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RAPORT
cu privire la activitatea desfăşurată de
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt
în perioada 01.01.2008 – 31.12.2008

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 constituindu-l 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 cinci
categorii:
I. Activităţi în domeniul asistenţei sociale a persoanelor adulte cu dizabilităti
II. Activităţi în domeniul asistenţei sociale a persoanelor vârstnice
III. Activităţi în domeniul protecţiei drepturilor copilului
IV. Activităţi de monitorizare, informare, mediatizare, colaborare, formare profesională
V. Activităţi de ordin administrativ, financiar, logistică şi control
PREZENTAREA ACTIVITĂŢILOR DERULATE ÎN ANUL 2008

I. Activităţi în domeniul asistenţei sociale a persoanelor adulte cu dizabilităti
Activităţile desfăşurate în acest domeniu urmăresc realizarea obiectivelor din Programul
de guvernare 2005 – 2008 pentru „Protecţia persoanelor cu dizabilităţi” şi anume:
- îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite în instituţiile de tip rezidenţial din cadrul
DGASPC
- diversificarea serviciilor alternative la îngrijirea de tip rezidenţial
• Pentru realizarea acestor obiective, conform „Programului de dezvoltare pe anul 2008 în
domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului” si Strategiei judetene in domeniul asistentei
sociale si protectiei drepturilor copilului 2007 - 2011 în perioada raportată au fost derulate
următoarele acţiuni:
1. Asigurarea serviciilor de îngrijire de tip rezidenţial pentru persoanele adulte cu dizabilităţi
care nu au posibilitatea îngrijirii la domiciliu
Indicatori de realizare în perioada raportată:
În cursul anului 2008 au fost primite 38 de cereri de instituţionalizare pentru persoane cu
dizabilităţi (din care 2 transferuri în judeţul de domiciliu); dintre acestea, au fost aprobate 9 cereri
(inclusiv cele două transferuri), celelalte solicitări rămânând în aşteptare.
Astfel, în cele 5 unităţi de tip rezidenţial pentru persoane cu dizabilităţi subordonate DGASPC
Olt (CIA Slatina. CIA Spineni, CIA Şopîrliţa, CRRPH Cezieni şi CRRPH Caracal), numărul
persoanelor instituţionalizate la data de 31.12.2008 era de 292 (285 de persoane încadrate într-un grad
de handicap şi 7 persoane vârstnice/aflate în alte situaţii de dependenţă). Menţionăm că CIA Slatina şi
CIA Spineni funcţionează în cadrul CSPA (complex de servicii pentru persoane adulte) Slatina,
respectiv CSPA Spineni.
1

2. Îmbunătăţirea calităţii acestora prin restructurarea şi reabilitarea instituţiilor de tip vechi
Indicatori de realizare în perioada raportată:
În cursul acestui an au fost realizate activităţile tehnice pregătitoare (specifice studiului de
fezabilitate) necesare pentru demararea procesului de reabilitare a clădirilor în care funcţionează
Complexul de servicii pentru persoane adulte Slatina, Centrul de îngrijire şi asistenţă Şopârliţa şi
Centrul de recuperare şi reabilitare pentru persoane cu handicap Cezieni – acţiunea se derulează cu
sprijinul Consiliului Judeţean Olt, în cadrul Programului Operaţional Regional.
De asemenea, pentru asigurarea funcţionalităţii Centrului de îngrijire şi asistenţă Corabia, în
cursul trimestrului I 2008 a fost elaborată şi depusă o cerere de finanţare în cadrul schemei de
finanţare nerambursabilă Phare/2006/018-147.04.02 - "Servicii sociale". Întrucât proiectul nu a fost
aprobat, termenul pentru darea în folosinţă a fost amânat pentru anul 2009, până în prezent fiind
realizată procedura de angajare a personalului.
3. Asigurarea de servicii de recuperare specializate pentru persoanele cu dizabilităţi
(instituţionalizate şi neinstituţionalizate)
Indicatori de realizare în perioada raportată:
Serviciile de recuperare se asigură în cadrul celor două centre de recuperare neuromotorie de
tip ambulatoriu din Slatina si Corabia (care funcţionează în cadrul CSPA Slatina şi CSPA Corabia).
Pe parcursul anului, în cadrul celor două unităţi, au beneficiat de servicii specializate 41 de
persoane cu dizabilităti, respectiv 34 în centrul de la Slatina (27 instituţionalizate şi 7 din comunitate)
şi 7 în centrul de la Corabia (persoane neinstituţionalizate).
4. Diversificarea/specializarea serviciilor oferite pentru ocuparea profesională a persoanelor
cu dizabilităţi:
Indicatori de realizare în perioada raportată:
Compartimentul antisărăcie, prevenire a marginalizării sociale şi sprijinire a integrării socioprofesionale a tinerilor a preluat din acest an şi responsabilitatea sprijinirii integrării profesionale a
persoanelor cu dizabilităţi. Pe parcursul anului, au beneficiat de consiliere şi îndrumare în vederea
integrării profesionale 23 de persoane cu dizabilităţi (beneficiari ai centrelor de îngrijire şi asistenţă şi
tineri din sistemul de protecţie a copilului), iar la bursa locurilor de muncă pentru persoane cu
dizabilităţi au participat 17 tineri.
• Alte activităţi cotidiene desfăşurate de serviciile de specialitate în domeniul asistenţei
sociale a persoanelor cu dizabilităţi:
- evaluarea în vederea încadrării într-un grad de handicap a 6762 de persoane (81 –
instituţionalizate şi 4764 neinstituţionalizate), din care 1917 de cazuri noi şi 4845 reevaluări
periodice; dosarele au fost analizate pe parcursul a 49 şedinţe ale Comisiei de Expertiză
pentru Persoane cu Handicap Adulte, iar dintre acestea, 1581 de persoane au fost încadrate
în gradul de handicap grav, 4306 de persoane în gradul accentuat, 453 în gradul mediu,
celelalte 422 persoane nefiind încadrate într-un grad de handicap.
- elaborarea şi aplicarea de chestionare pentru măsurarea satisfacţiei beneficiarului în raport
cu serviciile primite;
- 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; la finalul perioadei raportate, numărul beneficiarilor de aceste
drepturi era de 11.939 persoane (1381 copii şi 10.558 adulţi îngrijiţi în familie).
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II. Activităţi în domeniul asistenţei sociale a persoanelor vârstnice
Activităţile desfăşurate în acest domeniu urmăresc realizarea obiectivelor din Programul
de guvernare 2005 – 2008 pentru „Protecţia persoanelor vârstnice” şi anume:
- îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor destinate protecţiei persoanelor vârstnice
• Pentru realizarea acestor obiective, conform „Programului de dezvoltare pe anul 2008 în
domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului” si Strategiei judeţene in domeniul asistentei
sociale si protecţiei drepturilor copilului 2007 - 2011 în perioada raportată au fost planificate
următoarele acţiuni:
1. Dezvoltarea de servicii comunitare pentru persoanele vârstnice
Indicatori de realizare în perioada raportată:
În cursul anului 2008, în cadrul Complexului de servicii pentru persoane vârstnice (Centru de
zi şi Centru de informare şi consiliere) Slatina, au beneficiat de asistenţă 105 vârstnici din municipiul
Slatina supuşi riscului însingurării, care sunt sprijiniţi şi încurajaţi să socializeze şi consiliaţi în
vederea îmbunătăţirii unor aspecte din viaţa cotidiană. De asemenea, în cadrul Complexului de
servicii se organizează periodic sesiuni de informare a beneficiarilor pe diverse teme de interes, cu
participarea reprezentanţilor a diverse instituţii în măsură să furnizeze răspunsuri la problemele
vârstnicilor.
2. Asigurarea serviciilor de îngrijire de tip rezidenţial pentru persoanele vârstnice care nu au
posibilitatea îngrijirii la domiciliu
Indicatori de realizare în perioada raportată:
Au fost primite 64 de cereri de instituţionalizare pentru persoane vârstnice, din care au fost
aprobate 47 cereri, iar restul au rămas în aşteptare.
În prezent, în subordinea DGASPC Olt funcţionează 4 cămine pentru persoane vârstnice (la
Slatina, Spineni, Fălcoiu şi Băbiciu), numărul persoanelor vârstnice instituţionalizate în aceste centre
la data de 31.12.2008 fiind de 165.
• Alte activităţi cotidiene desfăşurate de serviciile de specialitate în domeniul asistenţei
sociale a persoanelor vârstnice:
- consilierea persoanelor vârstnice şi familiei in găsirea celei mai bune soluţii de protecţie
socială;
- derularea de programe de socializare în parteneriat cu diverse instituţii din municipiul
Slatina;
- 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.

III. Activităţi în domeniul protecţiei drepturilor copilului
Activităţile desfăşurate în acest domeniu au urmărit realizarea obiectivelor din Programul
de guvernare 2005 – 2008 pentru „Reformarea sistemului de protecţie a copilului”, şi anume:
- continuarea descentralizării serviciilor
- integrarea socială a copiilor şi tinerilor instituţionalizaţi
- creşterea responsabilităţii comunităţilor locale în domeniul protecţiei şi promovării
drepturilor copilului
- integrarea socială a copiilor cu dizabilităţi
- dezvoltarea şi diversificarea serviciilor destinate prevenirii şi combaterii abuzului şi
exploatării copilului
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• Conform „Programului de dezvoltare pe anul 2008 în domeniul asistenţei sociale şi
protecţiei copilului” si Strategiei judetene in domeniul asistentei sociale si protectiei drepturilor
copilului 2007 - 2011 în perioada raportată au fost planificate următoarele acţiuni:
1. Furnizarea serviciilor de prevenire a abandonului şi instituţionalizării în centrele de zi,
centrele maternale şi centrele de consiliere existente la nivelul DGASPC Olt şi dezvoltarea acestora
în funcţie de necesităţi
Indicatori de realizare în perioada raportată:
La nivelul DGASPC Olt funcţionează ca servicii destinate prevenirii abandonului şi
instituţionalizării:
- 2 centre maternale – unul în Slatina şi unul în Corabia (acesta din urmă în cadrul unui
complex de servicii); în cadrul acestora au beneficiat de protecţie un număr total de 35 de
copii şi 18 mame, numărul de beneficiari la sfârşitul anului fiind de 13 copii şi 6 mame (din
care una minoră).
- 3 centre de zi – două în Slatina şi unul în Corabia (toate funcţionând în complexe servicii); în
cadrul acestora au beneficiat de protecţie un număr total de 73 copii aflaţi în familii care nu le
pot asigura prin resurse proprii condiţii corespunzătoare de îngrijire şi educaţie (din care 15
cazuri noi/intrări în cursul perioadei raportate), numărul de beneficiari la sfârşitul anului fiind
de 55 de copii.
- 3 centre de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii – două în Slatina şi unul în Corabia
(toate funcţionând în complexe servicii) în cadrul cărora au beneficiat de consiliere 58 de
copii şi părinţii acestora.
- un compartiment de planning familial care furnizează servicii de consiliere tinerelor/
mamelor predispuse la abandonul copilului, precum şi familiilor cu mulţi copii; în cursul
perioadei raportate au intrat în evidenţa compartimentului 22 mame/tinere, numărul de
beneficiare la data de 31.12.2008 fiind de 69 mame/tinere (93 mame/tinere în evidenţă la
nivelul întregului an).
2. Acordarea de sprijin material/financiar pentru prevenirea abandonului şi instituţionalizării
Indicatori de realizare în perioada raportată:
Având în vedere aprobarea continuării programului de sprijin iniţiat în cadrul proiectelor cu
finanţare Phare, în cursul anului 2008 a fost aprobat şi acordat sprijinul pentru 70 de copii aflaţi în
situaţii de risc de instituţionalizare şi a continuat monitorizarea celorlalţi copii care au beneficiat de
sprijin material/financiar în vederea menţinerii in familie în cursul anului precedent, numărul
beneficiarilor monitorizaţi la data de 31.12.2008 fiind de 107 copii.
3. Sprijinirea reintegrării copilului în familie, inclusiv prin acordarea de suport
material/financiar
Indicatori de realizare în perioada raportată:
În cadrul DGASPC Olt funcţionează Compartimentul de sprijinire a reintegrării copilului în
familie, care urmăreşte realizarea acestui obiectiv. Activităţile de sprijinire a reintegrării se referă atât
la monitorizarea copiilor reintegraţi în familie (vizite periodice, consiliere, acordare de suport), cât şi
la pregătirea reintegrării copiilor aflaţi în sistemul de protecţie specială (evaluarea familiei,
încurajarea relaţiilor cu copilul etc.).
În cursul perioadei raportate au fost luaţi în evidenţă 21 de copii reintegraţi în familie din
sistemul de protecţie rezidenţial (9 copii) şi familial (12 copii), aceştia fiind monitorizaţi periodic prin
vizite la domiciliu. De menţionat că pentru 2 dintre copiii reintegraţi din sistemul rezidenţial s-a
propus şi acordarea de sprijin în vederea reintegrării, procedura urmând să se realizeze în cursul
trimestrului I 2009.
4. Continuarea proiectelor de închidere a Centrelor de plasament de tip vechi, prin
înfiinţarea de servicii alternative adaptate nevoilor individuale ale copiilor
Indicatori de realizare în perioada raportată:
Ca urmare a implementării proiectului Phare/2004/016- 772.04.02.03.02.01.414, începând cu
data de 01.01.2008 Centrul de plasament „Temerarii” Balş a fost închis prin înfiinţarea de servicii
alternative – respectiv Casele de tip familial „Sf.Maria” Balş (5 locaţii pentru copii şi tineri cu
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dizabilităţi). Proiectul a fost finalizat în cursul lunii iulie 2008, în prezent desfăşurându-se activităţi
specifice funcţionării caselor de tip familial.
Pentru închiderea Centrului de plasament „Sf.Elena” Corabia în cadrul Programului de interes
naţional în domeniul protecţiei copilului PIN 1/2008 a fost elaborat, depus şi aprobat Proiectul „Case
de tip familial „Sf.Elena” Corabia”, prin care se propune înfiinţarea a 5 case de tip familial,
necesare pentru preluarea beneficiarilor şi închiderea centrului de plasament Sf.Elena. Implementarea
proiectului a fost demarată în luna noiembrie 2008 şi se va finaliza în luna decembrie 2009.
Pentru închiderea Centrului de plasament „Floare de colţ” Balş a fost elaborat planul de
restructurare, şi a fost reevaluată situaţia a 66 dintre beneficiari, numărul copiilor instituţionalizaţi în
acest centru fiind redus pe parcursul anului de la 93 la 74. Este însă necesară identificarea unor surse
de finanţare a proiectului.
5. Sprijinirea integrării socio-profesionale a tinerilor care urmează să părăsească sistemul
de protecţie (locuri de muncă, sprijin pentru acces la o locuinţă socială, locuinţe de tranzit)
Indicatori de realizare în perioada raportată:
În cadrul DGASPC Olt funcţionează Compartimentul antisărăcie, prevenire a marginalizării
sociale şi sprijinire a integrării socio-profesionale a tinerilor, care urmăreşte realizarea acestui
obiectiv. Pe parcursul perioadei raportate au fost luaţi în evidenţă în vederea acordării de servicii de
sprijin pentru integrare socio-profesională (loc de muncă, locuinţă, cursuri calificare) 46 de tineri,
numărul total de beneficiari ai serviciilor compartimentului la finalul acestui an fiind de 69 de tineri.
Dintre aceştia, 65 sunt tineri care au obţinut un loc de muncă cu sprijinul compartimentului de
specialitate şi se află în perioada de monitorizare, iar pentru 4 tineri se fac demersuri în vederea
integrării socio-profesionale.
Activităţile de sprijin pentru integrarea profesională a tinerilor se referă în principal la
monitorizarea tinerilor integraţi socio-profesional, contactarea de agenţi economici în vederea
angajării tinerilor din evidenţă, colaborarea cu AJOFM, precum şi pregătirea tinerilor
instituţionalizaţi pentru începerea unei vieţi independente – în acest sens, compartimentul de
specialitate a organizat în cadrul centrelor de plasament şi caselor de tip familial 11 întâlniri cu tinerii,
pe parcursul cărora au beneficiat de consiliere 55 de tineri (inclusiv cu dizabilităţi).
În ceea ce priveşte accesul la o locuinţă, sprijinul acordat tinerilor constă în îndrumare
depunerea solicitării către primărie şi pentru ocuparea unor camere în cămine care aparţin unor
diverşi agenţi economici.
6. Implementarea standardelor pentru formarea de deprinderi de viaţă independentă, în
special în serviciile de protecţie de tip rezidenţial a copilului
Indicatori de realizare în perioada raportată:
Fiecare copil/tânăr din sistemul rezidenţial are întocmit un Program de intervenţie specifică
pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, care este pus în aplicare şi reevaluat de
personalul de specialitate care asigură îngrijirea şi educarea acestora. De asemenea, compartimentul
pentru integrarea socio-profesională a tinerilor organizează periodic acţiuni de consiliere şi de
informare a tinerilor în vederea pregătirii acestora pentru ieşirea din sistemul de protecţie a copilului;
în cursul perioadei raportate au fost organizate 11 astfel de întâlniri, la care au participat un număr de
55 tineri din sistemul de protecţie de tip rezidenţial. Totodată, au fost organizate de către
compartimentul de specialitate şi în colaborare cu Camera de Comerţ 13 sesiuni de instruire a
personalului care are responsabilităţi în pregătirea tinerilor pentru viaţa independentă (42 de
participanţi).
7.Dezvoltarea de servicii de recuperare la nivel local (centre de recuperare, echipe mobile,
servicii de consiliere)
Indicatori de realizare în perioada raportată:
În cursul lunii ianuarie 2008 a fost analizată distribuţia pe domicilii a copiilor cu dizabilităţi
aflaţi în evidenţa DGASPC Olt şi au fost identificate comunităţile care se confruntă cu un
număr/pondere mare de copii cu dizabilităţi. Pentru viitor, se intenţionează realizarea unei evaluări
detaliate a nevoilor de la nivelul acestor localităţi şi, în funcţie de oportunităţile identificate, vor fi
demarate acţiunile necesare pentru dezvoltarea de servicii la nivel local.
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8. Colaborarea cu Inspectoratul Şcolar Olt pentru creşterea accesului copiilor cu dizabilităţi
şi a celor cu dificultăţi de adaptare şcolară la servicii educaţionale adoptate nevoilor lor în vederea
realizării educaţiei incluzive.
Indicatori de realizare în perioada raportată:
În vederea integrării copiilor cu dizabilităţi în învăţământul de masă, s-au purtat discuţii cu ISJ
Olt şi Casa Corpului Didactic, care urmează să facă demersuri pentru lărgirea reţelei de profesori de
sprijin (în prezent sunt doar 21 de profesori în localităţile Slatina şi Balş).
9. Asigurarea de servicii de recuperare în centrele care funcţionează la nivelul DGASPC Olt
Indicatori de realizare în perioada raportată:
În cursul perioadei raportate, în cele două centre de recuperare care funcţionează în cadrul
DGASPC Olt (unul în Slatina şi unul în Caracal), au beneficiat de servicii de recuperare/reabilitare
(kinetoterapie, terapie educaţională, recuperare la nivelul autonomiei personale) 110 copii (34
selectaţi în perioada raportată), din care 47 copii din comunitate şi 63 de copii din sistemul de
protecţie de tip rezidenţial.
10. Reorganizarea reţelei de asistenţă maternală (reevaluare beneficiari, sprijinire
reintegrări, creştere număr AMP pentru copii cu dizabilităţi şi primire în regim de urgenţă, formare
continuă etc.)
Indicatori de realizare în perioada raportată:
La nivelul beneficiarilor au fost efectuate 43 de reevaluări periodice la domiciliul familiei
copiilor în urma cărora au fost realizate 12 reintegrări în familie. De asemenea au fost efectuate vizite
de monitorizare la domiciliul asistenţilor maternali (pentru 480 de copii) şi au fost întocmite 8
anchete sociale, 56 adrese către părinţi, 452 de planuri individualizate de protecţie. Numărul copiilor
care beneficiază de protecţie la asistenţi maternali este de 502.
La nivelul reţelei de asistenţă maternală, au fost evaluate şi formate cca. 90 de persoane (toate
fiind pregătite şi pentru îngrijirea copiilor cu dizabilităţi); dintre acestea, au fost atestate 62 de
persoane (din care au fost angajate 47, iar 15 sunt asistenţi maternali de rezervă); şi-au încetat
activitatea 16 persoane; astfel, numărul asistenţilor maternali care îngrijesc copii cu dizabilităţi a
ajuns la 145 de persoane ceea ce reprezintă 46% din totalul de 315 de asistenţi maternali.
11. Dezvoltarea şi diversificarea intervenţiei şi a reţelei de servicii pentru reabilitarea şi
reintegrarea socială a copiilor victime ale abuzului, neglijării şi exploatării copilului, inclusiv prin
crearea unui centru destinat protecţiei victimelor violenţei familiale
Indicatori de realizare în perioada raportată:
În structura DGASPC Olt funcţionează Centrul de primire în regim de urgentă a copilului, în
cadrul căruia, în perioada raportată, au beneficiat de asistentă si găzduire 23 de copii a căror securitate
este periclitată în familie (neglijenţă, abuz fizic şi emoţional).
De asemenea, a fost elaborat un proiect pentru îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor
oferite copilului abuzat, proiect ce a fost depus în cadrul schemei de finanţare nerambursabilă
Phare/2006/018-147.04.02 - "Servicii sociale". Proiectul „Servicii specializate pentru copilul abuzat,
neglijat, exploatat şi copiii străzii” a fost aprobat, urmând să fie demarate activităţile pentru
amenajarea serviciului după emiterea ordinului de începere a proiectului.
În ceea ce priveşte protecţia victimelor violenţei familiale, a fost elaborat un proiect privind
înfiinţarea unui complex de servicii destinat victimelor violentei în familie, proiect pentru care s-a
depus cerere de finanţare în cadrul schemei de finanţare nerambursabilă Phare/2006/018-147.04.02 "Servicii sociale". Finanţarea proiectului nu a fost aprobată, astfel încât se va încerca identificarea
unor alte surse de finanţare.
12. Funcţionarea serviciului „Telefonul copilului”
Indicatori de realizare în perioada raportată:
Este un serviciu care a fost propus pentru înfiinţare încă din anul 2005, dar din lipsa resurselor
necesare nu a devenit încă funcţional. Fiind un serviciu ce se adresează copiilor în situaţii de risc de
abuz, el a fost inclus ca şi componentă a proiectului pentru îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor
oferite copilului abuzat, proiect ce a fost depus în cadrul schemei de finanţare nerambursabilă
6

Phare/2006/018-147.04.02 - "Servicii sociale". Proiectul „Servicii specializate pentru copilul abuzat,
neglijat, exploatat şi copiii străzii” a fost aprobat, implementarea acestuia demarând în luna
decembrie 2008.
13. Implementarea şi monitorizarea la nivel judeţean a Planurilor naţionale elaborate pentru
prevenirea şi combaterea traficului de copii, abuzului sexual şi exploatării sexuale a copiilor,
eliminării exploatării prin muncă
Indicatori de realizare în perioada raportată:
La nivelul judeţean, este constituită o echipă de implementare locală care se întruneşte
periodic şi organizează acţiuni de prelucrare a actelor normative în şcoli, în comunitate, precum şi la
agenţi economici. De asemenea, în cursul anului 2008, reprezentanţii DGASPC Olt au participat la o
întâlnire privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, organizată la nivelul Instituţiei
Prefectului.
14. Acordarea de asistenţă şi sprijin consiliilor locale în vederea înfiinţării de „consilii
comunitare consultative”
Indicatori de realizare în perioada raportată:
În prezent, numărul total de comunităţi care au înfiinţat consilii comunitare consultative este
de 60 şi urmează să crească prin implementarea Proiectului „Dezvoltarea serviciilor comunitare
pentru copil şi familie în judeţul Olt” prin care se va acorda sprijin pentru înfiinţarea şi formarea a
20 de consilii comunitare consultative.
15. Asigurarea instruirii/formării iniţiale a membrilor consiliilor comunitare consultative
Indicatori de realizare în perioada raportată:
La nivelul a 69 de primării din judeţ a fost distribuit „Manualul pentru colectivităţile locale
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului”.
Nu au fost organizate cursuri pentru asigurarea instruirii/formării iniţiale a membrilor
consiliilor comunitare consultative, dar, în cadrul sesiunilor de formare a asistenţilor sociali de la
nivel local, s-a discutat şi despre organizarea şi funcţionarea consiliilor comunitare consultative. În
cadrul Programului de interes naţional în domeniul protecţiei copilului PIN 2/2008, a fost elaborat,
depus şi aprobat Proiectul „Dezvoltarea serviciilor comunitare pentru copil şi familie în judeţul
Olt” prin care se va acorda sprijin pentru înfiinţarea şi formarea a 20 de consilii comunitare
consultative (se estimează ca activităţile vor avea loc în trim.II 2009, iar la formare vor participa
cca.140 de persoane – membri ai consiliilor comunitare consultative)
16. Formarea asistenţilor sociali/persoanelor cu responsabilităţi în domeniul social de la
nivel local şi organizarea de întâlniri periodice cu aceştia
Indicatori de realizare în perioada raportată:
În cursul perioadei raportate nu au fost derulate activităţi de formare; până în prezent, au
beneficiat de formare iniţială în domeniul protecţiei drepturilor copilului asistenţi sociali/persoane cu
atribuţii de asistenţă socială de la nivelul a 53 de primării (în cadrul Campaniei de educaţie privind
drepturile copilului şi programului de interes naţional privind promovarea standardelor minime
obligatorii din domeniul protecţiei copilului - 2007).
În cadrul Programului de interes naţional în domeniul protecţiei copilului PIN 2/2008, a fost
elaborat, depus şi aprobat Proiectul „Dezvoltarea serviciilor comunitare pentru copil şi familie în
judeţul Olt” prin care se vor derula în cursul trimestrului I 2009, acţiuni de formare a cel puţin 60 de
persoane cu atribuţii de asistenţă socială de la nivel local.
• Alte activităţi cotidiene desfăşurate de serviciile de specialitate în domeniul protecţiei
copilului: Din activităţile cotidiene desfăşurate de serviciile de specialitate pe parcursul perioadei
raportate, menţionăm:
- evaluarea psihosocială a unui număr de 238 de copii pentru care au fost stabilite măsuri de
protecţie de tip rezidenţial (52), familial (67), servicii alternative – centru maternal şi
servicii de zi (40), menţinere în familie cu sau fără sprijin material/financiar (77), precum şi
luarea în evidenţă/evaluarea iniţială a unui număr 36 de copii, a căror situaţie este în curs de
soluţionare
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- reevaluarea situaţiei a 226 de copii care beneficiază de protecţie de tip rezidenţial în
serviciile subordonate (din care pentru 170 s-a propus menţinerea măsurii, pentru 9
reintegrarea în familie, pentru 33 încetarea măsurii prin efectul legii, iar pentru 14 copii
instituirea altor măsuri/încetări din diverse motive), precum şi reevaluarea a 11 copii
protejaţi în servicii din alte judeţe (cu propunerea de continuare a măsurii – 9 copii,
reintegrare – 1 copil, încetare protecţie – 1 copil);
- coordonarea activităţii serviciilor rezidenţiale din subordine (sunt efectuate vizite periodice
de coordonare şi control – 50 în cursul perioadei raportate);
- au fost acreditate şi licenţiate provizoriu Casele de tip familial „Sf.Maria” Balş şi au obţinut
licenţa de funcţionare Casele de tip familial „Sf.Andrei”, „Sf.Valentin”, „Sf.Mihail”,
„Sf.Nicolae” şi „Mugurel”;
- 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;
- 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 socio-economică 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; monitorizarea
familiilor adoptive şi a celor care au copii în plasament familial;
- evaluarea complexă a 1546 de copii cu dizabilităţi (din care 271 de cazuri noi), întocmirea
planului de recuperare, consilierea părinţilor acestor copii etc., numărul beneficiarilor aflaţi
în evidenţa serviciului de specialitate din cadrul DGASPC Olt fiind de 1691 de copii şi
tineri (din care 1378 îngrijiţi în propria familie, iar ceilalţi sunt beneficiari ai unei măsuri de
protecţie specială). Aceştia sunt încadraţi în grade de handicap, după cum urmează: 864
copii în gradul grav, 368 de copii în gradul accentuat şi 459 de copii în gradul mediu.
Aceste activităţi s-au 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.
Astfel, în cadrul celor 37 de şedinţe al Comisiei pentru Protecţia Copilului Olt (24 ordinare şi
13 extraordinare), serviciile de specialitate din cadrul DGASPC au prezentat spre aprobare 2040 de
dosare, pe baza documentaţiei realizate, fiind emise 2010 de hotărâri referitoare la:
- stabilirea unei măsuri de protecţie specială pentru copii în dificultate – 336;
- încadrarea într-un grad de handicap – 1628;
- orientare şcolară – 46.

VI. Activităţi de monitorizare, informare, mediatizare, colaborare/parteneriat,
formare profesională
În cadrul Programului de dezvoltare pe anul 2008 în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei
copilului au fost planificate şi o serie de acţiuni comune celor trei domenii de asistenţă socială, şi
anume:
1. Derularea de acţiuni de mediatizare şi popularizare a serviciilor şi programelor furnizate
şi asigurarea de campanii de sensibilizare a opiniei publice
Indicatori de realizare în perioada raportată:
- acreditarea reprezentanţilor mass-media: au fost primite şi soluţionate 9 cereri de acreditare;
- asigurarea accesului la informaţiile de interes public: la solicitarea redactorilor din massmedia locală au fost furnizate informaţii privind activitatea DGASPC Olt în domeniul
asistenţei sociale a adulţilor (14 cereri scrise), protecţiei copilului (25 cereri scrise şi 5
verbale) şi alte aspecte (4 cereri scrise şi 1 verbală), inclusiv prin realizarea de reportaje
sociale (18 solicitări). Pe baza informaţiilor furnizate, a mediatizării activităţilor de către
serviciile/conducerea DGASPC Olt, dar şi la iniţiativa proprie a mass-media, în presa scrisă
au fost publicate 70 de articole (inclusiv reportaje şi interviuri) vizând activităţi de protecţie şi
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asistenţă socială specifice DGASPC Olt, iar la posturile TV locale au fost difuzate 11
reportaje/interviuri.
asigurarea accesului în serviciile DGASPC Olt: au fost aprobate 217 solicitări privind accesul
în serviciile pentru copii şi adulţi pentru: efectuarea stagiului de practică de către studenţi 130 cereri (110 în servicii pentru copii, 16 în servicii pentru adulţi, 4 în aparatul propriu),
efectuarea de activităţi de voluntariat – 37 cereri (32 în servicii pentru copii şi 5 în servicii
pentru adulţi), vizite, acordarea de donaţii şi cadouri beneficiarilor etc. – 50 de cereri (27 în
servicii pentru copii şi 23 în servicii pentru adulţi);
toate serviciile de specialitate au elaborate materiale publicitare (pliante, broşuri, fluturaşi), pe
care le diseminează în rândul beneficiarilor şi colaboratorilor cu care intră în contact şi/sau cu
prilejul a diverse ocazii/ evenimente organizate (de exemplu Săptămâna Voluntarului);
popularizarea serviciilor şi promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor se realizează şi
în cadrul parteneriatelor, atât prin activităţi cu caracter permanent (întâlniri periodice, discuţii
tematice, acţiuni comunitare), cât şi prin organizarea a diverse evenimente (vernisaje,
expoziţii, spectacole);
de asemenea, se actualizează permanent pagina web (www.dgaspc-olt.ro) – conţinând
informaţii, evenimente, anunţuri cu privire la activitatea DGASPC Olt.

2. Sprijinirea şi întărirea parteneriatului cu ONG şi cu instituţiile care au responsabilităţi în
domeniul social
Indicatori de realizare în perioada raportată:
Colaborarea cu organizaţiile neguvernamentale, precum şi cu instituţiile publice este o
prioritate a DGASPC Olt. În cursul anului 2008 au derulate următoarele parteneriate:
Parteneriate încheiate în perioadele anterioare, care au încetat pe parcursul anului 2008
- parteneriat cu Fundaţia Profesor Coman pentru socializarea şi creşterea calităţii vieţii
persoanelor vârstnice din CSPA Slatina;
- parteneriat cu Fundaţia Inimă pentru Inimă care are ca obiectiv socializarea prin sport a
copilului instituţionalizat;
- 2 parteneriate cu Organizaţia Trebuie filiala Olt având ca obiectiv desfăşurarea de activităţi
instructiv-educative pentru copiii cu dizabilităţi, recuperarea şi integrarea şcolară şi
socioprofesională a copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi, susţinerea integrării sociale a copilului
cu dizabilităţi;
- parteneriat cu Primăria Drăgăneşti – Olt;
- parteneriat cu Direcţia pentru Sport a Judeţului Olt – Academia Olimpică Română care are ca
obiectiv informarea şi educarea tinerilor din sistemul de protecţie cu privire la mişcarea
olimpică română;
- parteneriat în scop umanitar „Suntem alături de tine” încheiat cu Liceul teoretic Tudor
Vladimirescu din Drăgăneşti-Olt.
- parteneriat inter-instituţional pentru aplicarea planului de acţiuni în domeniul prevenirii şi
combaterii violenţei în familie (DMSSF Olt, IPJ Olt, Inspectoratul de Jandarmi Olt, Serviciul
de probaţiune de pe lângă tribunalul Olt, LSM Slatina, ISJ Olt, Centrul de prevenire, evaluare
şi consiliere Antidrog Olt;
- parteneriat cu Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Olt, având ca obiect
derularea de activităţi cu caracter educativ-preventiv în vederea combaterii traficului de fiinţe
umane, traficului de organe, migraţiei şi adopţiei ilegale, traficului şi consumului ilicit de
droguri în rândul minorilor;
- protocol de colaborare cu Centrul de reeducare Găesti pentru minorii care execută măsura
educativă a internării;
Parteneriate încheiate în perioadele anterioare, care se derulează în continuare:
- parteneriate cu Asociaţia Română Antidrog - Antiterorism Olt şi Asociaţia pentru Siguranţa
comunitară şi Antidrog filiala Olt vizând evaluare asistenţa şi consilierea pe probleme de
droguri, trafic de fiinţe umane, corupţie, crimă organizată, terorism, alcool, tutun şi apărarea
drepturilor omului;

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

parteneriate cu Asociaţia Naţională a Surzilor din România – filiala Piteşti, grupa Slatina, şi
Asociaţia Naţională a Surzilor din România – filiala Slatina, în vederea sprijinirii persoanelor
cu deficienţe de auz şi vorbire;
parteneriat de colaborare cu Consiliul Judeţean al Persoanelor Vârstnice, în vederea
dezvoltării şi promovării serviciilor alternative pentru persoane adulte la nivel comunitar;
protocoale de colaborare pentru aplicarea dispoziţiilor privind identificarea copiilor dispăruţi
sau cu identitate necunoscută, încheiate cu Inspectoratul general al Poliţiei Române, respectiv
Inspectoratul de Politie a Judeţului Olt;
protocol de colaborare inter-instituţională în vederea implementării Legii 272/2004 privind
protecţia si promovarea drepturilor copilului, încheiat cu principalele instituţii cu
responsabilităţi în acest domeniu (Primăria Municipiului Slatina, Inspectoratul de Politie a
Judeţului Olt, Tribunalul Olt, Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt, Judecătoria Slatina,
Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Olt);
protocol cu Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa persoanelor – Inspectoratul General al
Poliţiei Române – Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii CRISS, având drept
obiect îndrumarea cetăţenilor de etnie romă în vederea obţinerii actelor de identitate şi de stare
civilă;
parteneriat cu Casa de Asigurări de Sănătate Olt vizând furnizarea de date cu privire la copiii
şi persoanele din evidenţa DGASPC Olt şi crearea unei baze de date comune;
protocol de colaborare cu ANPDC – Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi
sexual, în vederea soluţionării cazurilor referitoare la copii dispăruţi, exploataţi sexual ori
implicaţi în pornografie pe Internet.
Parteneriate încheiate în 2008:
parteneriat cu Fundaţia Mission Without Borders România care are ca obiectiv susţinerea unei
intervenţii complementare activităţii DGASPC în vederea sprijinirii copiilor din sistemul de
protecţie;
parteneriat cu Asociaţia Centrul de resurse şi informare pentru profesiuni sociale CRIPS, în
vederea monitorizării copiilor aflaţi în situaţii de risc/exploataţi prin muncă;
parteneriat cu Inspectoratul de poliţie Olt pentru prevenirea delincvenţei juvenile şi a
victimizării minorilor ;
parteneriat cu AJOFM Olt pentru facilitarea accesului tinerilor la programe de formare
profesională, informarea şi consilierea acestora în legătură cu posibilitatea angajării, orientare
profesională şi punerea în legalitate a tinerilor care lucrează fără documente legale;
parteneriat cu Agenţia Naţională Antidrog – Centrul de prevenire evaluare şi consiliere
antidrog Olt, IPJ Olt şi Asociaţia „prietenii Omului – umanism, cultură”, având ca obiect
colaborarea în vederea implementării Strategiei Naţionale Antidrog şi a Strategiei locale;
parteneriat cu Episcopia Slatinei, pentru promovarea incluziunii sociale.

De asemenea, şi instituţiile subordonate au încheiat parteneriate cu diverse ONG-uri, instituţii
de învăţământ, biserici, medici de familie, primării, poliţie, instituţii de cultură etc., din care
încheiate/actualizate în cursul anului:
- Complexul de servicii Amicii a încheiat parteneriate cu ISJ Olt – Palatul copiilor şi elevilor
Adrian Băran Slatina, Poliţia municipiului Slatina (Poliţia de proximitate), Biblioteca
judeţeană Ion Minulescu, Colegiul economic P.S.Aurelian, Liceul cu program sportiv Slatina,
Fundaţia William Tyrell;
- Centrul maternal Adelina are parteneriate cu: Grădiniţa cu program normal nr.6 Slatina,
AJOFM, Poliţia municipiului Slatina (Poliţia de proximitate), Cabinet medical individual
A.Ciolca, Liceul cu program sportiv Slatina;
- Casele de tip familial „Sf.Andrei” Slatina au încheiat parteneriate cu ISJ Olt – Palatul copiilor
şi elevilor Adrian Băran Slatina, Şcoala Ştefan protopopescu, Şcoala nr.3, Şcoala C-tin
Brîncoveanu, Colegiul tehnic metalurgic, Muzeul judeţean Olt;
- parteneriate între Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilităţi Slatina şi Centrul Judeţean
de Resurse şi Asistenţă Educaţională – Centrul logopedic interşcolar (vizând activităţi de
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recuperare logopedică), respectiv Direcţia de Protecţie şi Asistenţă Socială Slatina (vizând
integrarea socială şi apărarea şi promovarea drepturilor copilului cu dizabilităţi);
colaborare între Fundaţia „Casa Luminii” şi CTF „Mugurel”, CTF „Luminiţa”, CTF
„Sf.Mihail”, „CP Floare de colţ” în vederea furnizării de servicii specializate de recuperare
educaţională, socializare şi petrecerea timpului liber;
colaborare între Asociaţia L’Arcobaleno (Curcubeu) şi CTF „Sf.Maria” Balş, având drept
obiect asigurarea de ateliere protejate pentru tinerii cu dizabilităţi;
parteneriat între Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilităţi Slatina şi Organizaţia pentru
copii şi adulţi cu nevoi speciale „Trebuie!” filiala Olt, vizând schimbul de experienţă,
integrarea socială şi apărarea şi promovarea drepturilor copilului cu dizabilităţi;
parteneriate între Complexul de servicii Slatina şi ISJ Olt – prevenirea abandonului şcoalr,
respectiv Spitalul judeţean Olt – Cabinet planning familial;
parteneriat între CSPA Slatina şi Şcoala Ştefan Protopopescu.
Principalele activităţi desfăşurate în cadrul parteneriatelor se referă la:
organizarea unei tabere la Eforie Nord pentru 24 de copii din Centrul de plasament „Sf.Elena”
Corabia (Asociaţia „Noi Orizonturi – Familia” Bucureşti)
organizarea unei tabere la Brădişor - Vâlcea pentru 40 de copii din CTF „Sf.Andrei”,
„Sf.Nicolae”, „Sf.Mihail” şi „Sf.Valentin” (Fundaţia Casa Luminii)
organizarea unei campanii de informare pentru prevenirea infracţionalităţii la nivelul CP
Sf.Elena, CTF Sf.Andrei şi CTF Sf.Valentin (IPJ Olt – Compartimentul Analiză şi prevenire a
Criminalităţii)
organizarea unor activităţi tematice extraşcolare de către Clubul copiilor şi elevilor Marius
Bunescu Caracal în colaborare cu CRCD Caracal („Emoţie de toamnă”, „Bradul de Crăciun”);
acordarea de cadouri cu ocazia sărbătorilor
activităţi cu caracter permanent: asigurarea de servicii de îngrijire, sănătate, educaţie
recuperare, identificarea de locuri de muncă pentru tineri, activităţi de informare a copiilor din
CTF cu privire la prevenirea şi combaterea criminalităţii, adunări festive, cu ocazia a diferite
evenimente.

3. Dezvoltarea unui sistem de formare profesională a personalului implicat în furnizarea
serviciilor sociale (inclusiv prin înfiinţarea unui centru de formare profesională)
Indicatori de realizare în perioada raportată:
În acest an, au participat la cursuri de formare profesională 20 persoane din cadrul aparatului
propriu al DGASPC Olt, în diverse domenii de specializare: management de proiect şi accesarea
fondurilor structurale (8 persoane), salarizare/contabilitate (5 persoane), dezvoltare locală (3
persoane), asistenţă socială/protecţia copilului (4 persoane).
Nu au fost derulate activităţi de formare internă a personalului, dar, având în vedere
oportunităţile de finanţare existente, în cadrul Programului de interes naţional în domeniul protecţiei
copilului PIN 4/2008, a fost elaborat, depus şi aprobat Proiectul „Formarea personalului din
serviciile de zi şi serviciile de tip rezidenţial pentru copii din judeţul Olt”.
Prin acest proiect se va asigura formarea a 120 de persoane care lucrează direct cu copilul în
serviciile de zi şi serviciile de tip rezidenţial din cadrul DGASPC şi autorităţilor publice locale şi va fi
elaborată şi adoptată strategia judeţeană de formare a personalului care lucrează direct cu copilul în
serviciile de protecţie a copilului de la nivelul judeţului Olt. În prezent sunt în curs de derulare
demersurile necesare pentru semnarea convenţiei de finanţare.
În ceea ce priveşte înfiinţarea unui centru de formare profesională, a fost înaintată Consiliului
Judeţean o propunere de amenajare a acestuia în cadrul clădirii în care a funcţionat Centrul de
plasament „Zorile” Slatina.

-

• Alte activităţi de informare, asistenţă şi monitorizare:
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 (2471 operaţiuni) şi completarea bazei de date
CMTIS (2471 operaţiuni);
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s-a încheiat procesul de implementare a bazei de date „Fişa Adultului” privind sistemul de
protecţie de tip rezidenţial a persoanelor adulte (persoane vârstnice şi persoane cu handicap),
informaţiile fiind actualizate zilnic; în cursul anului 2008 au fost realizate 610 de operaţiuni în
Fişa Adultului;
întocmirea şi transmiterea către ANPDC a fişelor de monitorizare lunară a activităţii
DGASPC şi a fişei trimestriale de monitorizare;
întocmirea şi transmiterea către DMPS a raportului statistic judeţean semestrial;
întocmirea şi transmiterea către ANPH a rapoartelor trimestriale statistice privind persoanele
cu handicap neinstituţionalizate şi instittuţionalizate.

V. Activităţi de ordin administrativ, financiar, logistic şi control desfăşurate la nivelul
DGASPC Olt prin intermediul serviciilor de specialitate:

-

-

-

-

-

-

a) Administrativ, tehnic si protecţia muncii:
Principalele activităţi de ordin administrativ desfăşurate în perioada raportată se referă la:
administrativ
realizarea necesarului de medicamente, îmbrăcăminte şi cazarmament pentru serviciile din
structura aparatului propriu (Centrul de zi Slatina, CPRU Slatina, Centrul maternal „Adelina”
Slatina”), precum şi pentru furnituri de birou pentru toate centrele;
înlocuirea instalaţiei termice la CPV Fălcoiu şi Complex servicii Slatina, compartiment
salarizare, CPV Băbiciu;
reparaţii şi îmbunătăţiri la centralele termice de la CSPA Slatina, CSPA Spineni, CTF
Sf.Mihail
înlocuirea materialelor sanitare la băile şi bucătăriile aferente tuturor caselor de tip familial
din Slatina şi CTF Sf.Nicolae Caracal;
realizarea de reparaţii şi refacere zugrăveli la CSPA Slatina şi la sediul administrativ al
DGASPC Olt;
încheierea asigurărilor CASCO şi RCA şi achitarea taxei de drum pe anul 2008 pentru
autovehiculele din dotare; efectuarea de revizii şi reparaţii la 7 autovehicule din dotare auto şi
revizie la autovidanja şi autoutilitara din dotare.
tehnic
organizarea procedurii de achiziţie pentru contractarea de lucrări de reparaţii curente
platformă şi împrejmuire la sediul administrativ al DGASPC Olt; încheierea contractului şi
execuţia completă a lucrărilor;
organizarea procedurii de achiziţie pentru contractarea de lucrări de reparaţii faţadă la sediul
administrativ al DGASPC Olt, încheierea contractului şi execuţia completă a lucrărilor;
finalizarea lucrărilor de canalizare la CTF Sf.Mihail Caracal;
organizarea procedurii de achiziţie pentru contractarea de lucrări de reparaţii curente la casele
de tip familial din municipiul Slatina; încheierea contractului şi execuţia completă a lucrărilor;
supravegherea lucrărilor prin asigurarea pentru fiecare dintre acestea, a unui diriginte de
şantier şi unui responsabil de lucrare;
colaborarea cu Consiliul Judeţean Olt în vederea realizării demersurilor necesare pentru
proiectarea lucrărilor de reparaţii şi dotări la cele 3 centre pentru adulţi care vor fi reabilitate şi
modernizate în cadrul Programului operaţional regional (CIA Slatina, CIA Şopîrliţa, CRRPH
Cezieni);
efectuarea de demersuri către Consiliul Judeţean Olt în vederea alocării de fonduri pentru
realizarea de reparaţii capitale la imobilul în care a funcţionat Centrul de plasament „Zorile”
Slatina.
evaluarea imobilelor din administrarea DGASPC Olt şi inventarierea patrimoniului;
întocmirea propunerilor de reparaţii şi dotări pentru anul 2009.
protecţia muncii, protecţia mediului
realizarea instructajelor introductive generale privind PSI şi SSM pentru personalul nou
angajat (130 fişe);
realizarea instructajelor periodice la locul de muncă în domeniul PSI şi SSM;
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activităţi de îndrumare şi control în domeniul PSI, securităţii şi sănătăţii în muncă, protecţiei
mediului la nivelul instituţiilor din subordine;
- elaborarea tematicii şi a graficului de instruire pe anul 2008 privind apărarea împotriva
incendiilor şi securitatea şi sănătatea în muncă,
- efectuarea demersurilor necesare şi obţinerea re-autorizării emise de către ITM Olt;
- întocmirea registrelor privind accidentele de muncă;
- coordonarea permanentă la efectuarea controlului medical la angajare şi periodic,
- actualizarea autorizaţiei de mediu pentru CSPA Slatina şi CPV Fălcoiu
- efectuarea demersurilor necesare pentru colectarea, transportul şi distrugerea deşeurilor
radioactive din podul clădirii DGASPC Olt şi pentru expertizarea locurilor de muncă de către
Autoritatea de Sănătate Publică Olt
- efectuarea demersurilor necesare pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii
reglementării din punct de vedere a gospodăririi apelor şi realizarea memoriului tehnic pentru
obţinerea notificării de punere în funcţiune a investiţiei de alimentare cu apă şi colectare ape
uzate.
b) Achiziţii publice
Au fost realizate demersurile necesare pentru achiziţia de produse, servicii şi lucrări conform
necesarului întocmit pentru această perioadă (elaborarea de caiete de sarcini, transmitere anunţuri
către SEAP şi Monitorul Oficial, întocmirea documentaţiei pentru achiziţiile directe, efectuare
invitaţii, publicare anunţuri atribuire etc.); au fost astfel organizate: 4 licitaţii deschise, 7 proceduri de
negociere, 56 cereri de oferte şi 1868 de achiziţii directe. Au fost încheiate 66 de contracte de
achiziţie, situaţia achiziţiilor publice pentru perioada raportată prezentându-se astfel:
• Valoare achiziţii publice de produse – 1.104.086,6 lei (din care 151.438,05 lei prin licitaţie
deschisă, 18.465,48 lei prin negociere, 704.141,94 lei prin cerere de ofertă şi 230.041,13 prin
atribuire directă)
• Valoare achiziţii publice de lucrări – 776.920,51 lei (din care 147.249,35 lei prin negociere,
627.921,13 lei prin cerere de ofertă şi 1.750,03 prin atribuire directă)
• Valoare achiziţii publice de servicii – 168.662,91 lei (din care 13.074,12 lei prin negociere,
27.011,76 lei prin cerere de ofertă, şi 128.577,03 prin atribuire directă)

-

-

-

c) Raport financiar – contabil
Principalele activităţi desfăşurate în domeniul economic şi financiar contabil s-au referit la:
înregistrarea propunerilor de angajare a unor cheltuieli, ordonanţarea şi plata la capitolul
cheltuieli materiale, de personal şi capital, pe articole de buget, conform prevederilor legale;
întocmirea evidenţei sintetice şi analitice a conturilor de imobilizări, corporale şi necorporale,
materiale, obiecte de inventar, clienţi, furnizori, debitori, creditori din activitatea
D.G.A.S.P.C. Olt;
calcularea şi achitarea drepturilor de care beneficiază copiii încredinţaţi sau daţi în plasament
la asistenţii maternali profesionişti, din centrele de plasament sau din căsuţele de tip familial;
achitarea drepturilor şi facilităţilor de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap;
întocmirea lunară a balanţei de verificare sintetică pentru D.G.A.S.P.C. Olt.
întocmirea situaţiilor financiare trimestriale pentru ”Asistenţa socială pentru familie şi copii”,
”Asigurări şi asistenţa socială acordată persoanelor în vârstă”, „Asistenţa socială în caz de boli
şi invalidităţi”.

Execuţia bugetară la 31.12.2008: Totalul creditelor aprobate este de 73.278.000 lei, situaţia
plăţilor/cheltuielilor efectuate în perioada 01.01.2008 - 31.12.2008, fiind următoarea:
• susţinerea activităţilor de asistenţă socială a familiei şi copilului (fonduri Consiliul Judeţean Olt):
Denumire indicator
Cheltuieli curente, din care
- cheltuieli de personal
- bunuri şi servicii
- asistenţă socială
- transferuri
Cheltuieli de capital
Total cheltuieli

Credite aprobate
26.598.000
17.851.000
7.580.000
867.000
300.000
5.000
26.603.000
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Plăţi efectuate
26.275.244
17.814.958
7.388.490
791.133
280.663
3.659
26.278.903

Cheltuiala efectivă
27.036.459
18.532.872
7.425.433
797.491
280.663
360.206
27.396.665

• susţinerea activităţilor de asistenţă socială în caz de invaliditate (fonduri Consiliul Judeţean Olt):
Denumire indicator
Cheltuieli curente, din care
- bunuri şi servicii
- ajutoare sociale în numerar
Total cheltuieli

Credite aprobate
34.573.000
871.000
33.702.000
34.573.000

Plăţi efectuate
34.386.153
738.716
33.647.437
34.386.153

Cheltuiala efectivă
34.430.597
783.160
33.647.437
34.430.597

• asistenţa persoanelor vârstnice (fonduri alocate de Consiliul Judeţean Olt):
Denumire indicator
Cheltuieli curente, din care
- cheltuieli de personal
- bunuri şi servicii
- asistenţă socială
Cheltuieli de capital
Total cheltuieli

Credite aprobate
12.087.000
7.150.000
4.639.000
298.000
15.000
12.102.000

Plăţi efectuate
11.861.247
7.136.534
4.438.133
286.580
14.433
11.875.680

Cheltuiala efectivă
11.542.714
7.256.536
3.999.598
286.580
130.469
11.673.183

În vederea acoperirii cheltuielilor curente, în trim.III 2008 au fost realizate virări de credite în
cadrul aceluiaşi capitol bugetar, în funcţie de necesităţi şi urgenţa plăţilor, iar în trim.IV 2008 au fost
realizate două rectificări: una în luna noiembrie – pentru asigurarea necesarului de funcţionare în luna
decembrie şi una în decembrie – pentru asigurarea stocurilor necesare la început de an şi
achiziţionarea bunurilor necesare deschiderii CIA Corabia.
d) Gestionarea resurselor umane
Activităţi planificate conform Strategiei judeţene in domeniul asistentei sociale si protecţiei
drepturilor copilului 2007 - 2011
• Angajarea de personal de specialitate (asistent social, psiholog, logoped, kinetoterapeut
etc) în serviciile cu deficit de personal
Indicatori de realizare în perioada raportată:
În cursul anului 2008, au fost organizate la nivelul DGASPC Olt (aparat propriu şi servicii
subordonate) 10 concursuri (220 de candidaţi) şi 4 examene (73 de participanţi) fiind angajate 101
persoane, din care: 16 persoane cu studii superioare (7 în domeniul socio-uman, 4 – studii juridice, 5
altele), 4 cu studii postliceal (asistenţă medicală), 9 persoane cu studii medii, 30 de persoane cu studii
generale şi 42 asistenţi maternali profesionişti.
• Alte activităţi în domeniul resurselor umane:
- întocmirea a 779 de dispoziţii privind: numiri în funcţie (252), modificări ale contractelor
individuale de muncă/ schimbări încadrare/ modificări raport serviciu/ (38), delegări/
prelungiri şi încetări delegări (27), acordare/modificare/retragere sporuri asistenţi maternali
profesionişti (56), avansări (106), suspendări/încetări activitate (98), acordare sporuri (148),
diverse etc. (54);
- operarea a diverse modificări în 1435 carnete de muncă;
- încheierea a 236 de contracte individuale de muncă şi 28 acte adiţionale;
- întocmirea şi depunerea situaţiilor statistice lunare şi situaţiei semestriale privind numărul
mediu al salariaţilor şi a câştigurilor salariale.
- Întocmirea a 22 state de funcţii şi de personal
- realizarea documentaţiei pentru modificarea statului de funcţii şi organigramei;
- transformarea, începând cu 01.08.2008, a 50 de posturi de natură contractuală în funcţii
publice (19 posturi vacante şi 31 posturi ocupate) – conform avizului ANFP nr.14397/2008 şi
Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.87/2008.
e) Juridic şi contencios
În cursul perioadei raportate, serviciul de specialitate din cadrul DGASPC Olt a desfăşurat
următoarele activităţi:
- reprezentarea DGASPC în instanţă pentru soluţionarea de acţiuni privind instituirea unei
măsuri de protecţie specială a copilului (3 acţiuni introduse şi soluţionate), au în alte cauze
privind copiii aflaţi în dificultate (7 acţiuni introduse, din care 3 soluţionate);
- introducerea în instanţă a 12 acţiuni de natură administrativă/resurse umane şi reprezentarea
DGASPC în instanţă (inclusiv în calitate de pârât) în cauze de natură administrativă/resurse
umane (12 acţiuni soluţionate);
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întocmirea a 296 de dispoziţii interne (cu privire la: constituire comisii/echipe – 112, resurse
umane – 86, reglementare atribuţii – 23, referitoare la copii în situaţii de risc – 39, altele – 36);
realizarea a 55 cercetări disciplinare şi aplicarea sancţiunilor stabilite (avertisment scris – 32,
diminuarea drepturilor salariale cu 5% – 1, reducerea salariului de bază pe o lună – 5,
reducerea salariului de bază pe 3 luni cu 5%, respectiv 10% - 2, desfacerea contractului de
muncă - 2);

f) Audit
Au fost efectuate vizite de control la CPV Fălcoiu şi CRRPH Cezieni pentru audit de
consiliere, precum şi la nivelul Centrului de plasament „Floare de colţ” Balş, Caselor de tip familial
„Sf.Mihail” Caracal şi „Sf.Nicolae” Caracal, în vederea realizării auditului de regularitate.
În urma controlului au fost întocmite şase rapoarte de audit, prin care s-a recomandat
redistribuirea unor stocuri de obiecte de inventar (îmbrăcăminte), solicitarea tuturor documentelor
privind calitatea bunurilor aprovizionate şi lichidarea gospodăriei anexe de la CP Floare de colţ.
A fost analizată şi o sesizare privind emiterea unor chitanţe necorespunzătoare pentru
încasarea contribuţiilor băneşti ale persoanelor vârstnice asistate la CPV Fălcoiu, în urma verificărilor
efectuate constatându-se că aspectele sesizate nu se confirmă..

CONCLUZII
Aprecierea gradului de realizare a obiectivelor
Având în vedere faptul că nu au putut fi implementate toate acţiunile planificate pentru anul
2008, apreciem că, la nivel global, obiectivele au fost realizate în proporţie de 70%, existând însă
diferenţe privind gradul de realizare a fiecăruia dintre obiective.
Cele mai importante activităţi planificate şi neimplementate în cursul acestui an se referă la:
- înfiinţarea de servicii de zi/ de recuperare/ de consiliere la nivel local;
- realizarea programului „Şcoala Părinţilor” si derularea de campanii de educaţie;
- integrarea copiilor cu dizabilităţi în învăţământul de masă şi diversificarea serviciilor de
suport pentru copiii/tinerii cu dizabilităţi;
- înfiinţarea de servicii pentru victimele violenţei în familie şi funcţionarea serviciului
Telefonul copilului;
- realizarea de servicii medico-sociale la domiciliu şi a altor servicii la nivel local (în special
pentru vârstnici).
Toate acestea, alături de activităţile realizate parţial, au diminuat gradul de îndeplinire a unor
obiective cum ar fi integrarea socială a copiilor şi tinerilor cu instituţionalizaţi şi a celor cu
dizabilităţi, dezvoltarea serviciilor destinate prevenirii şi combaterii abuzului şi exploatării copilului,
specializarea personalului, diversificarea serviciilor destinate persoanelor vârstnice şi persoanelor
cu dizabilităţi.
Cauze ale nerealizării acţiunilor planificate:
- oportunităţile de finanţare reduse;
- lipsa suportului material şi financiar, dar şi a resurselor umane de specialitate/specializate 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 (mai ales în ceea ce priveşte copiii/persoanele cu
dizabilităţi) şi a unor instituţii publice în asumarea responsabilităţilor ce le revin conform
Legii 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
- personalul de specialitate insuficient.

Rezultatele obţinute comparativ cu anul 2007:
 Referitor la sistemul de asistenţă socială a persoanei adulte:
- ponderea numărului de persoane vârstnice care beneficiază de servicii alternative, în
raport cu cele instituţionalizate a crescut faţă de 2007 cu 10%:
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2007

25%

2008

pers. vârstnice instit.

pers. vârstnice instit.

35%

pers. vârstnice în serv.
alternative

pers. vârstnice în serv.
alternative

65%

75%

- în ceea ce priveşte protecţia persoanelor cu dizabilităţi, se constată o uşoară scădere a
ponderii numărului de persoane cu dizabilităţi care beneficiază de servicii alternative, în raport cu
cele instituţionalizate, aceasta fiind consecinţa unui număr mai redus de solicitări si dovedind
necesitatea unei mai bune popularizări si mediatizări a serviciilor.
2007
2008

17%

12%

pers. cu dizabilităţi
instit.

pers. cu dizabilităţi
instit.

pers. cu dizabilităţi în
serv. alternative

83%

pers. cu dizabilităţi în
serv. alternative

88%

De asemenea, creşterea continuă a numărului de persoane cu dizabilităţi demonstrează
necesitatea diversificării şi descentralizării serviciilor la nivel local.

 Referitor la protecţia şi promovarea drepturilor copilului:
- A continuat creşterea ponderii numărului de copii protejaţi în unităţi rezidenţiale de tip
familial (inclusiv în unitătile de tip privat) în totalul numărului de copii protejaţi în sistem
rezidenţial:
31.12.2008

31.12.2007

35%
65%

32%

clasic rezidenţial

clasic rezidenţial

case de tip familial

case de tip familial

68%

- Chiar dacă nu a mai fost demarat nici un proces de închidere a centrelor de plasament,
numărul de copii instituţionalizaţi în centre rezidenţiale clasice a scăzut cu 12,7% faţă de 2007 - de
la 134 (31.12.2007) la 117 (31.12.2008).

16

- În cazul măsurilor de tip familial, se constată un raport negativ între ponderea numărului de
copii aflaţi în tutelă si plasament familial la rude/alte persoane şi ponderea numărului de copii aflaţi
în plasament la asistenţi maternali profesionişti; această situaţie demonstrează necesitatea atât unui
număr mai mare de servicii destinate prevenirii abandonului, cât şi dezvoltării unor activităţi menite
să asigure o mai bună coeziune socială, în special la nivelul familiei extinse.
2008

2007

44%

49%

plasament familial/tutelă

56%

plasament familial/tutelă

51%

plasament la asistenti maternali

plasament la asistenti maternali

- Pe ansamblu, se menţine tendinţa de creştere a 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 (a fost luat
în calcul numărul total de beneficiari, inclusiv din serviciile de recuperare a copilului cu dizabilităţi):
Beneficiari 2007

Beneficiari 2008

21%

24%

22%

22%

prevenire

prevenire

familial

familial

rezidenţial

rezidenţial

55%

56%

Se constată însă o creştere cu 19,5% a numărului de intrări în sistemul de protecţie specială,
fiind astfel necesară dezvoltarea si diversificarea serviciilor de prevenţie.
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