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RAPORT
cu privire la activitatea desfăşurată de
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt
în perioada 01.01.2009 – 31.12.2009

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. Planificarea activităţilor pentru anul 2009 a fost realizată în cadrul Programului de dezvoltare pe
anul 2009 în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului, pe 4 domenii de interes:
I.
Protecţia şi asistenţa persoanelor adulte cu dizabilităţi
II.
Protecţia şi asistenţa persoanelor vârstnice
III.
Promovarea şi protecţia drepturilor copilului
IV. Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi organizaţionale a DGASPC Olt
Pentru realizarea obiectivelor Programului de dezvoltare pe anul 2009 în domeniul asistenţei
sociale şi protecţiei copilului, DGASPC Olt a desfăşurat în anul 2009 următoarele activităţi:
I. Activităţi în domeniul protecţiei şi asistenţei persoanelor adulte cu dizabilităţi
Pentru realizarea obiectivelor din acest domeniu, în perioada raportată au fost planificate şi derulate
următoarele acţiuni:
1. Înfiinţarea în cadrul centrelor rezidenţiale, de ateliere ocupaţionale precum şi a unor spaţii
adecvate pentru desfăşurarea de activităţi în aer liber
Indicatori de realizare în perioada raportată:
La nivelul tuturor centrelor există curţi interioare/ părculeţe în care beneficiarii sunt încurajaţi să-şi
petreacă timpul liber, numărul total de beneficiari ai acestor spaţii fiind de 120 de persoane. În cursul anului
viitor vor fi amenajate şi 3 încăperi pentru activităţi de ergoterapie la nivelul CRRPH Caracal, CRRPH Cezieni
şi CIA Corabia.
2. Furnizarea de servicii specializate pentru persoane cu dizabilităţi în cadrul centrelor rezidenţiale si
centrelor de recuperare din cadrul DGASPC Olt
Indicatori de realizare în perioada raportată:
Servicii de tip rezidenţial:
La începutul anului în evidenţa DGASPC Olt erau 14 cereri de instituţionalizare pentru persoane cu
dizabilităţi, iar în cursul anului au mai fost primite alte 14 cereri; au fost aprobate 15 cereri şi au rămas în
evidenţă pentru soluţionare 13 cereri. În anul 2009, au intrat în instituţiile pentru persoane cu dizabilităţi din
cadrul DGASPC Olt 20 de persoane cu handicap (5 preluate din instituţii din judeţul Dolj), iar 12 persoane au
fost reintegrate în familie.
În cele 6 unităţi de tip rezidenţial pentru persoane cu dizabilităţi subordonate DGASPC Olt (CIA
Slatina, CIA Spineni, CIA opîrliţa, CIA Corabia, CRRPH Cezieni şi CRRPH Caracal), numărul persoanelor
instituţionalizate la data de 31.12.2009 era de 284 (de persoane încadrate într-un grad de handicap).
Menţionăm că CIA Slatina, CIA Spineni şi CIA Corabia funcţionează în cadrul CSPA (complex de servicii
pentru persoane adulte) Slatina, respectiv CSPA Spineni şi CSPA Corabia.
Cu exceptia CIA Corabia (pentru care documentatia de acreditare este in curs de finalizare), toate
unitătile pentru persoane cu handicap sunt acreditate ca furnizori de servicii sociale.
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Servicii de recuperare:
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 2009, în cadrul celor două unităţi, au beneficiat de servicii specializate 86 de
persoane cu dizabilităţi, respectiv 46 în centrul de la Slatina (23 persoane instituţionalizate si 23 persoane din
comunitate) şi 40 în centrul de la Corabia (27 persoane instituţionalizate şi 13 din comunitate).
Ambele centre sunt acreditate ca furnizori de servicii sociale.
-

Comparativ cu anul 2008 se constată:
o uşoară scădere a numărului de persoane instituţionalizate la sfârşitul anului de la 292 la 284 (2,7%),
numărul total de beneficiari pe an crescând însă uşor de la 308 în 2008 la 312 în 2009 (1,3%)
creşterea accesului beneficiarilor la serviciile de recuperare ca urmare a unei popularizări mai active a
serviciilor şi a consilierii efectuate de personalul de specialitate din cadrul DGASPC Olt, numărul de
persoane care au beneficiat de astfel de servicii crescând de la 41 în 2008 la 86 în 2009.
2009

2008

12%

22%
pers. cu dizabilităţi instit.
pers. cu dizabilităţi în
serv. alternative

78%

88%

3. Continuarea procesului de restructurare/ reorganizare/ reabilitare a instituţiilor rezidenţiale (CIA
Slatina, CIA opârliţa, CRRPH Cezieni, CIA Corabia)
Indicatori de realizare în perioada raportată:
Restructurarea şi reabilitare a instituţiilor rezidenţiale CIA Slatina, CIA opârliţa, CRRPH Cezieni
Conform strategiei, acest proces vizează, pe de o parte, reducerea numărului de beneficiari în fiecare
centru, până la asigurarea unei capacităţi de maxim 50 de persoane/ centru, iar pe de altă parte, creşterea
calităţii serviciilor oferite prin reabilitarea şi reamenajarea clădirilor.
Astfel, în cursul anului raportat a fost redus numărul de beneficiari în toate cele 3 centre vizate: la CIA
Slatina de la 79 de persoane la 53 de persoane, la CIA opîrliţa de la 52 la 50 de persoane, iar la CRRPH
Cezieni de la 74 la 70 de persoane.
La nivelul Consiliului Judeţean Olt se derulează acţiuni de reabilitare şi reamenajare a clădirilor în care
funcţionează Complexul de servicii pentru persoane adulte Slatina, Centrul de îngrijire şi asistenţă opârliţa şi
Centrul de recuperare şi reabilitare pentru persoane cu handicap Cezieni.
Darea în folosinţă a Centrului de îngrijire şi asistenţă Corabia
Centrul a început să funcţioneze la data de 09.03.2009, la 31.12.2009 având 33 de beneficiari
(numărul total de persoane care au beneficiat de protecţie în acest centru în anul 2009 fiind 42).
4. Asigurarea accesului la un loc de muncă pentru persoanele cu handicap
Indicatori de realizare în perioada raportată:
Conform informaţiilor furnizate de AJOFM Olt, in cursul anului 2009 in evidenta Centrului de consiliere
din cadrul acestei instituţii au intrat 20 de persoane cu dizabilitati; 13 persoane au beneficiat de consiliere, iar 7
au fost mediate si tot atâtea încadrate in munca.
Pe parcursul anului au fost organizate 2 burse ale locurilor de muncă – în lunile aprilie şi septembrie la care au fost invitate să participe 15, respectiv 20 de persoane cu dizabilităţi aflate in evidenta Centrului de
consiliere din cadrul AJOFM.
5. Evaluarea nevoilor si oportunităţilor existente la nivel local si judeţean, în vederea realizării de
proiecte pentru dezvoltarea si diversificarea serviciilor pentru persoanele cu handicap: locuinţe protejate,
CITO, servicii de recuperare, servicii de intervenţie în situaţie de abuz asupra persoanelor cu handicap, servicii
de prevenire, asistenţă la domiciliu.
În cursul trim. II – III 2008 a fost realizată o evaluare a nevoilor comunitare în domeniul asistenţei
sociale a persoanelor cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice, 36 de primării apreciind ca necesară înfiinţarea
de servicii la nivel local; analizând datele şi propunerile primăriilor (care nu se justifică în toate cazurile) şi
având în vedere resursele financiare limitate de la nivel local, se intenţionează constituirea unei echipe pentru
identificarea acelor localităţi cu oportunităţi crescute pentru infrastructură (teren, clădiri, utilităţi), ţinând cont
bineînţeles de o bună justificare a nevoilor. O nouă evaluare se va realiza până la sfârşitul trim. II 2010.
Totodată, este monitorizată situaţia calificării asistenţilor personali care îngrijesc persoane cu
handicap, numărul acestora fiind la 31.12.2009 de 1716 persoane. În cursul anului 2009 au beneficiat de
instruire 198 de persoane, numărul asistenţilor personali calificaţi ajungând astfel la 317.
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• 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 7070 de persoane (16 – instituţionalizate
şi 7054 neinstituţionalizate), din care 1900 de cazuri noi şi 5170 reevaluări periodice; dosarele au
fost analizate pe parcursul a 48 de şedinţe ale Comisiei de Expertiză pentru Persoane cu Handicap
Adulte, iar dintre acestea, 1331 de persoane au fost încadrate în gradul de handicap grav, 4831 de
persoane în gradul accentuat, 578 în gradul mediu, celelalte 330 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;
- organizarea unei excursii la Mănăstirea Polovragi – pentru 20 de persoane de la CIA opîrliţa şi a
unei excursii la Mănăstirea Cozia – pentru 15 beneficiari de la CIA Corabia;
- organizarea unui schimb de experienţă între beneficiari: 8 beneficiari de la CSPA Spineni au vizitat
CSPA Slatina şi au mers la Mănăstirea Clocociov din Slatina;
- 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
31.12.2009, numărul beneficiarilor de aceste drepturi era de 12.848 persoane (1488 copii şi 11.360
adulţi îngrijiţi în familie).

II. Activităţi în domeniul protecţiei şi asistenţei persoanelor vârstnice
Pentru realizarea obiectivelor din acest domeniu, în perioada raportată au fost planificate şi derulate
următoarele acţiuni:
1. Furnizarea de servicii specializate pentru persoane vârstnice în centrele rezidenţiale şi în serviciile
alternative din DGASPC
Indicatori de realizare în perioada raportată:
Servicii de tip rezidenţial:
La începutul anului în evidenţa DGASPC Olt erau 19 cereri de instituţionalizare pentru persoane
vârstnice, iar în cursul anului 2009 au mai fost primite 26 de cereri; au fost soluţionate 23 de cereri şi au
rămas în evidenţă pentru soluţionare 22 de cereri. În anul 2009, au intrat în instituţiile pentru persoane
vârstnice din cadrul DGASPC Olt 23 de persoane vârstnice şi au fost reintegrate în familie 6 persoane.
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
31.12.2009 fiind de 142. Toate centrele sunt acreditate ca furnizori de servicii sociale.
Servicii alternative:
În cadrul Complexului de servicii pentru persoane vârstnice Slatina (Centru de zi şi Centru de
informare şi consiliere) în cursul anului 2009, au beneficiat de asistenţă 139 de 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.
Comparativ cu anul 2008 se constată:
- o scădere a numărului de persoane vârstnice instituţionalizate la sfârşitul anului de la 165 la 142
(13,9 %), această tendinţă fiind valabilă şi în ceea ce priveşte numărul cumulat de beneficiari pe
an, care a scăzut de la 193 în 2008 la 188 în 2009 (aproximativ 2,6%);
- creşterea numărului de beneficiari ai serviciilor alternative de la 105 în 2008 la 139 în 2009
(aproximativ 32,4%)
2008

2009

35%

pers. vârstnice instit.

43%

65%

57%
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pers. vârstnice în serv.
alternative

2. Organizarea in cadrul căminelor pentru persoane vârstnice de spaţii adecvate pentru activităţi in
aer liber: curte interioara, gradină, teren de sport
La nivelul tuturor centrelor există curţi interioare/ părculeţe în care beneficiarii sunt încurajaţi să-şi
petreacă timpul liber, numărul total de beneficiari ai acestor spaţii fiind de 50 de persoane.
3. Evaluarea nevoilor si oportunităţilor existente la nivel local si judeţean, în vederea realizării de
proiecte pentru dezvoltarea si diversificarea serviciilor pentru persoanele vârstnice: servicii rezidenţiale, servicii
alternative (locuinţe protejate, servicii de îngrijire la domiciliu, servicii pentru intervenţie în caz de abuz) precum
şi încheierea de parteneriate cu autorităţile locale în acest sens.
În cursul trim. II – III 2008 a fost realizată o evaluare a nevoilor comunitare în domeniul asistenţei
sociale a persoanelor cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice, 36 de primării apreciind ca necesară înfiinţarea
de servicii la nivel local; analizând datele şi propunerile primăriilor (care nu se justifică în toate cazurile) şi
având în vedere resursele financiare limitate de la nivel local, se intenţionează constituirea unei echipe pentru
identificarea acelor localităţi cu oportunităţi crescute pentru infrastructură (teren, clădiri, utilităţi), ţinând cont
bineînţeles de o bună justificare a nevoilor şi necesitatea acoperirii unei arii cât mai extinse la nivel judeţean. O
nouă evaluare se va realiza până la sfârşitul trimestrului II 2010.

III. Activităţi în domeniul promovării şi protecţiei drepturilor copilului
Pentru realizarea obiectivelor din acest domeniu, în perioada raportată au fost planificate şi derulate
următoarele acţiuni:
1. Identificarea tuturor partenerilor care pot contribui la realizarea programului „coala părinţilor”;
elaborarea unei metodologii comune si realizarea programului în centrele de consiliere pentru părinţi si copii,
centrele maternale si centrele de zi
Indicatori de realizare în perioada raportată:
Activităţile specifice Programului „coala părinţilor” se derulează la nivelul a 6 servicii din subordinea
DGASPC Olt, în cursul anului fiind organizate 27 de întâlniri pe diverse teme de interes.
▪ în cadrul Centrelor de recuperare a copilului cu dizabilităţi din Slatina şi Caracal a fost aprobată o
tematică anuală, pe baza căreia au avut loc 10 sesiuni de informare, respectiv:
- o sesiune la CRCD Slatina (8 părinţi participanţi) şi o sesiune la CRCD Caracal (8 părinţi participanţi)
pe tema „Dezvoltarea copilului, nevoile sale şi consecinţele nerespectării acestora” ;
- o sesiune la CRCD Slatina (8 părinţi participanţi) şi o sesiune la CRCD Caracal (8 părinţi participanţi)
pe tema „Sănătatea şi igiena copilului: Ce este Sindromul Down? Ce este autismul? Primele reguli de
igienă pe care trebuie să le înveţe un copil; Hidrocefalia; Convulsiile febrile” ;
- o sesiune la CRCD Slatina (8 părinţi participanţi) şi o sesiune la CRCD Caracal (7 părinţi participanţi)
pe tema „Comportamentul copilului. Hiperactivitatea. Agresivitatea copiilor. Tipuri de personalitate şi
ameliorarea comunicării între cai şi copiii noştri. Violenţa în familie. Acceptaţi copilul aşa cum este” ;
- o sesiune la CRCD Slatina (8 părinţi participanţi) pe tema „Educaţia copilului. Cele mai frecvente
greşeli în educarea copilului. Întrebări şi răspunsuri despre sex. Incapacitatea de a învăţa. Prima zi de
grădiniţă” ;
- o sesiune la CRCD Slatina (8 părinţi participanţi) şi o sesiune la CRCD Caracal (5 părinţi participanţi)
pe tema „Jocul, joaca copiilor. «Mami, mă plictisesc! Nu am nimic de făcut! » Ce este jocul? Ce este
jucăria? Terapia prin joc; activităţi pentru copii” ;
- o sesiune la CRCD Slatina (8 părinţi participanţi) pe tema „Părinţii copilului bolnav sau cu handicap –
trăirea sentimentului de eşec, vinovăţie, dorinţa de a-l ajuta, negarea, refuzul în alte activităţi,
abandonul, probleme apărute în cuplu şi în relaţiile cu familia extinsă. «De ce ni se întâmplă nouă»?”
▪

în cadrul Complexului de servicii „Amicii” Slatina (centru de zi şi centru de consiliere) au fost
organizate 8 întâlniri cu părinţii, pe diverse teme: „Depăşirea unei situaţii de criză de către părinţi” (3
participanţi), „Aplicarea celor mai potrivite metode de învăţare pentru copiii cu probleme de învăţare”
(6 participanţi), „Efectele separării şi instituţionalizării asupra copilului” (4 participanţi), „Prevenirea
abuzului şi neglijării copilului” (3 participanţi), „Primul ajutor – cunoştinţe necesare oricărui părinte” (9
participanţi), ”Cum si când să vorbim despre sex cu copiii” (5 participanţi), ”Optimizarea relaţiei părinţi
– copii” (7 participanţi), ”Importanta familiei in dezvoltarea copilului” (3 participanţi);

▪

în cadrul Complexului de servicii „Sf.Elena” Corabia (centru de zi, centru maternal şi centru de
consiliere), în parteneriat cu primăria si o unitate de învăţământ, au fost organizate: 2 sesiuni cu tema
„Rolul familiei în educaţia copilului – elev; probleme de comunicare copil – părinte” (22 de participanţi),
3 sesiuni cu tema „Familia – unitatea biosocială şi psihosocială” (28 participanţi), 2 sesiuni cu tema
„Comunicare. Ce este comunicare? Tipuri de comunicare. Colaborarea, cooperarea, comunicarea
între şcoală şi familie” (22 de participanti) si 2 sesiuni cu tema „Parteneriatul educaţional – condiţie a
eficienţei socio-educative bazate pe şcoală şi comunitate” (49 de participanţi).
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2. Realizarea unor sisteme de monitorizare pentru copiii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate,
pentru copiii fără acte de identitate, precum şi pentru copiii neşcolarizaţi/ în situaţii de abandon şcolar.
Indicatori de realizare în perioada raportată:
Monitorizarea copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate se face trimestrial, prin
raportarea datelor de către primăriile din judeţ. Întrucât fişa trimestrială se întocmeşte până pe 31 ianuarie,
ultimele date disponibile sunt cele aferente trimestrului III 2009 când erau în evidenţă 981 copii (conform
raportării de la nivelul a 53 de primării).
În ceea ce priveste situatia copiilor fără acte de identitate, în data de 14.12.2009 a fost organizată o
întâlnire pe teme de stare civilă cu reprezentantii primăriilor din judet (asistenti sociali/ persoane cu atributi de
asistentă socială, mediatori sanitari si asistenti medicali comunitari) precum si cu reprezentanti ai Directiei
Judetene de Evidenta Populatiei, SPCLEP Corabia, Bals, Slatina si Directiei de Sănătate Publică Olt. În cadrul
acestei întâlniri s-a solicitat persoanelor cu atributii de asistentă socială de la nivel local transmiterea numărului
de cazuri de copii fără certificat de nastere, precum si demersurile întreprinse pentru înregistrarea tardivă a
nasterii.
Se intenţionează ca, în perioada următoare, Serviciul pentru coordonarea autorităţilor publice locale să
elaboreze un sistem mai eficient de monitorizare pentru aceste categorii de copii, inclusiv cu sprijinul unităţilor
de învăţământ (pentru copiii ai căror părinti sunt plecati la muncă în străinătate, fiind deja elaborat un proiect
de parteneriat şi o metodologie comună cu Inspectoratul colar al Judeţului Olt).
3. Dezvoltarea si diversificarea programelor educaţionale de sprijin pentru copiii neşcolarizaţi/ în
situaţie de abandon şcolar în programe de sprijin, precum si pentru copiii cu dizabilităţi şi părinţii acestora
(extindere reţea mediatori şcolari, profesori de sprijin, înfiinţare clase speciale, centre de zi etc.)
Indicatori de realizare în perioada raportată:
În data de 10.04.2009, reprezentanţii DGASPC, AJOFM, DMPS şi Instituţiei Prefectului Olt (membri ai
Grupului de lucru mixt pentru romi) au realizat la nivelul comunităţii de romi din comuna Corbu o campanie de
informare, unul dintre subiectele abordate vizând şi conştientizarea importanţei şcolarizării copiilor.
La nivelul sistemului de invatamant sunt furnizate urmatoarele servicii de sprijin (conform ultimelor
date furnizate de ISJ Olt):
- Programul ”A doua sansa” derulat la nivelul unei unităţi de invatamant, de care beneficiaza 91 de
copii;
- Asigurarea de mediatori scolari – 11 mediatori de serviciile carora beneficiaza 3000 de elevi;
- Asigurarea de învăţători de sprijin – 37 profesori de serviciile cărora beneficiază 370 de copii cu
dizabilitati
- Organizarea unei clase integrate in care invata 11 copii cu dizabilitati
- Organizarea de activitati/ programe remediare la nivelul a 8 unităţi şcolare – 300 de elevi beneficiari
- Organizarea de activitati/programe de sprijin pentru adaptare şcolara la nivelul a 8 unităţi şcolare –
20 de elevi beneficiari
4. Asigurarea funcţionării şi mediatizării serviciului „Telefonul copilului” şi înfiinţarea/ dezvoltarea/
îmbunătăţirea serviciilor specializate pentru prevenirea şi combaterea abuzului, neglijării şi exploatării copilului,
inclusiv a unui centru destinat protecţiei victimelor violenţei familiale
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 Phare/2006/018-147.04.02 "Servicii sociale".
In cursul anului 2009, în cadrul proiectului „Servicii specializate pentru copilul abuzat, neglijat,
exploatat şi copiii străzii” a fost amenajat, dotat şi dat în folosinţă Complexul de servicii Sf.Stefan, care
cuprinde Telefonul Copilului, centrul de primire în regim de urgenta pentru copiii străzii şi Centrul de primire in
regim de urgenta pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat (prin reorganizarea Centrului de primire în regim de
urgenţă), fiind derulate următoarele activităţi:
- realizarea de lucrări de reparaţii şi amenajări ale spaţiilor interioare (zugrăveli, instalaţii sanitare şi
termice), precum şi amenajarea unui parc pentru copiii, care cuprinde o zonă verde, un amfiteatru şi
un spaţiu de joacă;
- dotarea complexului de servicii cu echipamente si bunuri (mobilier, echipamente electrocasnice,
mochetă şi jaluzele, echipamente IT şi birotică, materiale educaţionale, obiecte de inventar,
echipament şi cazarmament), dar şi dotarea parcului pentru copii cu echipamente pentru grădină,
echipamente sportive pentru recreere şi socializare, echipamente audio-video pentru amfiteatru
(videoproiector, ecran de proiecţie, sistem de sonorizare);
- realizarea şi aprobarea regulamentelor, a procedurilor de funcţionare şi a metodologiei şi
instrumentelor de lucru, obţinerea autorizaţiilor sanitare şi PSI şi obţinerea acreditării de furnizor de
servicii sociale şi a licenţei provizorii de funcţionare;
- scoaterea la concurs a 3 posturi şi ocuparea a două dintre acestea (bucătar şi psiholog);
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-

încheierea de parteneriate cu celelalte instituţii/organizaţii care au responsabilităţi în ceea ce priveşte
prevenirea şi combaterea violenţei;
organizarea de întâlniri cu reprezentanţii primăriilor din judeţ în scopul informării acestora cu privire la
problematica abuzului şi neglijării;
elaborarea a 3 materiale publicitare (pliant, broşură şi poster) care au fost distribuite reprezentanţilor
primăriilor, precum şi materiale de promovare a serviciilor şi liniei telefonice de urgenţă şi de asigurare
a vizibilităţii proiectului (14 bannere publicitare care au fost distribuite localităţilor cu incidenţă mare de
cazuri)
Proiectul a fost finalizat la data de 02.12.2009, toate obiectivele fiind realizate.

Complexul de servicii „Sf.tefan” Slatina a fost inaugurat oficial în data de 01.06.2009, iar în cursul
anului 2009 au fost instituite măsuri de protecţie pentru 26 copii: 4 copii ai străzii 21 de copii a căror securitate
este periclitată în familie (neglijenţă, abuz fizic şi emoţional) şi un copil victimă a exploatării sexuale, numărul
cumulat de beneficiari din acest an fiind de 32 de copii.
La Telefonul Copilului, în perioada iulie – decembrie 2009 a fost primite 175 de apeluri din care 62 au
fost apeluri greşite/mute, 102 au fost apeluri prin care s-au solicitat diverse informaţii, doar 4 apeluri constituind
sesizări confirmate de abuz şi/sau neglijare (în urma acestor apeluri fiind preluaţi în regim de urgenţă 8 copii).
Comparativ cu anul 2008 – numărul de beneficiari în centrele de primire în regim de urgenţă a crescut
cu 39,1%, respectiv de la 23 la 32 de beneficiari.
5. Colaborarea interinstituţională pentru prevenirea şi soluţionarea cazurilor de abuz, neglijare şi
exploatare asupra copiilor şi implementarea şi monitorizarea la nivel judeţean a Planurilor naţionale elaborate
pentru prevenirea şi combaterea violenţei asupra copilului, 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. În
cursul anului echipa locala nu a organizat acţiuni specifice.
De asemenea, pe teme privind violenţa asupra copiilor, la nivelul serviciilor din subordinea DGASPC
au fost organizate următoarele activităţi:
- Acţiune cu tema „ Luna Iunie – Luna copilului; 5 Iunie – Ziua împotriva violenţei asupra copilului în
România” cu participarea a 35 de copii şi tineri din Casele de tip familial „Sf.Andrei” Slatina şi
reprezentanţi ai Poliţiei de proximitate Slatina
- Acţiune cu tema „Spune nu violenţei” cu participarea a 19 de copii şi tineri din Casele de tip familial
„Sf.Nicolae” Caracal şi reprezentanţi ai Poliţiei Caracal
- Actiune cu tema ”Combaterea violentei” cu participarea a 30 de copii/tineri din Casele de tip familial
”Sf.Maria” Balş şi reprezentanţi ai Poliţiei Balş - discuţii cu beneficiarii si distribuirea de pliante in
comunitate.
6. Sprijinirea autorităţilor locale pentru angajarea de asistenţi sociali şi formarea acestora, precum si
pentru înfiinţarea Consiliilor Comunitare Consultative şi instruirea membrilor acestora. Organizarea de întâlniri
periodice cu asistenţii sociali şi membrii consiliilor comunitare
Indicatori de realizare în perioada raportată:
Pe parcursul anului 2009 la nivelul DGASPC Olt s-a implementat Proiectul „Dezvoltarea serviciilor
comunitare pentru copil şi familie în judeţul Olt” care a avut drept scop dezvoltarea abilităţilor de lucru cu
familiile şi copiii ale personalului cu responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale din cadrul primăriilor şi
îmbunătăţirea activităţii de prevenire a separării copilului de familie la nivel local, precum şi creşterea
capacităţii de coordonare autorităţilor locale de către DGASPC Olt şi diseminarea unor modele de bună
practică.
În acest scop, în cursul anului au fost realizate următoarele activităţi:
- În cadrul DGASPC Olt a fost înfiinţat serviciul pentru coordonarea activităţii autorităţilor publice
locale, în cadrul căruia au fost angajate şi formate 7 persoane, acestea având rolul de a sprijini
asistenţii sociali/persoanele cu atribuţii de asistenţă socială de la nivel local în îmbunătăţirea
activităţilor şi instrumentelor/documentelor specifice asistenţei sociale pentru familie şi copil;
- În perioada ianuarie – aprilie 2009 au fost angajate 4 persoane cu competenţe în asistenţa socială
pentru familie şi copil la nivelul Primăriilor Optaşi Măgura, Redea, Obîrşia şi Stoeneşti. Odată cu
aprobarea proiectului, alte 3 primării (Deveselu, Drăgăneşti-Olt şi Mărunţei) îşi exprimaseră acordul
pentru angajarea câte unei persoane cu competenţe în asistenţa socială pentru familie şi copil, dar,
pe parcursul proiectului nu şi-au mai putut îndeplini angajamentul din diverse motive (Primăria
Deveselu - consiliul local nu a mai fost de acord; Primăria Mărunţei - lipsa resurselor financiare;
Primăria Drăgăneşti Olt - nu a fost furnizată o justificare)
- Au fost organizate 4 sesiuni de formare în februarie, martie (2 sesiuni) şi iunie la care au participat
60 de persoane cu responsabilităţi în asistenţa socială de la nivel local şi 5 persoane din cadrul
serviciului pentru coordonarea activităţii autorităţilor publice locale. Fiecare sesiune de formare a
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-

avut o durată cumulată de 30 de ore şi a fost susţinută de câte 2, respectiv 3 formatori din cadrul
DGASPC Olt, cursurile fiind apreciate de participanţi pentru utilitatea şi interactivitatea lor.
În cursul lunii martie 2009 a fost elaborată o metodologie de constituire a structurilor comunitare
consultative, precum şi o metodologie de organizare si funcţionare a acestor structuri, materialele
fiind transmise primăriilor participante la formare în vederea analizării si demarării procesului de
înfiinţare a structurilor; în perioada aprilie – octombrie 2009 au fost constituite 22 de structuri
comunitare consultative conform metodologiei elaborate prin proiect;
Pentru formarea membrilor structurilor comunitare constituite, cei 2 formatori din cadrul proiectului
au elaborat manualul ”Rolul şi responsabilităţile structurilor comunitare consultative în protecţia şi
promovarea drepturilor copilului” (al cărui conţinut a fost avizat de către ANPDC); Pe baza suportului
de curs pentru membrii structurilor comunitare consultative, în perioada 5 -24 octombrie au fost
organizate 6 sesiuni de formare la care au participat 117 persoane (membrii ai structurilor
comunitare consultative constituite prin proiect si persoane resursă de la nivel local); fiecare curs a
avut o durată de 18 ore si a fost sustinut de 2 formatori din cadrul DGASPC Olt, cu sprijinul
personalului din cadrul serviciului pentru coordonarea activitătii autoritătilor publice locale;
De asemenea, pentru îmbunătăţirea activităţii de prevenire la nivel local, în cursul lunilor septembrie
şi octombrie 2009 au fost organizate 20 de ateliere de lucru cu persoanele care îndeplinesc atribuţii
de asistenţă socială la nivelul consiliilor locale (la care au participat 99 de persoane cu atributii de
asistenta sociala), fiind abordată problematica întocmirii corecte a planurilor de servicii, a fişei de
monitorizare, a raporturilor de monitorizare a copiilor aflaţi în plasament familial sau plasament la
asistent maternal profesionist şi a evaluărilor sociale periodice pentru copiii aflaţi în sistemul de
protecţie;
Pentru diseminarea modelelor de bună practică, în luna noiembrie 2009 au fost elaborate si tiparite
Pliantul privind rolul si responsabilitătile principalilor actori sociali de la nivel local în asistenta socială
pentru copil si familie (3000 de exemplare) si Manualul de bună practică în asistenta socială pentru
copil si familie de la nivel local (500 de exemplare);
în data de 9 decembrie 2009 a fost organizat Seminarul pentru diseminarea modelelor de bună
practică în asistenta socială pentru copil si familie de la nivel local, la care au participat 80 de
persoane (primari, viceprimari, secretari, persoane cu atributii de asistentă socială, reprezentati ai
DGASPC Olt, reprezentanti mass-media).

Proiectul a fost finalizat în luna decembrie 2009, fiind atinse toate obiectivele propuse. De menţionat
însă că proiectul va avea un puternic impact pe termen lung, în special datorită faptului că au fost elaborate
metodologii şi materiale informative care vor putea fi replicate/ multiplicate pe viitor. Astfel, personalul din
cadrul serviciului pentru coordonarea activităţii autorităţilor publice locale va continua acţiunile de constituire şi
formare a structurilor comunitare consultative la nivelul a cât mai multe localităţi (utilizând metodologia şi
manualul realizate prin proiect) şi va organiza periodic întâlniri cu asistenţii sociali de la nivel local, asigurând
astfel formarea continuă a acestora.
Comparativ cu anul 2008:
- numărul asistenţilor sociali/ persoanelor cu atribuţii de asistenţă socială de la nivel local care au
beneficiat de formare iniţială în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului creşte de la 53
la 113 persoane (din 106 primării);
- numărul comunităţilor la nivelul cărora sunt înfiinţate structuri comunitare consultative a crescut de la
60 la 75;
- numărul persoanelor care ocupă în primării posturi special create pentru domeniul asistenţei sociale
a crescut cu 4.
7. Realizarea de studii/evaluări pentru identificarea comunităţilor cu risc de separare a copilului de
familie si elaborarea de proiecte pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de servicii sociale comunitare la nivelul
comunităţilor cu risc (centre de zi, centre de consiliere, alte servicii de sprijin, în funcţie de nevoile identificate)
Indicatori de realizare în perioada raportată:
În cursul trimestrului I 2009, DGASPC Olt a transmis tuturor consiliilor locale o nouă informare cu
privire la oportunităţile de înfiinţare de servicii de zi în cadrul Proiectului „Servicii comunitare de prevenire a
separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent” finanţat de către Banca de Dezvoltare a
Consiliului Europei. Până în prezent şi-au manifestat interesul în accesarea de fonduri 4 primării, dar, ca
urmare a contextului economico-financiar dificil, nu a fost depus până în prezent niciun proiect. O nouă
evaluare la nivel local se intenţionează a se realiza până la finalul trimestrul II 2010.
8. Implementarea standardelor minime obligatorii în domeniul protecţiei copilului în serviciile
DGASPC Olt
Indicatori de realizare în perioada raportată:
Servicii de tip rezidenţial: la data de 31.12.2009 Centrul de Plasament „Floare de Colţ” si Centrul de
îngrijire pentru tineri ”Pasi spre viitor” Corabia sunt în curs de acreditare, Casele de tip familial ”Sf.Maria” Bals
sunt în curs de licentiere (au doar licentă provizorie), iar Casele de tip familial „Sf. Elena” Corabia au licenţă
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provizorie şi au început demersurile pentru întocmirea documentatiei de acreditare. Toate celelalte unităţi de
tip rezidenţial au acreditare şi licenţă de funcţionare.
Servicii de tip familial: Serviciile sunt acreditate şi a fost depusă documentaţia pentru licenţierea
serviciului pentru coordonarea activităţii asistenţilor maternali profesionişti şi a compartimentului adopţii şi postadopţii (din cadrul serviciului pentru protecţie de tip familial a copilului).
Servicii alternative: Toate serviciile alternative sunt acreditate. Centrul maternal ”Adelina” si Complexul
de servicii ”Amicii” sunt în curs de obţinere a licenţei de functionare, iar celelalte servicii au licenta provizorie.
9. Continuarea procesului de închidere a Centrelor de plasament de tip vechi prin crearea de servicii
alternative (CP Sf. Elena, CP Floare de Colţ)
Indicatori de realizare în perioada raportată:
Serviciul pentru îngrijire de tip rezidenţial a copilului
In cursul anului 2009, au intrat în casele de tip familial şi centrele de plasament din judeţ 37 de copii
(19 dintre aceştia fiind copii cu dizabilităţi cărora familia nu le poate asigura condiţii de îngrijire adecvată), iar
50 au părăsit sistemul (8 prin reintegrare in familie, 26 prin încetarea măsurii de protecţie prin efectul legii
şi/sau la cerere, 5 copii au decedat, iar pentru 11 copii au fost instituite alte măsuri de protecţie), astfel încât la
data de 31.12.2009 beneficiau de masuri în aceste servicii 354 de copii şi tineri, din care 67 în centre de
plasament, 265 în case de tip familial alte DGASPC Olt şi iar 22 de copii şi tineri in case de tip familial private.
Activităţi specifice serviciului pentru îngrijire de tip rezidenţial a copilului:
- realizarea a peste 400 de reevaluări a situaţiei copiilor care beneficiază de protecţie de tip rezidenţial
în serviciile subordonate, din care în 373 de cazuri s-a propus menţinerea măsurii, pentru 8 copii s-a
propus reintegrarea în familie, pentru 5 plasamentul la asistent maternal, pentru unul plasamentul
familial, pentru 28 încetarea măsurii (din care 2 copii din judeţul nostru în internatele aferente a 2 şcoli
speciale din Buzău si Bucureşti), pentru 4 transferul la o altă unitate, iar pentru 2 a fost încetată
monitorizarea în urma acordării fondului de urgentă pentru sprijinirea reintegrării; totodată a fost
reevaluată şi situaţia a 6 copii protejaţi în serviciile private (5 cu propunerea de menţinere a măsurii şi
1 cu propunerea de încetare a măsurii de protecţie);
- coordonarea activităţii serviciilor rezidenţiale din subordine (sunt efectuate vizite periodice de
coordonare şi control – 58 în cursul perioadei raportate);
- solicitarea avizului pentru primirea a 9 copii din judeţul nostru în internatele aferente a 2 şcoli speciale
din Bucureşti;
- întocmirea/revizuirea planului individual de protecţie pentru 91 de copii.
Pentru închiderea Centrului de plasament „Sf. Elena” Corabia în cadrul Programului de interes
naţional în domeniul protecţiei copilului PIN 1/2008 s-a derulat Proiectul „Case de tip familial „Sf. Elena”
Corabia”, prin care s-a propus înfiinţarea a 5 case de tip familial, necesare pentru preluarea beneficiarilor şi
închiderea centrului de plasament Sf. Elena, în acest scop fiind derulate următoarele activităţi:
- elaborarea de metodologii de lucru, acţiuni de informare a personalului şi copiilor, evaluarea nevoilor
copiilor şi selecţia pentru mutarea în noul serviciu creat prin proiect;
- evaluarea şi recrutarea personalului, acordându-se prioritate pentru redistribuirea personalului din
centrul de plasament; la finalul proiectului din cele 31 de posturi aferente caselor de tip familial au fost
ocupate doar 26;
- achiziţia imobilelor - 3 case şi 2 apartamente în oraşul Corabia, astfel încât să poată fi creată o
capacitate totală de 40 de locuri şi acces facil la serviciile comunitare (amplasarea în comunitate), în
special la şcolile frecventate de copii;
- realizarea lucrărilor de reparaţii şi amenajare - principalele tipuri de lucrări au constat în finisaje
interioare (zugrăveli, pardoseli, pereţi despărţitori, înlocuire tâmplărie, reparaţii diverse), vopsitorii
exterioare, precum şi în reparaţii/înlocuiri ale instalaţiilor sanitare, electrice, termice. Prin amenajarea
celor 5 imobile au fost îndeplinite cerinţele proiectului privind existenţa a câte 2 grupuri sanitare,
bucătărie, spaţii de depozitare, camera de zi (sufragerie) pentru fiecare dintre ele şi un număr de
camere multifuncţionale (pentru dormit şi studiu) care să asigure o capacitate totală de 40 de locuri;
- dotarea imobilelor cu mobilier echipamente şi bunuri - mobilier adecvat destinaţiei fiecărei încăperi;
echipament IT şi birotică (copiator, computere, monitoare, imprimante, atât pentru uzul personalului,
cât şi al beneficiarilor); echipament electrocasnic (frigider, congelator, aragaz cu hotă, maşină de
spălat automată, aspirator, televizor, microsistem audio, electrocasnice mici pentru bucătărie, fier de
călcat); mochetă/covoare şi jaluzele /perdele; alte bunuri de uz casnic (veselă, tacâmuri, lenjerii, pilote,
perne, mop, masă de călcat etc.);
- formarea personalului - formarea iniţială a personalului selectat pentru Casele de tip familial Sf. Elena
Corabia a fost realizată cu ajutorul unei echipe de 2 formatori din cadrul DGASPC OLT, suportul de
curs privind formarea fiind aprobat anterior de către ANPDC; au fost organizate 2 sesiuni de formare,
fiind format un număr total de 27 persoane;
- activităţi de mediatizare – au fost acordate interviuri şi au fost realizate reportaje în mass-media locale
şi a fost elaborat şi tipărit un pliant pentru promovarea serviciului creat, care a fost distribuit de către
coordonatorul caselor la nivelul comunităţii locale
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Casele de tip familial „Sf. Elena” Corabia au fost înfiinţate începând cu data de 01.07.2009, iar Centrul
de Plasament „Sf. Elena Corabia” a fost închis începând cu 01.09.2009 (Hotărârea CJ Olt nr. 113/27.08.2009).
Inaugurarea noului serviciu a avut loc în data de 17 Septembrie 2009, la Corabia. Casele de tip familial Sf.
Elena Corabia au o capacitate de 40 de locuri, iar la data de 31.12.2009 beneficiau aici de protecţie 34 de
copii.
Pentru închiderea Centrului de plasament „Floare de colţ”, pe parcursul anului 2009 a fost reevaluată
situaţia a 67 dintre beneficiari pentru 7 fiind propusă reintegrarea în familie (in doua cazuri cu acordarea de
sprijin material); numărul de copii din centru a scăzut astfel cu cca.9,5% faţă de sfârşitul anului precedent
Pentru crearea de case de tip familial se intenţionează elaborarea unui proiect pentru obţinerea unor surse
suplimentare de finanţare.
De menţionat că, începând cu anul 2009, în cadrul raportărilor trimestriale a numărului de copii din
sistem rezidenţial au fost incluse şi Complexul de Servicii Sf. tefan Slatina si Centrul de îngrijire pentru tineri
”Pasi spre viitor” Corabia. Astfel, la nivelul întregului sistem, la data de 31.12.2009 beneficiau de masuri de
protecţie de tip rezidenţial 375 de copii şi tineri, din care 353 de copii şi tineri în serviciile DGASPC Olt (67 în
centre de plasament, 265 în case de tip familial, 19 în Complexul de Servicii Sf. tefan Slatina si 2 in Centrul
de îngrijire pentru tineri ”Pasi spre viitor” Corabia), iar 22 de copii şi tineri in case de tip familial private.
-

-

-

Comparativ cu anul 2008:
numărul intrărilor la nivelul întregului sistem de tip rezidenţial a rămas constant. În ceea ce priveşte
intrările în case de tip familial şi centre de plasament, se observă o tendinţă destul de semnificativă de
scădere (de la 50 în 2008 la 37 în 2009), acest aspect prezentând importanţă şi datorită faptului că din
cele 37 de intrări, doar 23 sunt copii veniţi direct din familie (restul fiind copii veniţi de la asistenţi
maternali, din plasament familial, sau din servicii din alte judeţe);
numărul total de copii aflaţi în unităţi de tip rezidenţial a scăzut uşor de la 379 (la 31.12.2009) la 373
(la 31.12.2008), scăderea fiind mai evidentă la nivelul copiilor aflaţi în case de tip familial şi centre de
plasament unde numărul s-a redus de la 369 (31.12.2008) la 354 (31.12.2009);
în sistemul de protecţie de tip rezidenţial a mai rămas un singur centru de plasament de tip clasic;
a scăzut numărul copiilor protejaţi in centre de plasament clasice de la 117 la 67 (cu 42,7 %), şi
concomitent a crescut numărul copiilor din casele de tip familial (cu 13,9%) aceasta fiind şi o
consecinţă a închiderii Centrului de plasament ”Sf.Elena” Corabia.
31.12.2009

31.12.2008

19%

32%

clasic rezidenţial
case de tip familial

68%

81%

10. Continuarea programelor DGASPC Olt de prevenire a abandonului şi instituţionalizării şi de
sprijinire a reintegrării copilului în familie prin acordarea de sprijin material/financiar de urgenţă şi prin
furnizarea şi diversificarea serviciilor sociale de prevenire şi a celor de tip familial;
Indicatori de realizare în perioada raportată:
Servicii alternative: 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 31 de copii şi 18 mame (din
care una minoră), numărul de beneficiari la sfârşitul anului fiind de 9 copii şi 5 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 82 de copii aflaţi în familii care nu le pot asigura
prin resurse proprii condiţii corespunzătoare de îngrijire şi educaţie (din care 27 cazuri noi/intrări în
cursul perioadei raportate), numărul de beneficiari la sfârşitul anului fiind de 63 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 85 de copii şi părinţii
acestora (din care 39 de cazuri luate în evidenţă pe parcursul anului).
- 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 13 mame/tinere, numărul de beneficiare la data de 31.12.2009 fiind
de 63 mame/tinere (92 mame/tinere beneficiare pe total an).
9

Acordarea de sprijin material/financiar
a) pentru prevenirea abandonului şi instituţionalizării
Având în vedere aprobarea continuării programului de sprijin iniţiat în cadrul proiectelor cu finanţare
Phare, în cursul anului 2009 a continuat monitorizarea copiilor care au beneficiat de sprijin material/financiar în
vederea menţinerii in familie în anul 2008 (107) şi a fost acordat sprijin pentru 41 de copii, la data de
31.12.2009 numărul beneficiarilor aflaţi în monitorizare fiind de 73 de copii.
De asemenea, au fost făcute demersuri către Consiliul Judetean Olt în vederea continuării programul
de sprijin si in anul 2010.
b) pentru sprijinirea reintegrării copilului în familie
În cursul anului 2009 au fost luaţi în evidenţă 44 de copii. Au fost monitorizaţi post-reintegrare 8 copii
reintegraţi din sistemul de protecţie de tip rezidenţial şi 28 de copii din sistemul de protecţie de tip familial şi
fost acordat sprijin de urgenţă pentru 2 copii reintegraţi in familie la sfârşitul anului 2008. La data de
31.12.2009 erau în evidenţă 11 copii dintre care 5 copii erau reintegraţi în familie (aflaţi în perioada de
monitorizare) iar pentru 6 copii se făceau pregătiri în vederea reintegrării (2 copii din sistemul de protecţie de
tip rezidenţial şi 4 copii din sistemul de protecţie de tip familial).
Alternative de tip familial:
In cursul anului 2009 au intrat în sistemul de protecţie de tip familial 107 copii (din care 27 prin
plasament familial la rude, 28 plasament familial la alte persoane, 13 prin instituirea tutelei şi 39 au fost plasaţi
la asistenţi maternali profesionişti) si au ieşit din sistem 143 de copii (din care 30 prin reintegrare în familie).
Pentru copiii aflaţi în plasament familial / tutelă au fost realizate 207 reevaluări şi 42 anchete sociale,
au fost întocmite/revizuite 223 de Planuri individualizate de protecţie si au fost realizate 23 acţiuni de
consiliere; au fost întocmite şi transmise 50 de adrese către părinţi ai copiilor aflaţi în plasament.
De asemenea, a fost elaborat câte un pliant de prezentare pentru compartimentul plasamente
familiale, compartimentul adopţii şi serviciul pentru coordonarea activităţii asistenţilor maternali profesionişti şi
au fost încheiate protocoale de colaborare cu 10 primării şi 3 medici de familie pentru activitatea aceluiaşi
compartiment.
Astfel, la data de 31.12.2009 beneficiau de masuri de protecţie de tip familial 949 de copii (418 in
plasament familial, 37 cu tutela si 494 copii aflaţi la asistenţi maternali profesionişti). Totodată sunt monitorizaţi
post-adopţie 26 de copii şi 9 copii în diverse etape ale adopţiei.
-

-

Comparativ cu anul 2008:
numărul total al copiilor care au beneficiat de servicii alternative/sprijin de urgenţă (centre de zi, centre
maternale, centre de recuperare, centre de consiliere şi fond de urgenţă) a crescut cu 10,7% (de la
413 în 2008 la 457 în 2009), pe tipuri de servicii existând însă şi creşteri şi scăderi:
▪ a rămas constant numărul beneficiarilor din centrele de recuperare (110 copii/an);
▪ numărul de cupluri mamă-copil beneficiare de protecţie în centrele maternale a scăzut cu
11%;
▪ la nivelul centrelor de consiliere o creştere semnificativă, de 57%, iar în centrele de zi o
creştere de 12,3%;
▪ în ceea ce priveşte fondul de urgenţă, chiar dacă, pe ansamblu, numărul beneficiarilor
monitorizaţi a crescut uşor (de la 140 în 2008 la 148 în 2009), numărul de dosare aprobate pe
an a scăzut de la 70 la 41 (diferenţa până la total reprezentând-o copiii cărora li s-a aprobat
acordarea de sprijin în anul precedent, dar la care a fost continuată monitorizarea).
Se observă totodată o creştere de 20,6% a numărului anual de reintegrări, ca şi a numărului de
integrări monitorizate de compartimentul de specialitate de la 21 în 2008 la 36 în 2009 (71,4%)
numărul total de copii din sistemul familial a scăzut de la 985 (la 31.12.2008) la 949 (la 31.12.2009);
numărul de copii beneficiari de plasament familial a scăzut cu 2,7%, iar al celor cu tutela a crescut de
la 45 la 49 de copii (8,9%);
pe parcursul anului s-a menţinut tendinţa de creştere a numărului de copii aflaţi la asistenţi maternali,
dar într-un ritm mai redus în comparaţie cu anii precedenţi, astfel încât faţă de anul 2008 creşterea
numărului cumulat de beneficiari a fost de doar 0,4%, iar numărul de copii aflaţi la asistenţi maternali
la sfârşitul anului a scăzut de la 502 (la 31.12.2008) la 494 (la 31.12.2009).
Beneficiari 2008

Beneficiari 2009

21%

23%

22%

23%
prevenire
familial
rezidenţial

56%

55%
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11. Reorganizarea reţelei de asistenţă maternală
Indicatori de realizare în perioada raportată:
La nivelul beneficiarilor: au fost efectuate 350 de reevaluări periodice la domiciliul familiei copiilor (in
22 de cazuri realizându-se reintegrarea) şi 986 de vizite de monitorizare la domiciliul asistenţilor maternali, la
31.12.2009 beneficiind de protecţie la asistenţi maternali 494 copii, din care 193 cu dizabilităţi (5 plasaţi in
cursul anului) si 1 in regim de urgenţă. Au fost întocmite/revizuite 600 de planuri individualizate de protecţie şi
510 programe de intervenţie specifica si au fost realizate 200 de anchete sociale, 150 de reevaluări, 500 de
adrese către părinţi şi 400 de rapoarte trimestriale.
La nivelul reţelei de asistenţă maternală: au fost luate in evidenţă 189 de solicitări pentru obţinerea
atestatului de asistent maternal profesionist (în 30 solicitări se menţionează disponibilitatea de a îngriji copii cu
dizabilităţi). Pe parcursul anului au fost angajaţi 24 asistenţi maternali (toţi fiind pregătiţi atât pentru îngrijirea
copiilor cu dizabilităţi, cât şi pentru primirea copiilor în regim de urgenţă) şi şi-au încetat activitatea 29 de
asistenţi maternali profesionişti. Astfel, la data de 31.12.2009 la nivelul DGASPC Olt erau angajaţi 307
asistenţi maternali, din care 160 au în îngrijire copii cu dizabilităţi (20 având mai mult de 1 copil), 115 asistenţi
îngrijesc câte 2 copii, iar 5 asistenţi au în îngrijire câte 3 copii.
12. Realizarea unui sistem de monitorizare a copiilor străzii concomitent cu diversificarea serviciilor în
funcţie de nevoi.
Indicatori de realizare în perioada raportată:
Numărul copiilor străzii este monitorizat în cadrul Fişei trimestriale de monitorizare, pe baza
raportărilor comunităţilor locale şi ale Centrului de primire în regim de urgenţă pentru copiii străzii; ultimele date
disponibile (trim. III 2009) evidenţiază un număr de 19 copii ai străzii (toţi fiind copii care muncesc în stradă şi
se reîntorc seara în familie).
13. Sprijinirea şi promovarea programelor de prevenire a delincvenţei juvenile în şcoli, instituţii de tip
rezidenţial, alte servicii pentru copii
Indicatori de realizare în perioada raportată:
Activitatile organizate la nivelul serviciilor DGASPC Olt au constat în:
- Promovarea normelor de conduită prin prezentarea legii nr.61/1991 privind prevenirea şi combaterea
faptelor antisociale copiilor şi tinerilor din Casele de tip familial „Sf.Nicolae” Caracal de către
reprezentanţi ai Poliţiei Caracal (au participat 31 de copii);
- Acţiune cu tema „Combaterea violenţei – o prioritate” cu participarea a 26 de copii şi tineri din Casele
de tip familial „Sf.Nicolae” Caracal şi reprezentanţi ai Poliţiei Caracal;
- Acţiune cu tema „Fii absolvent, nu delincvent” realizată cu participarea a 35 de copii şi tineri din
Casele de tip familial „Sf.Nicolae” Caracal şi reprezentanţi ai Poliţiei Caracal;
- Acţiune cu tema „Prevenirea si combaterea delincventei juvenile” (discuţii libere si distribuire de pliante
informative) realizată cu participarea a 15 copii şi tineri din Casele de tip familial „Sf.Maria” Bals şi
reprezentanţi ai Poliţiei de proximitate Bals;
- Participarea copiilor şi tinerilor în data de 21.09.2009 la activitatea dedicată „Prevenirii delincvenţei
juvenile şi victimizării minorilor”, activitate organizată de către Inspectoratul Judeţean de Poliţie Olt –
Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii şi Compartimentul Poliţiei de Proximitate
Slatina în cadrul Complexului de Servicii Amicii Slatina;
- Participarea copiilor şi tinerilor din Casele de tip familial Sf. Nicolae Caracal la 2 întâlniri cu
reprezentanţii Poliţiei Municipiului Caracal în carul căreia s-au dezbătut temele ”Delincventa juvenilă”,
respectiv ”Folosirea petardelor si artificiilor în perioada sărbătorilor de iarnă”.
La nivelul unităţilor de învăţământ au mai fost organizate o serie de acţiuni pentru prevenirea si
combaterea consumului de alcool, tutun, droguri si alte substanţe dăunătoare:
- Programe iniţiate de Direcţia de sănătate publica pe tema consumului de tutun – 154 de acţiuni de
informare la nivelul a 28 de scoli (au participat 610 copii si 35 de adulţi);
- Un program iniţiat de Direcţia de sănătate publica pe tema comportamentelor cu risc pentru sănătate –
1 acţiune de informare la nivelul unei scoli (au participat 500 copii si 20 de adulţi);
- O conferinţă privind consumul de droguri organizata de Centrul Internaţional Antidrog şi Drepturile
Omului (au participat 270 de copii si 30 de adulţi);
- Proiecte educaţionale la nivelul a 3 unităţi de învăţământ – 14 acţiuni (au participat 800 de copii si 29
de adulţi).
14. Furnizarea de servicii de recuperare pentru copiii cu dizabilităti si diversificarea serviciilor în funcţie
de nevoi si oportunităţi
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 (30 selectaţi în cursul anului), atât copii din
comunitate cât şi copii din sistemul de protecţie de tip rezidenţial.
Comparativ cu anul 2008 numărul de beneficiari a rămas constant.
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15. Sprijinirea integrării socio-profesionale a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie
(implementare standarde pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta, sprijin pentru acces la un loc
de muncă si/sau locuinţă, asigurarea de servicii specializate pentru tinerii cu dizabilităti)
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
anului 2009 s-au aflat în evidenţa acestui compartiment un total de 108 tineri, la 31.12.2099 rămânând în
monitorizare 88 de tineri. Dintre aceştia 79 sunt tineri integraţi socio-profesional aflaţi în perioada de
monitorizare (17 dintre ei sunt tineri cu dizabilităti), iar pentru 9 tineri se fac demersuri în vederea integrării
socio-profesionale (4 tineri au părăsit deja sistemul de protecţie, 3 se află în sistem, iar 2 provin din alte
categorii de risc).
Activităţile de sprijin pentru tinerii aflati in evidenta compartimentului antisaracie au constat în:
- monitorizarea tinerilor integraţi socio-profesional;
- contactarea de agenţi economici în vederea angajării tinerilor din evidenţă – în cursul anului au fost
efectuate 47 de vizite de informare la agenţi economici;
- colaborarea cu AJOFM în vederea încadrării în muncă sau, după caz, obtinerii indemnizatiei de somaj
etc.; în cursul perioadei raportate s-au adresat AJOFM 18 tineri provenind din sistemul de protecţie, în
urma serviciilor de consiliere/mediere acordate, 2 dintre aceştia fiind înscris la un curs de calificare şi 6
încadraţi într-un loc de muncă;
- consilierea în vederea integrării socio-profesionale – au fost organizate 11 întâlniri cu tinerii din
sistemul de protecţie de tip rezidenţial;
sprijinirea tinerilor pentru obţinerea unei locuinţe - 5 tineri beneficiază de o cameră in caminul SCADT
(obtinuta in perioadele anterioare cu sprijinul compartimentului antisaracie), iar pentru 12 tineri se fac
demersuri in vederea obtinerii unei locuinte sociale;
încheierea unei convenţii de parteneriat cu Asociaţia L’Arcobaleno în „Atelier protejat Floare de Colţ”
pentru tinerii din CP Floare de Colţ Balş.
Pentru implementarea standardelor pentru formarea de deprinderi de viaţă independentă:
- în serviciile de protecţie de tip rezidenţial a copilului au fost organizate 8 sesiuni de instruire a
personalului care are responsabilităţi în pregătirea tinerilor pentru viaţa independentă (au participat 31
persoane).
-

-

• Alte activităţi cotidiene desfăşurate de serviciile de specialitate în domeniul protecţiei copilului:
solutionarea unui număr de 141 de sesizări privind copiii aflati in situatii de risc, in alte 2 cazuri situatii
fiind în curs de solutionare (a fost introdusă actiune in instantă pentru emiterea unei Ordonante
presedentiale privind preluarea in regim de urgenta a copiilor din familie);
- evaluarea complexă a 1735 de copii cu dizabilităţi (din care 169 cazuri noi), întocmirea planului de
recuperare, consilierea părinţilor acestor copii etc., numărul beneficiarilor aflaţi în evidenţa serviciului
de specialitate din cadrul DGASPC Olt la data de 31.12.2009 fiind de 1826 de copii şi tineri (din care
1504 îngrijiţi în propria familie, iar ceilalţi sunt beneficiari ai unei măsuri de protecţie specială:
plasament familial – 30 de copii, plasament la asistenţi maternali – 180, servicii de tip rezidenţial – 112
copii);
- 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.
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.
-

În cadrul celor 44 de şedinţe al Comisiei pentru Protecţia Copilului Olt (24 ordinare şi 20
extraordinare), serviciile de specialitate din cadrul DGASPC au prezentat spre aprobare 2088 de dosare, pe
baza documentaţiei realizate, fiind emise 2064 de hotărâri referitoare la:
- stabilirea unei măsuri de protecţie specială pentru copii în dificultate – 299;
- încadrarea într-un grad de handicap – 1734;
- orientare şcolară – 31.
IV.

Activităţi pentru îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi organizaţionale a DGASPC
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. Realizarea unui sistem coerent de formare a personalului
Indicatori de realizare în perioada raportată:
Pentru realizarea acestei acţiuni, în cadrul Programului de interes naţional în domeniul protecţiei
copilului PIN 4/2008, s-a derulat la nivelul DGASPC Olt Proiectul „Formarea personalului din serviciile de
zi şi serviciile de tip rezidenţial pentru copii din judeţul Olt”. În cadrul proiectului au fost derulate
următoarele activităţi:
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-

-

-

au fost contractate servicii de formare de formatori, 7 angajaţi ai DGASPC Olt au obţinând competenţe
de formatori;
au fost elaborate (de către cei 8 formatori din cadrul proiectului) şi tipărite materiale de formare şi
diseminare, respectiv: 2 manuale pentru formarea personalului din serviciile de zi/ de tip rezidenţial (în
tipărite 30/170 de exemplare), 2 broşuri (câte 500 de exemplare) şi 5 pliante (câte 200 de exemplare);
au fost organizate 7 sesiuni de formare în cadrul cărora au fost formaţi 121 de salariaţi care lucrează
în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, respectiv: 21 din centre de zi, 87 din case de
tip familial şi centre de plasament şi 13 din centre maternale. Din cei 121 salariaţi, 114 sunt ai
D.G.A.S.P.C. Olt şi 7 ai Centrului de zi “Cristina” Caracal, din subordinea Consiliului Local Caracal;
a fost elaborată şi aprobată Strategia judeţeană de formare a personalului din centrele de zi şi de tip
rezidenţial pentru copii din judeţul Olt pentru perioada 2010 – 2011 şi a fost întocmit raportul final.

O altă activitate planificată pentru a contribui la eficientizarea activităţii o constituie angajarea de
personal de specialitate (asistent social, psiholog, logoped, kinetoterapeut etc) în serviciile cu deficit de
personal. În cursul anului 2009 au fost organizate 5 concursuri şi au fost angajate 81 de persoane, din care 6
persoane în cadrul aparatului propriu al DGASPC Olt (1 inspector, 1 consilier juridic, 1 psiholog, 2 asistenţi
sociali), 62 de persoane în cadrul centrelor pentru adulţi (asistent social - 2, psiholog - 1, personal medical –
10, personal de îngrijire/educaţie - 25, personal administrativ – 24) şi 13 persoane în centrele pentru copii
(asistent social - 3, psiholog - 3, personal de educaţie şi îngrijire - 3, personal administrativ – 4)
2. Îmbunătăţirea sistemului de monitorizare a beneficiarilor serviciilor DGASPC
Indicatori de realizare în perioada raportată:
- completarea bazei de date Fişa Copilului (2246 operaţiuni) şi completarea bazei de date CMTIS (3110
operaţiuni: 2690 referitoare la copiii beneficiari ai serviciilor DGASPC Olt şi 420 privind personalul din
sistemul de protecţie a copilului);
- actualizarea evidenţei serviciului de evaluare complexă a copilului (1820 operaţiuni privind copii cu
dizabilităţi);
- este utilizată pentru evidenţă şi actualizată zilnic baza de date privind persoanele cu dizabilităţi
neinstituţionalizate;
- 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 2009 au fost realizate 236 de operaţiuni în Fişa Adultului;
- întocmirea şi transmiterea către ANPDC a fişelor de monitorizare lunară a activităţii DGASPC şi a
fişelor trimestriale de monitorizare;
- întocmirea şi transmiterea către ANPH a rapoartelor trimestriale şi semestriale statistice privind
persoanele cu handicap neinstituţionalizate şi instituţionalizate.
3. Întărirea relaţiilor de colaborare cu celelalte instituţii / servicii publice si private prin încheierea de
parteneriate precum şi prin stabilirea unor modalităţi coerente de monitorizare a activităţilor derulate în cadrul
acestor parteneriate.
Indicatori de realizare în perioada raportată:
În cursul perioadei raportate au fost semnate/ actualizate următoarele parteneriate:
- parteneriat între Centrul de recuperare a copilului cu dizabilităţi Caracal şi Clubul copiilor şi elevilor
„Marius Bunescu” Caracal, în cadrul căruia se urmăreşte realizarea de programe de educaţie pentru
dezvoltarea personală şi programe de stimulare a activităţilor practice prin tehnica colajului;
- parteneriat între Complexul de servicii „Sf.Elena” Corabia şi Poliţia Corabia – compartimentul poliţiei
de proximitate, având ca obiectiv formarea de norme moral – civice pentru beneficiarii complexului de
servicii „Sf.Elena” Corabia;
- parteneriat între DGASPC Olt - Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilităţi Slatina şi Organizaţia
pentru copii şi adulţi cu nevoi speciale „Trebuie!” filiala Olt, vizând acordarea de servicii sociale în
spiritul respectului şi în interesul copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi;
parteneriate între Complexul de servicii „Amicii” Slatina şi Liceul cu program sportiv, Colegiul Naţional
„I.Minulescu” şi Colegiul Naţional Vocaţional „N.Titulescu” Slatina – toate având ca obiectiv derularea
de proiecte extracurriculare şi voluntariat pentru o mai bună integrare a beneficiarilor complexului;
- 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 între Centrul de recuperare a copilului cu dizabilităţi Slatina şi Colegiul Naţional „Radu
Greceanu” Slatina, în cadrul căruia se vor realiza acţiuni de socializare în vederea integrării copiilor cu
dizabilităţi;
- parteneriate între Complexul de servicii pentru persoane adulte Corabia şi:
▪ Primăria Corabia (obiectiv: colaborare pentru îmbunătăţirea vieţii persoanelor cu handicap);
▪ Biserica Sf.Spiridon (obiectiv: participarea persoanelor adulte cu handicap la slujbele religioase,
apărarea şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap);
▪ Centrul de îngrijire pentru tineri peste 18 ani „Paşi spre viitor” Corabia (obiectiv: dezvoltarea
sentimentelor de generozitate, filantropie şi dragoste pentru semeni);
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▪

-

-

-

-

-

-

-

-

Poliţia oraşului Corabia (obiectiv: creşterea calităţii vieţii persoanelor cu handicap, prin informare
asupra modului de comportare al beneficiarilor în localitate)
▪ Colegiul Tehnic ”Danubius” Corabia (obiectiv: dezvoltarea sentimentelor de generozitate,
filantropie şi dragoste pentru semeni);
▪ Colegiul Naţional A.I Cuza Corabia (obiectiv: dezvoltarea sentimentelor de generozitate, filantropie
şi dragoste pentru semeni).
parteneriat între Complexul de servicii „Sf.Elena” Corabia şi Partida Romilor Corabia;
parteneriate între Complexul de servicii „Amicii” Slatina şi Liceul cu Program Sportiv Slatina, respectiv
coala George Poboran Slatina;
parteneriate cu Inspectoratul colar şi Fundaţia „Motivation” în scopul sprijinirii integrării copiilor cu
dizabilităţi;
convenţia de parteneriat între DGASPC Olt şi Asociaţia L-Arcobaleno „Atelier protejat Floare de
Colţ”prin care se va urmări sprijinirea tinerilor din CP Floare de Colț în vederea integrării socioprofesionale;
protocol de colaborare între DGASPC Olt, Asociaţia Rrom-Grand şi 40 de SPAS în scopul identificării
şi înregistrării naşterii copiilor fără certificat de naştere din comunităţi;
s-au încheiat parteneriate cu 30 de medici de familie, 50 de SPAS şi cu Direcţia de Sănătate Publică
Olt pentru derularea Programului de Educaţie pentru Sănătate;
protocol de colaborare între DGASPC Olt şi Inspectoratul colar Judeţean Olt în vederea participării
copiilor cu dizabilităţi la procesul educaţional;
parteneriat între Casele de tip familial Mugurel Slatina şi Fundaţia William Tyrell în cadrul căruia se vor
realiza acţiuni de socializare în vederea integrării copiilor cu dizabilităţi;
convenţia de parteneriat între CRRPH Cezieni şi IPJ Olt – Postul de Poliţie Cezieni, având ca
obiective pregătirea anti-infracţională a beneficiarilor, supravegherea acestora şi instruirea lor cu
privire la regulile de circulaţie;
protocol de colaborare între DGASPC Olt şi Grădiniţa cu program prelungit nr.2 Slatina vizând
implementarea şi evaluarea Proiectului „Inimă de copil”;
protocol de colaborare între DGASPC Olt şi Colegiul Naţional „Radu Greceanu” Slatina având ca
obiectiv dezvoltarea spiritului civic al elevilor prin derularea de acţiuni comune cu CSPA Slatina;
două parteneriate educationale între Centrul de plasament ”Floare de colt” Bals si unitatile scolare din
localitate;
3 parteneriate educationale între Casele de tip familial ”Sf.Nicolae” Caracal, Colegiul National ”Ionită
Asan”, Scoala Gheorghe Magheru, respectiv Colegiul Tehnic Matei Basarab si a parteneriatului ”SAH
MAT” cu Colegiul National ”Ionită Asan”, Leceul teoretic Mihail Viteazul, Colegiul Tehnic Matei
Basarab si Asociatia Sportiva ”Munca” Rosieni;
protocoale de colaborare cu 62 de primării în scopul prevenirii separării copilului de familie si
parteneriate cu 15 medici de familie.
Principalele activităţi desfăşurate în cadrul parteneriatelor pe parcursul perioadei raportate se referă la:
acţiuni pentru socializarea copiilor din serviciile de tip rezidenţial prin implicarea în activităţi
extraşcolare, artistice şi sportive, precum şi pentru dezvoltarea armonioasă a acestora; acţiunile au
fost organizate în parteneriat cu diferite unităţi şcolare, case de cultură şi cluburi ale copiilor (acţiuni
organizate săptămânal/lunar pentru copiii şi tinerii din Centrul de plasament „Floare de colţ” Balş,
Casele de tip familial „Sf.Valentin” Slatina, Casele de tip familial „Sf.Andrei” Slatina, Casele de tip
familial „Sf.Nicolae” Caracal, Casele de tip familial ”Sf.Elena” Corabia);
acţiuni pentru socializarea copiilor din serviciile de tip rezidenţial prin implicarea în activităţi
extraşcolare, artistice şi sportive, precum şi pentru dezvoltarea armonioasă a acestora; acţiunile au
fost organizate în parteneriat cu diferite unităţi şcolare, case de cultură şi cluburi ale copiilor (acţiuni
organizate săptămânal/lunar pentru copiii şi tinerii din Centrul de plasament „Floare de colţ” Balş,
Casele de tip familial „Sf.Valentin” Slatina, Casele de tip familial „Sf.Andrei” Slatina, Casele de tip
familial „Sf.Nicolae” Caracal)
Sărbătorirea Zilei Unirii principatelor Române (Centrul de plasament „Sf.Elena” Corabia, în parteneriat
cu Primăria, instituţii de învăţământ, Clubul copiilor);
Activităţi artistico-plastice şi momente artistice „Zilele primăverii” – acţiune organizată în parteneriat de
către Asociaţia de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic – filiala Corabia, Centrul medico-social Corabia
şi Centrul de plasament „Sf.Elena” Corabia);
Sărbătorirea Zilei de Sf.Valentin de către copiii şi tinerii din Casele de tip familial „Sf.Valentin” Slatina
în parteneriat cu elevii Colegiului Naţional Vocaţional N.Titulescu Slatina;
Sărbătorirea Zilei de 8 Martie de către copiii din Casele de tip familial „Mugurel”, „Luminiţa” şi
„Sf.Mihail” Slatina în cadrul Organizaţiei „Trebuie!”
Schimb de experienţă între Casele de tip familial „Sf.Andrei” Slatina, coala C-tin Brîncoveanu Slatina
şi Casele de tip familial „Sf.Valentin” Slatina”;
Organizarea unei acţiuni cu caracter moral creştin „Sfânta taină a spovedaniei” la care au participat
Biserica ortodoxă „Sf.Vasile” Caracal, coala „Gheorghe Magheru” Caracal şi Casele de tip familial
„Sf.Nicolae” Caracal;
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Sărbătorirea Zilei de 8 Martie şi sosirii primăverii – acţiune organizată de CRRPH Caracal în
parteneriat cu Casele de tip familial „Sf.Nicolae” Caracal, CRRPH Cezieni, coala nr.2 Caracal,
Colegiul Naţional „Ioniţă Asan” Caracal şi DGASPC Olt;
Schimb de experienţă între Complexul de servicii „Sf.Elena” Corabia, Casele de tip familial
„Sf.Nicolae” Caracal, Casele de tip familial „Sf.Maria” Balş, CRRPH Caracal, Centrul de plasament
„Floare de colţ” Balş;
Sărbătorirea Zilei de 1 Iunie prin organizarea de concursuri de desen, întreceri sportive etc.
(Complexul de servicii „Sf.Elena” Corabia în parteneriat cu Colegiul Naţional A.I.Cuza Corabia,
Complexul de servicii „Amicii” Slatina în parteneriat cu Grădiniţa cu program prelungit nr.5 Slatina);
Organizarea de acţiuni tematice: „Să-l cunoaştem şi să-l ajutăm pe fiecare” (Complex servicii Amicii în
parteneriat cu LPS Slatina), „Colaje din hârtie creponată” (Complex servicii Amicii în parteneriat cu
GPP nr.5 Slatina), „Pomul Vieţii” – spectacol muzical artistic organizat de Primăria Balş şi la care au
fost invitaţi copiii şi tinerii din Centrul de plasament Floare de colţ si Casele de tip familial ”Sf.Maria”
Bals, „Calculatorul – prietenul meu” (Centrul de plasament Floare de colţ în parteneriat cu Liceul
teoretic Balş), „Circulaţia pe drumurile publice - Atenţie Pietoni!” (Casele de tip familial Sf.Nicolae
Caracal în parteneriat cu Poliţia Caracal), „Ziua porţilor deschise la ISU Olt” (Casele de tip familial
Sf.Andrei Slatina în parteneriat cu ISU Olt), ”Tainele informatiei” (Casele de tip familial ”Sf.Maria” Bals
in parteneriat cu Clubul copiilor Bals), ”Meseria – bratara de aur” (Casele de tip familial ”Sf.Maria” Bals
in parteneriat cu AJOFM Bals);
acţiuni pentru socializarea copiilor din serviciile de tip rezidenţial prin implicarea în activităţi
extraşcolare, artistice şi sportive, precum şi pentru dezvoltarea armonioasă a acestora; acţiunile au
fost organizate în parteneriat cu diferite unităţi şcolare, case de cultură şi cluburi ale copiilor (acţiuni
organizate săptămânal/lunar pentru copiii şi tinerii din Centrul de plasament „Floare de colţ” Balş,
Casele de tip familial „Sf.Valentin” Slatina, Casele de tip familial „Sf.Andrei” Slatina, Casele de tip
familial „Sf.Nicolae” Caracal);
organizarea de activităţi pentru sărbătorirea unor zile speciale, cum ar fi: Ziua de Sf.Gheorghe,
Sărbătoarea Floriilor, Paştele, Ziua Muncii, Ziua tineretului, Ziua de Sf.Constantin şi Elena, Ziua de
Rusalii (toate serviciile au organizat acţiuni în parteneriat);
organizarea de scurte drumeţii (Centrul de plasament Floare de colţ în parteneriat cu coala specială
şi Liceul teoretic din Balş, Casele de tip familial ”Sf.Maria” Bals in parteneriat cu Scoala speciala Bals),
excursii (Casele de tip familial Sf.Nicolae Caracal în parteneriat cu coala generală „Gheorghe
Magheru” Caracal – excursie la obiective turistice din Bucureşti, Casele de tip familial Sf.Valentin
Slatina în parteneriat cu coala Generală cu clasele I-VIII Piatra Olt – excursie la Peştera Polovragi în
cadrul acţiunii „Toţi suntem egali”);
organizarea unei tabere la Govora de către Fundaţia „Mission Without Borders” la care au participat
copii din Centrul de plasament „Sf.Elena” Corabia, Casele de tip familial Sf.Nicolae Caracal, Casele de
tip familial Sf.Andrei Slatina;
participarea copiilor din Casele de tip familial Sf.Nicolae Caracal la diverse acţiuni/evenimente culturalartistice:
▪ spectacol artistic organizat pe platoul din faţa Primăriei Piteşti (în parteneriat cu Casa de
cultură „Radu erban” Caracal)
▪ concurs de alergări, concurs de şah la Roşieni - organizat în parteneriat cu Colegiul tehnic
„matei Basarab” Caracal şi coala generală Roşieni
▪ Festivalul Internaţional de Folclor de La Montana, Bulgaria (cu sprijinul Casei de cultură „Radu
erban” Caracal)
▪ Concurs de dans de societate – în parteneriat cu Clubul Copiilor „Marius Bunescu” Caracal
acţiuni pentru prevenirea şi combaterea discriminării copiilor instituţionalizaţi, copiilor romi şi a altor
categorii de copii:
▪ Casele de tip familial Sf.Nicolae Caracal în parteneriat cu coala generală nr.6 Caracal şi
Primăria Caracal – Compartimentul consiliere (relaţia cu romii)
▪ Casele de tip familial Sf.Valentin Slatina în parteneriat cu coala Generală cu clasele I-VIII
Piatra Olt şi Liceul Piatra Olt
actiuni de informare a copiilor si tinerilor din Casele de tip familial ”Sf.Maria” Bals pe teme cum ar fi:
consiliere profesionala si orientare vocationala (parteneriat cu Scoala speciala), prevenirea virusului
H1N1 (in parteneriat cu un cabinet medical individual), indepartarea Factorilor de risc (parteneriat cu
Grup Scolar Industrial Constructii Masini Bals);
participarea a 4 tineri din Casele de tip familial Sf.Andrei Slatina la Concursul de dans sportiv/artistic
„Împreună pentru viitor” – Gala regională a S.N.A.C., organizat de Liceul cu Program Sportiv Slatina;
participarea copiilor din cadrul CTF Sf. Andrei Slatina, CTF Sf. Valentin Slatina şi CTF Sf. Nicolae la
tabăra de la Govora organizată de Fundaţia Mission Without Borders România;
sarbătorirea Zilei beneficiarului din Centrul de plasament ”Floare de colt” Bals (18 octombrie), în
colaborare cu Scoala specială Bals;
sărbătorirea Zilei Universale a Drepturilor Copilului (22 noiembrie) de către copiii din Casele de tip
familial ”Sf.Nicolae” Caracal împreună cu elevii Colegiului National ”Ionită Asan”, copiii din Casele de
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tip familial ”Sf.Maria” Bals, copiii din Casele de tip familial ”Sf.Elena” Corabia împreună cu elevii
Colegiului National A.I.Cuza Corabia (care au sustinut un mic program artistic);
Sarbatorirea Zilei Caselor de tip familial Sf.Nicolae” Caracal (6 decembrie);
Programe artistice si împărtirea de daruri cu ocazia Sarbatorilor de iarnă;
Organizarea unei excursii la Bucuresti a copiilor din Casele de tip familial ”Sf.Elena” Corabia de către
Fundatia ”Noi Orizonturi – Familia”.

4. Promovarea si monitorizarea programelor şi activităţilor de voluntariat
Indicatori de realizare în perioada raportată:
În cursul anului 2009, au fost primite şi soluţionate favorabil 24 de cereri privind efectuarea de activităţi
de voluntariat (13 în servicii pentru copii, 1 în servicii pentru adulţi şi 4 în servicii pentru copii şi adulţi) şi 34
cereri de vizită a serviciilor subordonate (21 – protecţia copilului, 3 – persoane adulte, 10 – protecţia copilului şi
persoane adulte), majoritatea vizitelor fiind efectuate cu scopul acordării de cadouri beneficiarilor.
Acţiunile de voluntariat constau în acordarea de sprijin material pentru beneficiari şi derularea de
activităţi diverse cu aceştia (activităţi de suport educaţional, ieşiri în parc, activităţi de dezvoltarea a
aptitudinilor artistice etc.).
De asemenea, în serviciile DGASPC Olt se pot derula (pe baza unor convenţii cu instituţiile de
învăţământ) activităţi de stagiu de practică de către studenţi. Astfel, în anul universitar 2008 – 2009 au fost
încheiate 3 Convenţii de colaborare cu instituţii de învăţământ superior, în baza cărora şi-au efectuat stagiul de
practică 14 studenţi; în anul universitar 2009 – 2010 s-a încheiat o singură convenţie pentru 10 studenţi.
5. Popularizarea si mediatizarea serviciilor si activităţii DGASPC Olt, promovarea unei imagini pozitive
a beneficiarilor si popularizarea drepturilor acestora (acţiuni media, campanii de informare, campanii de
educaţie etc.)
Indicatori de realizare în perioada raportată:
- acreditarea reprezentanţilor mass-media: au fost primite şi soluţionate 4 cereri de acreditare;
- asigurarea accesului la informaţiile de interes public:
- au fost furnizate răspunsuri la 3 cereri venite din partea unor persoane fizice;
- la solicitarea redactorilor din mass-media locală au fost furnizate informaţii şi/sau acorduri
pentru realizarea de reportaje sociale privind activitatea DGASPC Olt (31 cereri protecţia
copilului, 6 cereri protecţie persoane adulte, 2 cereri comune şi 2 cereri privind chestiuni
administrative).
- 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 65 de articole (inclusiv
reportaje şi interviuri) vizând activităţi de protecţie şi asistenţă socială specifice DGASPC Olt.
- la posturile locale TV au fost difuzate două reportaje privind aniversarea a 105 ani de catre o
beneficiara a CSPA Slatina, o emisiune cu privire la inchiderea Centrului de plasament Sf.Elena
Corabia şi un interviu al directorului executiv al DGASPC Olt cu privire la procesul de acreditare a
serviciilor sociale pe care instituţia noastră le furnizează;
- 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;
- 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) –
acestea au fost prezentate la acţiuni în parteneriat;
- în cursul lunilor noiembrie si decembrie 2009, serviciul pentru prevenirea situatiilor de risc si
interventie în regim de urgentă a desfăsurat in Caracal si Drăgănesti Olt, împreună cu preprezentantii
primăriilor, mediatori sanitari si asistenti medicali comunitari, 2 actiuni de informare si sensibilizare a
populatiei privind drepturile copilului si prezentarea serviciilor de prevenire, fiind distribuite pliante
privind centrrul de zi si centrul maternal;
- de asemenea, se actualizează permanent pagina web (www.dgaspc-olt.ro) – conţinând informaţii,
evenimente, anunţuri cu privire la activitatea DGASPC Olt, declaraţii de avere/ interese, organizare
concursuri, structură organizatorică.
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 trimestrial de alimente, medicamente şi furnituri şi al necesarului pentru
materiale de curăţenie şi întreţinere, carburanţi, echipament şi cazarmament pentru toate unităţile
subordonate;
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refacerea de zugrăveli, igienizarea băilor, efectuarea de reparaţii şi înlocuiri la instalaţiile sanitare şi
termice de la nivelul caselor de tip familial din Slatina;
reparaţii la instalaţiile sanitare, înlocuirea instalaţiei termice şi refacerea de zugrăveli la spaţii aferente
aparatului propriu al DGASPC Olt;
reparaţii la instalaţia termică de la Complexul de servicii „Sf.tefan” Slatina şi CRCD Slatina;
efectuarea de revizii tehnice şi reparaţii la autovehiculele din dotare.
tehnic
întocmirea unui memoriu tehnic vizând necesitatea unei construcţii anexe la CSPA Corabia pentru un
sediu administrativ (în prezent neexistând condiţii adecvate pentru bucătărie, spălătorie, birouri,
depozit alimente, centrală termică);
montarea de detectoare de gaze la casele de tip familial;
realizarea memoriului tehnic şi a documentaţiei de licitaţie pentru amenajarea Complexului de servicii
„Sf.tefan” Slatina şi supravegherea modului de execuţie a lucrărilor;
amenajare bloc alimentar şi spaţii pentru servit masa la CSPA Corabia şi supravegherea lucrărilor prin
asigurarea dirigenţiei de şantier.
evaluarea spaţiilor şi întocmirea documentaţiei necesare pentru amenajarea parcului pentru copii la
Complexul de servicii „Sf.tefan” Slatina;
realizarea tuturor demersurilor pentru instalarea unei centrale termice la CPV Fălcoiu (amenajare
clădire, montare centrală termică şi realizarea instalaţiei aferente centralei);
întocmirea documentaţiei şi urmărirea montării de jgheaburi şi burlane la sediul DGASPC Olt;
efectuarea serviciilor de dezinfecţie pentru combaterea virusului AH1N1 la sediul DGASPC şi unităţilor
subordonate;
protecţia muncii,apărare împotriva incendiilor, protecţia mediului
realizarea instructajelor introductive generale privind PSI şi SSM pentru persoanele nou angajate;
realizarea de demersuri către ITM Olt şi DSP Olt în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare, pentru
stabilirea locurilor de muncă în condiţii grele şi pentru expertizarea locurilor de muncă şi stabilirea
sporurilor specifice fiecărui loc de muncă;
activităţi de îndrumare şi control în domeniul PSI, securităţii şi sănătăţii în muncă, protecţiei mediului la
nivelul instituţiilor din subordine;
obţinerea negaţiilor de la Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt – necesare pentru re-autorizarea
caselor de tip familial din subordinea DGASPC Olt.
efectuarea demersurilor necesare către Administraţia Naţională „Apele Române” pentru prelungirea
contractului de utilizare/exploatare a resurselor de apă.
derularea în parteneriat cu ISU Olt a campaniilor „Îţi sunt aproape pentru că eşti aproapele meu” şi „O
casă sigură – o viaţă în plus”;
întocmirea de fişe de măsuri hidrometrice;
efectuarea demersurilor necesare pentru colectarea, transportul şi distrugerea deşeurilor toxice din
incinta sediului DGASPC Olt;
reautorizarea DGASPC Olt de către ITM Olt, potrivit noilor hotărâri ale Consiliului Judeţean;
organizarea de şedinţe trimestriale ale Comitentului de Securitate şi Sănătate în Muncă;
a fost încheiat contractul pentru asigurarea controlului oficial sanitar veterinar şi a fost obţinută
autorizaţia sanitar-veterinară pentru depozitul alimentar.

b) Achiziţii publice
Au fost realizate demersurile necesare pentru achiziţia de produse şi lucrări fiind organizate 39 de
proceduri de cerere de oferte (35 online şi 4 offline), precum şi atribuiri directe, situaţia achiziţiilor publice
pentru perioada raportată prezentându-se astfel:
• Valoare achiziţii publice de produse – 4.182.380,49 lei (din care 1.396.652,46 lei prin cerere de ofertă,
şi 1.955.638,23 lei prin atribuire directă, restul reprezentând valoarea actelor adiţionale încheiate)
• Valoare achiziţii publice de lucrări – 1.228.445,35 lei (din care 708.489,86 lei prin cerere de ofertă, şi
94.002,12 lei prin atribuire directă, restul reprezentând valoarea actelor adiţionale încheiate)
• Valoare achiziţii publice de servicii – 930.706,50 lei (490.890,5 prin atribuire directă, 433.824 lei prin
norme procedurale interne, restul reprezentând valoarea actelor adiţionale încheiate)

-

-

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, asistenţă socială şi capital, pe articole de buget cu întocmirea anexelor 1,2,şi 3
pentru DGASPC Olt, cu respectarea prevederilor legale referitoare la cele patru faze ale execuţiei
bugetare, Angajarea, Lichidarea, Ordonanţarea şi Plata, urmărind încadrarea plăţilor în bugetul
aprobat pe Titluri, articole şi alineate bugetare;
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;
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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 31.12.2009: Totalul creditelor aprobate este de 85.194.000 lei, situaţia plăţilor/
cheltuielilor efectuate în perioada 01.01.2009 - 31.12.2009, fiind următoarea:
• susţinerea activităţilor de asistenţă socială pentru familie şi copii:
Denumire indicator
Cheltuieli curente, din care
- cheltuieli de personal
- bunuri şi servicii
- asistenţă socială
- transferuri
Cheltuieli de capital
Total cheltuieli

Credite aprobate
28.434.000
20.047.000
6.630.000
735.000
1.022.000
0
28.434.000

Plăţi efectuate
28.248.639
20.028.329
6.512.945
685.894
1.021.471
0
28.248.639

• asigurări şi asistenţa socială acordată persoanelor în vârstă:
Denumire indicator
Cheltuieli curente, din care
- cheltuieli de personal
- bunuri şi servicii
- asistenţă socială
Cheltuieli de capital
Total cheltuieli

Credite aprobate
13.474.000
8.525.000
4.674.000
275.000
35.000
13.509.000

Plăţi efectuate
13.159.981
8.496.667
4.405.324
257.990
33.987
13.193.968

• susţinerea activităţilor de asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi:
Denumire indicator
Cheltuieli curente, din care
- bunuri şi servicii
- ajutoare sociale în numerar
Total cheltuieli

Credite aprobate
39.874.000
871.000
39.003.000
39.874.000

Plăţi efectuate
39.826.521
861.928
38.964.593
39.826.521

Credite aprobate
2.136.000
239.000
1.892.000
5.000
1.242.000
3.378.000

Plăţi efectuate

• fonduri externe nerambursabile:
Denumire indicator
Cheltuieli curente, din care
- cheltuieli de personal
- bunuri şi servicii
- ajutoare sociale în numerar
Cheltuieli de capital
Total cheltuieli

1.896.607
230.055
1.663.696
2.856
1.220.514
3.117.121

Din analiza contului de execuţie rezultă că DGASPC Olt s-a încadrat în creditele aprobate şi nu are
depăşiri la nici un articol sau alineat pentru plăţile efectuate. La sfârşitul trimetrului III a fost aprobată
rectificarea bugetară pentru anul 2009 prin diminuarea de sume de la titlurile de cheltuieli de personal şi
suplimentarea la titlurile de bunuri şi servicii. În trimestrul IV, pentru asigurarea sumelor necesare efectuării
plăţilor, au fost realizate atât virări de credite (pentru reaşezarea prevederilor bugetare pe titluri, articole şi
alineate în funcţie de necesităţi – prevederile pentru Titlul II Bunuri şi servicii” fiind insuficiente), cât şi mai
multe rectificări bugetare: o rectificare necesară ca urmare a modificării listei de investiţii cu noile dotări din
cadrul Proiectului „Servicii specializate pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat şi copiii străzii”, două
rectificări pentru suplimentarea prevederilor la Titlul II „Bunuri şi servicii” şi Titlul VIII „Asistenţă socială” din
economiile realizate la Titlul I „Cheltuieli de personal” şi rectificări lunare la subcapitolul „Asistenţă socială în
caz de boli şi invalidităţi” cu sumele alocate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

-

-

d) Gestionarea resurselor umane
întocmirea a aproximativ 1000 de dispoziţii privind: numiri în funcţie, modificări ale contractelor
individuale de muncă/ schimbări încadrare/ modificări raport serviciu, delegări/ prelungiri şi încetări
delegări, acordare/modificare/retragere sporuri, avansări/promovări, suspendări/încetări activitate,
stabilire salariu etc.;
operarea de modificări în carnetele de muncă (salarii merit, modificări de salariu, sporuri asistenţi
maternali etc.) şi completarea dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici din cadrul DGASPC Olt;;
încheierea de contracte de muncă şi acte adiţionale (184 de contracte şi 93 acte adiţionale);
întocmirea a 13 state de funcţii şi 6 state de personal;
organizarea a 11 examene pentru promovarea personalului;
întocmirea şi depunerea situaţiilor statistice lunare şi situaţiei semestriale privind numărul mediu al
salariaţilor şi a câştigurilor salariale; stabilirea şi raportarea lunară a numărului mediu de salariaţi ai
DGASPC Olt pe centre de copii şi adulţi şi a tabelului nominal cu persoanele încadrate în grad de
handicap din cadrul DGASPC Olt;
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-

înregistrări în programul Revisal; depunerea la Casa judeţeană de pensii Olt unui număr de 780 de
carnete de muncă în vederea prelucrării şi scanării;
întocmirea raportului trimestrial privind respectarea normelor de conduită a funcţionarilor publici şi
transmiterea acestuia către ANFP.

e) Juridic şi contencios
În cursul perioadei raportate, consilierii juridici din cadrul Biroului juridic contencios şi serviciului pentru
îngrijire de tip familial a copilului şi compartimentului antisărăcie, prevenire a marginalizării sociale şi sprijinirea
integrării socioprofesionale a tinerilor, au desfăşurat următoarele activităţi:
- acordarea de consiliere juridică copiilor, persoanelor care vor să ia în plasament copii, persoanelor
care vor să adopte etc. (127 de beneficiari, din care pentru 75 procesul de consiliere este în curs);
- reprezentarea DGASPC în instanţă pentru soluţionarea de acţiuni privind instituirea unei măsuri de
protecţie specială a copilului:
▪ cauze privind plasamentul în servicii de tip rezidenţial (instituiri şi încetări): au fost introduse 51
acţiuni (49) soluţionate 9 şi fost introdusă şi soluţionată o ordonanţă preşedenţială;
▪ cauze privind plasamentul familial (instituiri şi încetări): au fost introduse 72 de acţiuni şi au
fost soluţionate 67 (inclusiv pentru acţiuni introduse anterior);
▪ cauze privind tutela (instituiri şi încetări): au fost introduse 19 acţiuni şi au fost soluţionate 14;
▪ cauze privind adopţia (toate fazele specifice procedurii): au fost introduse 45 de acţiuni şi au
fost soluţionate 46 (inclusiv acţiuni introduse în anul anterior).
- introducerea în instanţă a 7 acţiuni de natură administrativă/resurse umane şi reprezentarea DGASPC
în instanţă în calitate de pârât în 30 de cauze de natură administrativă/resurse umane (28 acţiuni
soluţionate);
- întocmirea unui număr de 50 dispoziţii de instituire a plasamentului în regim de urgenţă: 10 în instituţii
de tip rezidenţial şi 40 la familii, persoane şi asistenţi maternali; întocmirea a 6 dispoziţii de
acordare/încetare de servicii sociale specializate;
- întocmirea a 238 de dispoziţii interne (cu privire la: constituire comisii/echipe – 86, resurse umane –
66, reglementare atribuţii – 21, referitoare la copii în situaţii de risc – 8, altele - 57);
- realizarea a 3 cercetări disciplinare şi aplicarea sancţiunilor stabilite (desfacerea disciplinară a
contractului individual de muncă, reducerea salariului de bază pe 3 luni cu 10%, respectiv avertisment
scris).
f) Audit
Au fost efectuate vizite de control la Complexul de Servicii Sf. Elena Corabia, Centrului de plasament
„Floare de colţ” Balş, Caselor de tip familial „Sf.Maria” Balş, Centrul de recuperare şi reabilitare a persoanelor
cu handicap Cezieni, Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Spineni, Centrul de Îngrijire şi Asistenţă opîrliţa şi
Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte Slatina, în vederea realizării auditului privind inventarierea şi
casarea bunurilor pe anul 2008, evaluarea stării generale a clădirilor şi a spaţiilor de depozitare a alimentelor şi
preparare a hranei, verificarea echipamentelor de pază şi securitate, iar la CRRPH Cezieni şi CIA Spineni au
fost verificate şi cheltuielile pentru reparaţii.
Prin rapoartele întocmite au fost făcute recomandări privind recepţionarea bunurilor doar cu
prezentarea tuturor documentelor de calitate specificate în contractele de furnizare, redistribuirea obiectelor de
inventar fără mişcare în decursul unui an, îmbunătăţirea/ modernizarea sistemului informatic.

CONCLUZII
Aprecierea gradului de realizare a obiectivelor
Având în vedere faptul că nu au putut fi implementate toate acţiunile planificate pentru anul 2009,
apreciem că, la nivel global, obiectivele au fost realizate în proporţie de 90%, existând însă diferenţe privind
gradul de realizare a fiecăruia dintre obiective.
Activităţile planificate şi neimplementate în cursul acestui an se referă la diversificarea serviciilor de la
nivelul DGASPC Olt atât pentru copii, cât şi pentru persoane adulte (servicii alternative pentru persoanele cu
dizabilităţi, locuinţe/ ateliere protejate, îngrijire la domiciliu, servicii pentru victimele violenţei în familie,
instruirea profesioniştilor din alte instituţii), realizarea a diverse acţiuni/campanii de informare privind drepturile
copilului, precum şi la înfiinţarea de servicii la nivel local.
Toate acestea, alături de activităţile realizate parţial, au diminuat gradul de îndeplinire a unor obiective
cum ar fi dezvoltarea serviciilor alternative destinate prevenirii instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi,
dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, dezvoltarea serviciilor destinate
prevenirii şi combaterii violenţei, dezvoltarea/ diversificarea serviciilor pentru copil şi familie la nivel local, dar şi
obiective ce ţin de promovarea drepturilor copilului.
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Cauze ale nerealizării acţiunilor planificate şi soluţii propuse:
- multe dintre activităţile planificate se bazau pe posibilitatea accesării unor resurse externe, în cursul
anului 2009 oportunităţile de finanţare fiind însă reduse (atât în ceea ce priveşte eligibilitatea DGASPC ca
solicitant, cât şi în ceea ce priveşte personalul insuficient pentru accesarea şi gestionarea de fonduri – multe
persoane fiind deja implicate în derularea a 3 proiecte din cadrul programelor de interes naţional şi a unui
proiect cu finanţare Phare); soluţii propuse: asigurarea de resurse financiare pentru realizarea de studii de
fezabilitate şi angajarea de personal;
- 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, precum şi o lipsă
de informare şi implicare în domeniul asistenţei sociale a factorilor de decizie de la nivel local. Ca soluţii
propuse pentru îmbunătăţirea activităţii la nivel local în cadrul PIN 2/ 2008-2009 au fost făcute o serie de
propuneri privind necesitatea organizării unor sesiuni de formare/informare a tuturor factorilor de decizie de la
nivel local (primarii şi secretarii, în special), dar şi a unei organizări adecvate a SPAS (angajarea de
personal suficient, calificarea personalului, dotări etc.); aceste demersuri prezintă însă un mare risc de
nerealizare, având în vedere faptul că DGASPC nu are o autoritate asupra factorilor de decizie, precum şi
actualul context economico-financiar;
- 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, dar şi în ceea ce priveşte integrarea tinerilor care părăsesc sistemul de
protecţie (lipsa locuinţelor sociale); soluţii propuse în vederea unei mai bune implicări: organizarea unor
întâlniri mai dese cu profesioniştii care au responsabilităţi în domeniul protecţiei şi promovării

drepturilor copilului (medici, asistenţi medicali comunitari, cadre didactice, poliţişti, preoţi), acţiuni
condiţionate în primul rând de existenţa resurselor umane care să poată realiza aceste întâlniri (în
prezent în cadrul serviciului prevenire sunt angajate doar 2 persoane)
- personalul de specialitate insuficient la nivelul serviciilor din aparatul propriu al DGASPC Olt, fapt ce
influenţează negativ atât aplicarea standardelor minime obligatorii în domeniu (mai ales în ceea ce priveşte
managementul de caz), cât şi realizarea unor activităţi ca cele prezentate mai sus (care necesită un consum
mare de timp de lucru); soluţii propuse: angajarea de personal în serviciile care se află în impas în ceea ce
priveşte exercitarea atribuţiilor.
Pentru anul 2010 a fost elaborat Programul de dezvoltare în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei
copilului, în cadrul căruia au fost stabilite acţiuni şi indicatori de realizare adecvaţi actualului context socioeconomic, dar au fost luate în considerare şi activităţi pentru care se preconizează accesarea de fonduri
externe, astfel încât să poată fi atinse cât mai multe dintre obiectivele stabilite în Strategia Judeţeană în
domeniul asistenţei sociale şi protecţiei drepturilor copilului pentru perioada 2007 - 2011.
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