Machetă Raportare anul 2010 – Plan acţiuni pentru realizarea în judeţul Olt a obiectivelor cuprinse în
Programul de Guvernare 2009 - 2012
- Principalele acţiuni realizate în cadrul Programului de Dezvoltare Economică şi Socială a Judeţului Olt în anul 2010 Nr.
crt.

Direcţia de acţiune

Activitatea

CAPITOLUL 9 – FAMILIA, PROTECŢIA COPILULUI ŞI EGALITATEA DE ŞANSE
EGALITATEA DE ŞANSE
1. Creşterea continuă a
1.1 Evaluarea potenţialului şi abilităţilor persoanelor
calităţii vieţii
cu handicap în vederea orientării către activităţi şi
persoanelor cu
meserii adaptate potenţialului funcţional al acestora
handicap şi sprijinirea
şi colaborarea cu AJOFM în vederea sprijinirii
familiilor aparţinătoare
integrării profesionale a persoanelor cu dizabilităţi

1.2 Continuarea procesului de restructurare/
reabilitare a CIA Slatina, CIA Şopîrliţa şi CRRPH
Cezieni

1.3 Amenajarea unor spaţii pentru desfăşurarea de
activităţi de ergoterapie la nivelul centrelor
rezidenţiale pentru persoane cu handicap

Entitatea
implicată în
realizare

Termen de
realizare a
ativităţii

Stadiul realizării obiectivului prin activitatea
implementată

DGASPC Olt

Permanent

În cursul anului 2010 au fost evaluate 6834 de
persoane cu handicap din care 106 persoane
au fost orientate către cursuri de
calificare/încadrare în muncă;
- au fost organizate 2 sesiuni de informare în
centrele pentru persoane cu handicap la care
au participat 43 de persoane cu handicap , din
care 13 persoane au fost orientate către
AJOFM, 1 persoană fiind angajată.

AJOFM Olt

DGASPC Olt

2011

Consiliul
Judeţean

DGASPC Olt

1

Trim.IV
2010

În perioada raportată Consiliul Judeţean Olt a
demarat proiectele pentru reabilitarea şi
reamenajarea clădirilor în care funcţionează
Centrul de îngrijire şi asistenţă Slatina, Centrul
de îngrijire şi asistenţă Şopârliţa şi Centrul de
recuperare şi reabilitare pentru persoane cu
handicap Cezieni .
De asemenea, faţă de 31.12.2009 numărul
beneficiarilor în cele 3 servicii rezidenţiale, la
31.12.2010, a fost redus cu 1% în CIA Slatina,
cu 4 % în CIA Şopârliţa şi cu 1 % în CRRPH
Cezieni.
În cursul anului 2010 activităţile de ergoterapie
s-au desfăşurat în cadrul a 4 mini-grădini (CIA
Şopârliţa, CRRPH Caracal, CRRPH Cezieni,
CSPA Spineni) şi a 4 mini-părculeţe (CIA
Şopârliţa, CSPA Spineni, CRRPH Cezieni ,
CRRPH Caracal) numărul mediu de utilizatori
al acestora fiind de 80 de persoane.

Observaţii

Obiectiv
realizat în
proporţie
medie de
70 %

Obiectiv
realizat
100 %

Obiectiv
realizat
100 %

3.

Dezvoltarea centrelor
de tip rezidenţial şi a
centrelor alternative
pentru persoanele cu
handicap mintal, cu
psihopatologii şi
afecţiuni multiple, prin
programe specifice

1.4 Monitorizarea procesului de instruire a
asistenţilor personali care îngrijesc persoane cu
handicap

DGASPC Olt

3.1. Furnizarea de servicii specializate pentru
persoane cu dizabilităţi în cadrul centrelor
rezidenţiale si centrelor de recuperare din cadrul
DGASPC Olt

DGASPC Olt

3.2. Furnizarea de servicii de consiliere şi înfiinţarea
unei linii telefonice pentru servicii de informare,
asistenţă şi consiliere a persoanelor cu dizabilităţi,
dar şi a aparţinătorilor acestora

DGASPC Olt

3.3. Evaluarea nevoilor si oportunităţilor existente la
nivel local si judeţean, în vederea dezvoltării si
diversificării serviciilor pentru persoanele cu
handicap

DGASPC Olt
Consiliile
locale

2

Permanent

Permanent

Permanent
( Trim. IV
2010 – pt.
linia
telefonica )
Trim.II
2010
(anual
până în
2011)

- Număr total de asistenţi personali la data de
31.12.2010: 1657;
- Numărul de asistenţi personali care au
beneficiat în cursul anului 2010 de cel puţin o
instruire este de 661 (faţă de 198 în 2009), din
care 218 ( faţă de 91 în 2009) asistenţi
personali au beneficiat de instruire autorizată.
- pe parcursul anului 2010 numărul de
persoane cu dizabilităţi instituţionalizate a
crescut de la 284 faţă de 301 (creştere de
aproape 6%).
- în ceea ce priveşte numărul de persoane cu
handicap care au beneficiat de serviciile
centrelor de recuperare, în cursul anului 2010
acesta a fost de 112 persoane faţă de 86 de
persoane în anul 2009 (creştere de 30 %)
Astfel, deşi obiectivul de reducere a numărului
de persoane instituţionalizate nu a putut fi
realizat, s-a înregistrat o creştere a ponderii
beneficiarilor de servicii de recuperare.
- în cursul anului 2010 au fost consiliate 98 de
persoane cu handicap şi aparţinătorii acestora.
În ceea ce priveşte înfiinţarea unei linii
telefonice – realizarea acestei acţiuni nu a fost
posibilă în cursul anului 2010.
În luna martie a fost transmisă primăriilor din
judeţ o fişă de evaluare a nevoilor în domeniul
asistenţei pentru familie şi copil, persoane cu
dizabilităţi şi persoane vârstnice. Au fost
centralizate datele furnizate de 106 primarii
privind situaţia persoanelor cu dizabilităţi la
nivel local.
Din analiza datelor, nu au fost identificate
localităţi în care să fie necesară (şi
fundamentată) dezvoltarea de servicii pentru
persoanele cu dizabilităţi, dar ar fi utile servicii
de consiliere în toate localităţile şi servicii de
îngrijire la domiciliu în 15 localităţi (4 oraşe şi

Obiectiv
realizat
100 %

Obiectiv
realizat în
proporţie
medie de
75 %

Obiectiv
realizat în
proporţie
de 80%

Obiectivul
a fost
realizat
100 %.

5.

6.

Asigurarea accesului
persoanelor cu
dizabilităţi la suportul
fizic, informaţional şi la
transportul public,
respectiv la intrarea în
imobile
Dezvoltarea sistemului
de consiliere juridică
gratuită, precum şi
serviciilor de îngrijire a
persoanelor vârstnice

5.1. Colaborarea cu primăriile în vederea informării
acestora cu privire la obligativitatea de a asigura
modalităţi adaptate de acces pentru persoanele cu
handicap

DGASPC Olt

Permanent

6.1. Furnizarea de servicii specializate pentru
persoane vârstnice în centrele rezidenţiale şi în
serviciile alternative din cadrul DGASPC Olt

DGASPC Olt

Permanent

6.2. Furnizarea de servicii de consiliere şi înfiinţarea
unei linii telefonice pentru servicii de informare,
asistenţă şi consiliere a persoanelor vârstnice, dar
şi a aparţinătorilor acestora

DGASPC Olt

3

Permanent
( Trim. IV
2010 – pt.
linia
telefonica )

11 comune). De asemenea, se recomandă
încheierea de parteneriate în domeniul
protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor
cu dizabilităţi între DGASPC Olt şi 18 autorităţi
publice locale.
În perioada următoare DGASPC Olt le va
transmite primăriilor evaluate concluziile şi
recomandările evaluării.
- atât în cursul trim. III cât şi în cursul trim. IV
toate primăriile au fost informate cu privire la
obligativitatea de a asigura modalităţi adaptate
de acces pentru persoanele cu handicap.

În cursul anului 2010 numărul de persoane
vârstnice instituţionalizate a crescut de la 142
la începutul anului, la 156 (31.12.2010),
respectiv o creştere de 10%.
Numărul de persoane vârstnice care au
beneficiat de servicii sociale alternative a fost
de 225 faţă de 139 în cursul anului 2009 (adică
o creştere de 60%), fapt ce a făcut ca, pe
ansamblu, ponderea beneficiarilor de servicii
alternative să fie mai mare decât a persoanelor
din centre rezidenţiale.
- în prezent serviciile de informare, asistenţă şi
consiliere a persoanelor vârstnice sunt
asigurate de Serviciul pentru îngrijire de tip
familial şi prevenirea situaţiilor de risc în
domeniul asistenţei sociale (din cadrul
aparatului propriu al DGASPC Olt) şi de
Complexul de servicii pentru persoane
vârstnice Slatina pe care acesta îl
coordonează.
- în perioada raportată au fost furnizate servicii
de consiliere pentru 404 persoane vârstnice.
- În ceea ce priveşte înfiinţarea unei linii
telefonice – această acţiune nu a putut fi
realizată în cursul anului 2010.

Obiectiv a
realizat
100 %.

Obiectiv a
realizat în
proporţie
de 80 %.

Obiectiv
realizat în
proporţie
de 75 %

6.3. Evaluarea nevoilor si oportunităţilor existente la
nivel local si judeţean, în vederea dezvoltării si
diversificării serviciilor pentru persoanele vârstnice

6.4. Colaborarea cu primăriile în vederea implicării
active a persoanelor vârstnice în viaţa comunităţii

1.

PROTECŢIA COPILULUI
Creşterea calităţii vieţii
1.1. Continuarea programului ”Şcoala părinţilor” la
copilului în mediile
nivelul serviciilor alternative din cadrul DGASPC Olt
defavorizate şi
şi realizarea de programe de pregătire a
respectarea
personalului care lucrează cu copiii în cadrul
standardelor minime de instituţiilor care au responsabilităţi în promovarea si
calitate în toate
protecţia drepturilor copilului
serviciile speciale
acordate copilului în
dificultate

DGASPC Olt
Consiliile
locale

Trim.II
2010
(anual
până în
2011)

DGASPC Olt
Consiliile
locale

Periodic,
până în
2011

DGASPC Olt

Periodic

4

În luna martie a fost transmisă primăriilor din
judeţ o fişă de evaluare a nevoilor în domeniul
asistenţei pentru familie şi copil, persoane cu
dizabilităţi şi persoane vârstnice. Au fost
centralizate datele furnizate de 106 primarii
privind situaţia persoanelor vârstnice la nivel
local, fiind identificate 30 de localităţi în care
este necesară acordarea de servicii de
consiliere persoanelor vârstnice, 11 localităţi în
care sunt necesare servicii de socializare şi 9
localităţi unde sunt necesare servicii de
îngrijire la domiciliu.
De asemenea, se recomandă încheierea de
parteneriate în domeniul asistenţei şi protecţiei
persoanelor vârstnice între DGASPC Olt şi 42
autorităţi publice locale.
În perioada următoare DGASPC Olt le va
transmite primăriilor evaluate concluziile şi
recomandările evaluării.
- în perioada raportată au fost încheiate
parteneriate cu 16 primării care vor derula la
nivelul local acţiuni pentru implicare activă a
persoanelor vârstnice în viaţa comunităţii
precum şi acţiuni de prevenire a
instituţionalizării persoanelor vârstnice prin
responsabilizarea familiei.
- în cursul anului 2010 Şcoala Părinţilor s-a
derulat la nivelul a 4 servicii din cadrul
DGASPC Olt (faţă de 4 servicii prevăzute),
respectiv – CRCD Slatina, Centrul maternal
Adelina Slatina, CS Amcii Slatina şi CS Sf.
Elena Corabia.
Acestea au desfăşurat numărul de sesiuni
prevăzut (1 sesiune/trimestru).
- Referitor la elaborarea unei metodologii
pentru pregătirea personalului care lucrează
cu copiii precum şi la susţinerea unei sesiuni
pentru instruirea a minim 15 cadre didactice –
aceste acţiuni nu au fost realizate.

Obiectiv a
realizat
100 %.

Obiectiv a
realizat
100 %

Obiectiv a
realizat în
proporţie
de 80%.

1.2. 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.

DGASPC Olt
Consiliile
locale
ISJ

5

Trim.IV
2010

Copii ai căror părinţi sunt plecaţi în
străinătate:
- în data de 01.07.2010 a devenit funcţional la
nivelul DGASPC Olt sistemul de raportare şi
monitorizare a copiilor ai căror părinţi sunt
plecaţi la muncă în străinătate, conform
metodologiei realizată în acest sens.
- conform ultimei raportări, în judeţul Olt, sunt
1188 copii ai căror părinţi sunt plecaţi în
străinătate – 382 copii cu ambii părinţi plecaţi,
597 copii cu un singur părinte plecat şi 209
copii cu părinte unic susţinător al familiei
monoparentale plecat la muncă în străinătate.
- în cursul anului 2010 au mai fost întocmite
287 de rapoarte de evaluare iniţială şi 51
(prevăzute 50) de planuri de servicii pentru
copiii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate
Copii fără acte de identitate:
- Serviciul pentru coordonarea autorităţilor
publice locale a întocmit o fişă de monitorizare
pe care a transmis-o primăriilor. La începutul
trim. IV acestea au raportat 23 de copii fără
certificat de naştere (date centralizate de la 94
de primării) .
- în trim. I a fost realizată în comuna Grădinari
o campanie de informare privind problema
copiilor fără acte de identitate .
Copii neşcolarizaţi/în situaţii de abandon
şcolar:
- Conform protocolului de colaborare încheiat
între DGASPC Olt, ISJ Olt şi primăriile din
judeţ până la data de 15.10.2010 urmau să fie
transmise date privind problema copiilor
neşcolarizaţi/în situaţii de abandon şcolar la
nivelul fiecărei localităţi din judeţ. Conform
datelor transmise de 66 de primării, în judeţul
Olt sunt 60 de copii care au abandonat
cursurile şcolare şi 222 copii aflaţi în situaţie de
risc de abandon şcolar datorită
absenteismului.

Obiectiv a
realizat
100 %.

1.3. Promovarea de programe educaţionale de
sprijin pentru copiii neşcolarizaţi/ în situaţie de
abandon şcolar în programe de sprijin, precum si
pentru copiii cu dizabilităţi şi părinţii acestora;

1.4. Asigurarea funcţionării si mediatizării serviciului
„Telefonul copilului”, monitorizarea copiilor străzii şi
înfiinţarea/ dezvoltarea/ îmbunătăţirea serviciilor
specializate pentru prevenirea şi combaterea
abuzului, neglijării şi exploatării copilului;
Colaborarea interinstituţională pentru prevenirea şi
soluţionarea cazurilor de abuz, neglijare şi
exploatare asupra copiilor

ISJ Olt
DGASPC Olt

DGASPC Olt

6

Permanent

Permanent

În cursul anului 2010 la nivelul serviciilor
coordonate de DGASPC Olt s-au desfăşurat o
serie de acţiuni care au urmărit promovarea
şcolarizării precum şi sensibilizarea comunităţii
faţă de problema integrării şcolare a copiilor cu
dizabilităţi.
Astfel pentru promovarea şcolarizării au fost
derulate, prin colaborare cu unităţile şcolare
din comunitate în special, 5 acţiuni fiind
implicate din partea DGASPC Olt următoarele
servicii: Complex Servicii Amicii Slatina, Case
de tip familial Sf. Andrei Slatina, Case de tip
familial Sf. Valentin Slatina, Case de tip familial
„Sf. Nicolae” Caracal, Case de tip familial „Sf.
Elena” Corabia.
În ceea ce priveşte sensibilizarea comunităţii
faţă de problema integrării şcolare a copiilor cu
dizabilităţi au fost derulate, prin colaborare cu
unităţile şcolare din comunitate în special, 4
acţiuni, din partea DGASPC Olt fiind implicate
următoarele servicii: Centrul de recuperare şi
reabilitare a copilului cu dizabilităţi Caracal,
Casele de tip familial „Sf. Maria” Balş, Centrul
de plasament „Floare de Colţ” Balş şi Complex
Servicii „Sf. Elena” Corabia.
- în cursul anului 2010, la nivelul
compartimentului Telefonul Copilului (din
cadrul CS Sf. Ştefan Slatina) au fost
înregistrate 218 apeluri prin care se solicitau
informaţii (faţă de 102 apeluri în 2009) şi 32 de
apeluri privind sesizarea unor cazuri de
abuz/neglijare dintre acestea din urmă fiind
confirmate şi soluţionate 7 cazuri (2 abuz şi 5
neglijare). Se observă astfel o creştere a
numărului de utilizatori cu 53%. De asemenea
au mai fost preluate prin Telefonul Copilului,
de la nivel naţional, 9 cazuri de copii supuşi
neglijării (5 cazuri soluţionate şi 4 cazuri luate
în evidenţă pentru soluţionare)

Obiectiv a
realizat
100 %.

Obiectiv a
realizat
100 %.

1.5. Sprijinirea autorităţilor locale pentru formarea
asistenţilor sociali/persoanelor cu atribuţii de
asistenţă socială, precum si pentru înfiinţarea
Consiliilor Comunitare Consultative şi instruirea
membrilor acestora. Organizarea de întâlniri
periodice cu asistenţii sociali si membrii consiliilor
comunitare

DGASPC Olt
Consiliile
locale

1.6. 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)

DGASPC Olt
Consiliile
locale

7

Permanent/
Periodic

Trim.II
2010
(anual
până în
2011)

- în perioada raportată Telefonul Copilului a
fost mediatizat în cadrul a 2 emisiuni TV
(postul local) şi în 3 articole ale presei locale
(prevăzută 1 apariţie pe trimestru) .
- în perioada raportată TC a încheiat
parteneriate de colaborare cu ISJ Olt, IPJ Olt,
DSP Olt, Episcopia Slatinei şi Romanaţiului
precum şi cu majoritatea primăriilor din judeţ.
- în cursul anului 2010 au beneficiat de
serviciile CS Sf. Ştefan Slatina 40 de copii (32
cazuri abuz/neglijare şi 8 cazuri – copii ai
străzii) faţă de 32 copii în anul 2009.
- în perioada raportată au fost monitorizaţi 17
copii ai străzii.
- în prezent sunt înfiinţate 71 de consilii
comunitare consultative, 42 de consilii fiind
înfiinţate în perioada raportată (faţă de 15
prevăzute).
- au fost întocmite 47 rapoarte privind
activitatea structurilor comunitare (faţă de 30
prevăzute) .
- au fost iniţiate acţiuni de instruire a
asistenţilor sociali de la nivelul primăriilor prin
organizarea a 20 de ateliere de lucru la care
au participat 106 persoane (prevăzute 20 cu
participarea a 80 de persoane).
- au fost încheiate parteneriate cu toate
primăriile din judeţ (prevăzute minim 20).
- nu au putut fi susţinute sesiunile de formare
pentru structurile comunitare (prevăzute 5
sesiuni cu aproximativ 50 participanţi).
În luna martie a fost transmisă primăriilor din
judeţ o fişă de evaluare a nevoilor în domeniul
asistenţei pentru familie şi copil, persoane cu
dizabilităţi şi persoane vârstnice. Au fost
centralizate datele furnizate de 106 primarii
privind situaţia persoanelor vârstnice la nivel
local.
În urma analizei datelor, s-a constatat
necesitatea acordării de servicii de consiliere

Obiectiv a
realizat în
proporţie
de 95 %

Obiectiv
realizat
100 %.

la nivelul tuturor localităţilor şi au fost
identificate 8 localităţi în care este necesară
dezvoltarea de servicii de zi. Sunt necesare şi
programe de prevenire şi combatere a
abandonului şcolar, violenţei în familie,
consumului de alcool.
De asemenea, se recomandă încheierea de
parteneriate în domeniul serviciilor pentru
familie şi copil între DGASPC Olt şi 47
autorităţi publice locale.
În perioada următoare DGASPC Olt le va
transmite primăriilor evaluate concluziile şi
recomandările evaluării.
1.7. Implementarea standardelor minime obligatorii
în domeniul protecţiei copilului în serviciile
DGASPC Olt.

DGASPC Olt

1.8. Asigurarea funcţionării corespunzătoare a
reţelei de asistenţă maternală

DGASPC Olt

1.9. Sprijinirea şi promovarea programelor de
prevenire a delincvenţei juvenile în şcoli, instituţii de
tip rezidenţial, alte servicii pentru copii

IPJ Olt
DGASPC Olt

8

2010

Permanent

Permanent

Toate serviciile de zi şi de tip rezidenţial sunt
acreditate şi licenţiate (licenţă provizorie sau
definitivă), iar în ceea ce priveşte respectarea
standardelor minime obligatorii, gradul de
realizare depăşeşte 70% în toate serviciile.
- în perioada raportată au beneficiat de
protecţie în cadrul reţelei de asistenţi maternali
profesionişti 548 copii din care 180 sunt copii
cu dizabilităţi.
- în data de 31.12.2010 reţeaua de asistenţi
maternali profesionişti era formată din 302
salariaţi. Dintre aceştia 152 sunt atestaţi pentru
îngrijirea copilului cu dizabilităţi (5 amp au fost
atestaţi în cursul anului 2010).
- în perioada raportată au fost reevaluaţi la
domiciliul familiei 100 de copii constatându-se
posibilitatea reintegrării in familie pentru 10
copii.
- In perioada raportată au fost reintegraţi în
familie 9 copii (prevăzuţi 10 copii reintegraţi ).
- în perioada raportată toate serviciile de tip
rezidenţial pentru copii au organizat cel puţin 2
întâlniri
cu
reprezentanţii
Poliţiei
de
Proximitate.

Obiectiv
realizat
100 %.

Obiectivul
a fost
realizat în
proporţie
de 99 %

Obiectiv
realizat
100 %.

1.10. Furnizarea de servicii de recuperare pentru
copiii cu dizabilităti şi înfiinţarea unei echipe mobile
pentru acordarea de servicii de recuperare la
domiciliu

1.11. Sprijinirea tinerilor care părăsesc sistemul de
protecţie prin acordarea de servicii 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.

DGASPC Olt

DGASPC Olt
AJOFM
Consiliul
judeţean
Consiliile
locale

9

Permanent

Permanent

În perioada raportată 113 copii cu dizabilităţi
au beneficiat de serviciile CRCD Slatina şi
CRCD Caracal (80 copii prevăzuţi).
De asemenea au fost organizate 6 sesiuni în
cadrul programului Şcoala Părinţilor.
Echipa mobilă : Dată fiind necesitatea de
reducere a cheltuielilor bugetare, s-a stabilit că
echipa mobilă va fi constituită prin atribuirea de
responsabilităţi suplimentare personalului deja
angajat al DGASPC OLT.
Totodată, în luna octombrie, prin Serviciul de
evaluare complexă a copilului DGASPC Olt a
transmis MMFPS observaţiile sale privind
Convenţia de Colaborare care va fi încheiată
pentru implementarea acestui proiect la nivelul
instituţiei noastre.
Achiziţiile de echipamente şi bunuri necesare
echipei se desfăşoară la nivelul Direcţiei
Generale pentru Protecţia Copilului din cadrul
MMFPS.
- în perioada raportată au fost luaţi în evidenţă
18 tineri care provin din serviciile de tip
rezidenţial (prevăzuţi 40)
- în perioada raportată au fost monitorizaţi 116
tineri (prevăzuţi 100), la 31.12.2010 numărul
acestora fiind de 79 tineri (76 integraţi socioprofesional din care 19 sunt tineri cu dizabilităţi
şi 3 tineri pentru care se pregăteşte integrarea
socio-profesională).
- au fost organizate 16 întâlniri (prevăzute 20
cu un număr cumulat de 50 participanţi) la care
au participat cumulat 67 tineri;
- au fost organizate 8 întâlniri cu personalul
care lucrează cu tinerii (prevăzute 16 întâlniri
cu un număr cumulat de 30 participanţi) la
acestea participând cumulat 41 persoane;
- au fost contactate 55 de firme şi identificate
astfel 20 locuri de muncă (prevăzute 45 firme
cu 15 locuri de muncă) ;

Obiectiv
realizat în
proporţie
de 75 %

Obiectiv
realizat în
proproţie
de 80 %

2. - Creşterea calităţii vieţii
copilului în mediile
defavorizate şi
respectarea
standardelor minime
de calitate în toate
serviciile speciale
acordate copilului în
dificultate
- Reducerea numărului
de copii plasaţi în
instituţii publice sau
private prin
reintegrarea lor în
familia naturală şi
sprijinirea familiei
extinse ca alternativă

2.1. Acordarea de servicii de tip rezidenţial pentru
copiii separaţi temporar sau definitiv de părinţi şi
continuarea procesului de închidere a Centrului de
plasament Floare de colţ Balş

2.3. 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

DGASPC Olt

Permanent
(2011 finalizare
închidere)

DGASPC Olt
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Permanent

- pentru 18 tineri au fost identificate locuri de
muncă dar nu au fost realizate angajări
(prevăzuţi 25 de tineri din care 10 tineri cu
dizabilităţi).
- în cursul anului 2010 au beneficiat de măsură
de protecţie în serviciile de tip rezidenţial
(centre de plasament, case de tip familial,
centre de primire, centre pentru tineri) 452
copii/tineri, din care 22 de copii – beneficiari ai
unor servicii de tip rezidenţial private. Dinamica
de la nivelul serviciilor de tip rezidenţial a
numărat 79 intrări (mulţi dintre ei fiind copii cu
dizabilităţi şi copii din reţeaua de asistenţă
maternală) şi 99 ieşiri.
- La 31.12.2010 beneficiau de protecţie de tip
rezidenţial 353 copii/tineri, faţă de 373 la
31.12.2009 (o scădere de 5,3 %).
- de asemenea, la nivelul CP Floare de Colţ
s-a înregistrat o uşoară creştere a numărului
de beneficiari - de la 67 la 69 de copii/tineri
(numărul de beneficiari nu a mai putut fi redus
deoarece în urma evaluărilor periodice, doar 4
copii au ieşit din centru, în timp ce numărul
intrărilor a crescut – 6 copii).
- în perioada raportată au fost părăsiţi în
maternităţi 2 copii şi au fost reintegraţi în
familie 21 de copii (obiectivul a fost de 40
copii);
- nu a fost acordat fond de urgenţă pentru
prevenirea/reintegrarea copiilor în familie (erau
prevăzuţi minim 50 copii);
- în cursul perioadei raportate au beneficiat de
servicii de zi (centre de zi, centre maternale,
centre de consilier şi centre de recuperare)
295 de copii faţă de 457 de copii în 2009.
Scăderea beneficiarilor cu 35% se explică prin
faptul că în cursul anului 2010 DGASPC Olt nu
a mai dispus de resurse financiare pentru
susţinerea fondului de urgenţă (in 2009 au

Obiectiv
realizat în
proporţie
de 80 %

Obiectiv
realizat în
proporţie
de 60 %

beneficiat de acest serviciu 148 copii). De
asemenea, din aceeaşi cauză sistemul de
servicii sociale destinate prevenirii situaţiilor
de risc nu a mai putut fi dezvoltat prin
înfiinţarea de noi servicii.
- o uşoară scădere se înregistrează şi la
nivelul beneficiarilor de protecţie de tip familial,
în 2010 beneficiind de astfel de măsuri 1068
de copii (cu 2%) mai puţin decât în 2009)
Astfel, pe fondul scăderii numărului de
beneficiari din sistemul de prevenire şi cel
familial s-a înregistrat însă şi o creştere a
ponderii măsurilor de tip rezidenţial în raport cu
măsurile de prevenire şi cele de tip familial ( de
la 22% în 2009 la 25% în 2010).
Pentru dezvoltarea serviciilor de prevenire la
nivel local sunt în curs de evaluare 3
subproiecte cu finanţare nerambursabilă
(fonduri asigurate de BDCE şi Guvernul
României) depuse în luna martie 2010 de
DGASPC Olt în cadrul proiectului „Servicii
comunitare de prevenire a separării copilului
de familia sa şi instruirea personalului aferent”
Cele 3 subproiecte au îndeplinit condiţiile de
conformitate administrativă (prima etapă de
evaluare) şi au ca scop dezvoltarea a 3 centre
de zi la nivel local (Bărăşti, Cungrea, SârbiiMăgura), contribuind astfel la diversificarea
serviciilor sociale.
PROTECŢIA FAMILIEI
1.

Înfiinţarea de noi
adăposturi pentru
victimele violenţei în
familie şi de centre
destinate agresorilor
familiali

1.1. Înfiinţarea unui centru destinat protecţiei
victimelor violenţei familiale

DGASPC Olt
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2010 2011

- în perioada raportată nu au fost fonduri şi
nici oportunităţi de finanţare.

Obiectiv
nerealizat

CAPITOLUL 25 – POLITICI ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR INTERETNICE
25.

Programe pentru
prevenirea şi
combaterea
discriminării copiilor
instituţionalizaţi,
precum şi pentru
celelalte categorii de
copii romi
aflaţi în dificultate.

25.1. Organizarea de întâlniri în cadrul caselor de
tip familial:„ Sf. Andrei“- Slatina, “Sf. Valentin”Slatina, “Sf. Nicolae”- Caracal, “Sf. Elena”Corabia, precum şi în cadrul primăriilor de
domiciliu a asistenţilor maternali profesionişti,
persoanelor de plasament/tutelă, în vederea
prelucrării personalului şi copiilor aflaţi în
plasament privind prevederile H.G. 430/2001,
republicată, privind Strategia de Îmbunătăţire a
Situaţiei Romilor, şi a Ordonanţei nr. 137/2000,
privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor
de discriminare.

DGASPC Olt

25.2. Desfăşurarea unor acţiuni în unităţile
şcolare din: Slatina, Caracal şi Corabia, unde sunt
elevi copii instituţionalizaţi sau de etnie romă din
comunitate, în vederea informării privind
drepturile copilului, cu accent deosebit pe

DGASPC Olt
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Semestrial

Semestrial

Acţiuni realizate în :
Trimestrul II:
au fost diseminate prevederile legale privind
prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare în rândul a
210 asistenţi
maternali profesionişti din 19 localităţi şi 50
familii/persoane de plasament/tutelă din 9
localităţi .
- în data de 19.04.2010 s-a desfăşurat o
acţiune în cadrul Caselor de tip familial Sf.
Nicolae Caracal pentru prevenirea şi
combaterea
discriminării
copiilor
instituţionalizaţi precum şi a copiilor de etnie
romă aflaţi în dificultate
Trimestrul III
- în data de 07.07.2010 s-a desfăşurat o
acţiune în cadrul CTF Sf. Nicolae Caracal care
a avut ca temă „Drepturile copilului, prevenirea
şi
combaterea
discriminării
copiilor
instituţionalizaţi”. Au participat personalul de
specialitate şi beneficiarii din cadrul CTF Sf.
Nicolae Caracal precum şi reprezentantul
Poliţiei Municipiului Caracal.
Trimestrul IV.
- în data de 06.12.2010, în cadrul CTF Sf.
Valentin Slatina, a fost organizată o întâlnire
cu un grup de elevi de etnie rromă din cadrul
Şcolii cu clasele I – VIII Piatra, din oraşul
Piatra
Olt.
Reprezentanţii
din
rândul
personalului pentru celor două instituţii au
iniţiat
dezbateri
pe
tema
importanţei
sărbătorilor de iarnă precum şi pe tema
integrării sociale a tinerilor de etnie rromă.
Acţiuni realizate în :
Trimestrul II:
- în data de 28.04.2010 personalul şi copiii din
CTF Sf. Andrei Slatina s-au întâlnit cu profesori
şi elevi de la Şcoala Nr. 1 Slatina pentru a

Obiectiv
realizat
100 %.

Obiectiv
realizat
100 %.

prevenirea şi combaterea discriminării copiilor.

dezbate problema integrării romilor în
societate;
- în data de 07.05.2010 s-a desfăşurat o
acţiune la sediul Colegiului Tehnic Matei
Basarab Caracal, la care au participat atât
cadre didactice cât şi elevi de la şcoala cu cls.
I-VIII Ghe. Magheru Caracal, Colegiul Tehnic
Matei Basarab, şcoala cu cls. I-VIII Nicolae
Titulescu Caracal, ocazie cu care au fost
prezentate drepturile copilului, conform legii
nr.272/2004, punându-se un accent deosebit
pe prevenirea şi combaterea discriminării
copiilor de etnie romă. La întâlnire au mai
participat copiii şi personalul de specialitate de
la CTF Sf. Nicolae Caracal
Trimestrul III:
- în data de 28.04.2010 personalul şi copiii din
CTF Sf. Andrei Slatina s-au întâlnit cu profesori
şi elevi de la Şcoala Nr. 1 Slatina pentru a
dezbate problema integrării romilor în
societate;
- în data de 07.05.2010 s-a desfăşurat o
acţiune la sediul Colegiului Tehnic Matei
Basarab Caracal, la care au participat atât
cadre didactice cât şi elevi de la şcoala cu cls.
I-VIII Ghe. Magheru Caracal, Colegiul Tehnic
Matei Basarab, şcoala cu cls. I-VIII Nicolae
Titulescu Caracal, ocazie cu care au fost
prezentate drepturile copilului, conform legii
nr.272/2004, punându-se un accent deosebit
pe prevenirea şi combaterea discriminării
copiilor de etnie romă. La întâlnire au mai
participat copiii şi personalul de specialitate de
la CTF Sf. Nicolae Caracal.
Trimestrul IV:
- În data de 09.12.2010, în cadrul „Colegiului
Naţional Ioniţă Asan” a fost organizată o
întâlnire la care au participat reprezentanţi din
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partea Mass-Mediei locale, CTF Sf. Nicolae
Caracal, DGASPC OLT, Şcolii Generale nr. 2
Caracal şi a Primăriei Caracal. A fost discutat
„rolul proiectelor educaţionale în formarea şi
dezvoltarea personalităţii copiilor” punându-se
accent pe importanţa integrării sociale a
copiilor instituţionalizaţi şi a fost lansat nr. 2 al
revistei „Aripi Deschise”.
26.

Desfăşurarea anuală,
în colaborare
cu ONG-uri şi autorităţi
locale, a
unor campanii de
informare şi de
sensibilizare a opiniei
publice cu
privire la drepturile
copilului,
precum şi la
problematica familiei
în situaţie de risc sau
dificultate, în
scopul prevenirii
abandonului,
abuzului şi a neglijării
copilului.

26.1. Susţinerea unor campanii de informare şi de
sensibilizare a opiniei publice cu privire la
drepturile copilului, precum şi la problematica
familiei în situaţie de risc, organizate în
comunitate (primării, şcoli), în scopul prevenirii
abandonului, abuzului şi neglijării copilului, în
localităţile: Slatina, Caracal, Drăgăneşti, Piatra
Olt, Corabia, Balş, Iancu Jianu, Grădinari,
Fălcoiu, Brastavăţu, Ianca, Obarşia, Izbiceni,
Corbu, Valea Mare, Brebeni, Sprâncenata,
Coteana, Curtişoara, Vişina Noua.

DGASPC Olt

Lunar

Acţiuni realizate în :
Trimestrul II:
- în data de 11.05.2010 DGASPC Olt a
desfăşurat în colaborare cu Primăria
Drăgăneşti Olt, la sediul Liceului Teotetic
Tudor Vladimirescu din localitate, o campanie
de informare la care au participat reprezentanţi
ai primăriei (viceprimar, referent pe probleme
de romi, mediator sanitar, mediator şcolar),
organe de poliţie locală, persoane din
comunitate şi reprezentanţi ai Partidei Romilor
Pro-Europa. Cu această ocazie au fost
identificaţi 8 copii fără certificate de naştere
proveniţi din 8 familii de etnie romă urmând să
fie înregistrată naşterea tardivă a acestora cu
sprijinul serviciului stare civilă din cadrul
primăriei. Reprezentanţii DGASPC Olt au
distribuit pliante şi postere privind serviciile de
prevenire a separării copiilor de părinţi, precum
şi aspecte ce vizează cazurile de copii ai căror
părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate.
Trimestrul III:
- În perioada raportată a fost realizată în oraşul
Corabia o campanie de informare privind
problema copiilor fără acte de identitate
precum şi problema absenteismului şcolar . Au
participat 20 de persoane care au reprezentat
diverse instituţii şi organizaţii – DGASPC Olt,
Şcoli, Instituţia Prefectului Olt, Poliţie, ISJ Olt,
AJOFM Olt, Partida Romilor.
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Obiectiv
realizat
100 %.

Trimestrul IV:
- în scopul prevenirii abandonului copilului de
către familie a fost încheiat în data de
01.11.2010 un protocol de colaborare între
DGASPC Olt şi Spitalul Orăşenesc Balş. În
cadrul
protocolului
este
prevăzută
şi
organizarea de întâlniri periodice în vederea
instruirii asistenţilor sociali din spital privind
actele normative în domeniul protecţiei
copilului precum şi instrumentarea cazurilor
care prezintă risc de abandon.
Notă:
Pentru evidenţierea gradului de îndeplinire a obiectivelor au fost luate în considerare procentele de realizare a indicatorilor, respectiv o medie a acestora, în
cazul în care pentru o activitate au fost stabiliţi mai mulţi indicatori.

DIRECTOR GENERAL,
CONSTANTIN STELIAN EMIL MOŢ

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
CRISTIAN-NICOLAE LUNGU

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
SORIN GHEORGHE
Şef serviciu strategii, programe, proiecte în
domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului,
Tănase Mariana
Întocmit de
Gicaru Cătălin
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