinate asistenţei sociale a persoanelor adulte.
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