- Raport privind acţiunile realizate pentru îndeplinirea Programului de Dezvoltare Economică şi Socială a Judeţului Olt în anul 2011 Nr.
crt.
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CAPITOLUL 9 – FAMILIA, PROTECŢIA COPILULUI ŞI EGALITATEA DE ŞANSE
PROTECŢIA COPILULUI
1.
Creşterea calităţii
1.1. Continuarea
DGASPC
Trimestrial
vieţii copilului în
programului ”Şcoala
Olt
mediile
părinţilor” la nivelul
defavorizate şi
serviciilor alternative din
respectarea
cadrul DGASPC Olt şi
standardelor
realizarea de programe de
minime de calitate
pregătire a personalului
în toate serviciile
care lucrează cu copiii în
speciale acordate
cadrul instituţiilor care au
copilului în
responsabilităţi în
dificultate
promovarea şi protecţia
drepturilor copilului

1.2. Monitorizarea copiilor
ai căror părinţi sunt plecaţi
în străinătate.

DGASPC
Olt
C. L. din
judeţ
IŞJ Olt

Obiectiv
realizat
100%

Trimestrial
Obiectiv
realizat
60%

1

Observaţii

Programul „Şcoala Părinţilor” a fost realizat în 6 servicii de
prevenire:
1. Complex Servicii Slatina – 12 sesiuni;
2. Complex Servicii Amicii Slatina – 12 sesiuni;
3. Complex Servicii Sf. Elena Corabia – 8 sesiuni;
4. Centrul maternal Adelina – 2 sesiuni;
5. Centrul de recuperare a copilului cu dizabilităţi Caracal – 4
sesiuni
6. Centrul de recuperare a copilului cu dizabilităţi Slatina – 1
sesiune.
Tot în cadrul programului „Şcoala Părinţilor” au mai fost
organizate:
- în trim. II, 2 întâlniri între instructorii de educaţie din cadrul
Complexului şi diriginţii copiilor care învaţă la Şcoala George
Poboran şi la Colegiul Tehnic Metalurgic .
- în trim. II, o sesiune de instruire pentru angajaţi ai Spitalului
Judeţean Slatina care lucrează cu copii; au fost predate
mape cu legislaţie şi cu instrumente de lucru .
- în trim. III, o sesiune de instruire pentru angajaţi ai
Spitalului Municipal Caracal (7 asistente medicale), care
lucrează cu copii şi o sesiune pentru angajaţi ai Spitalului
Orăşenesc Corabia (5 asistente medicale şi 3 medici).
- în trim. IV, 3 întâlniri între instructorii de educaţie din cadrul
Complexului şi diriginţii copiilor care învaţă la C.N. Agricol
Carol I, Şc. George Poboran şi C.N.V. Nicolae Titulescu.
- În trim. III au fost monitorizaţi 481 copii ai căror părinţi sunt
plecaţi la muncă în străinătate, iar în trim. IV – 548 copii;
- în cursul anului au fost întocmite 105 rapoarte de evaluare
iniţială şi 34 de planuri de servicii pentru copii au căror părinţi
sunt plecaţi la muncă în străinătate;
- în cursul anului a fost organizată 1 acţiune de informare la
Şcoala nr. 7 Caracal (35 participanţi) în cadrul căreia au fost
prezentate următoarele teme: efectele psihologice asupra
copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în
străinătate precum şi asupra copiilor victime ale violenţei ,

1.3 Monitorizarea copiilor
neşcolarizaţi/ în situaţii de
abandon şcolar şi
promovarea de programe
educaţionale de sprijin
pentru copiii neşcolarizaţi/
în situaţie de abandon
şcolar, precum şi pentru
copiii cu dizabilităţi şi
părinţii acestora ;

IŞJ Olt
DGASPC
Olt

Trimestrial

1.4. Asigurarea funcţionării
şi mediatizării serviciului
„Telefonul copilului”,
monitorizarea copiilor străzii
şi colaborarea interinstituţională pentru
prevenirea şi soluţionarea
cazurilor de abuz, neglijare
şi exploatare asupra
copiilor

DGASPC
Olt

Permanent

Obiectiv
realizat
50 %

Obiectiv
realizat
100%
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prevenirea abandonului şcolar şi drepturile copilului.
- în trim. II a fost realizată în comuna Fălcoiu o acţiune de
informare la care au participat 24 de persoane din comunitate.
Au fost abordate următoarele teme: drepturile copilului;
promovarea şcolarizării copiilor; prevenirea violenţei
domestice.
- în trim. III o acţiune de informare la Şcoala nr. 7 Caracal (35
participanţi) în cadrul căreia au fost prezentate următoarele
teme: efectele psihologice asupra copiilor ai căror părinţi sunt
plecaţi la muncă în străinătate precum şi asupra copiilor
victime ale violenţei, prevenirea abandonului şcolar şi
drepturile copilului.
- în trim IV 7 acţiuni de sensibilizare pentru integrarea copiilor
cu dizabilităţi care au constat în întâlniri cu reprezentanţi ai
primăriilor fiind puse în discuţie următoarele teme: drepturile
copilului cu dizabilităţi, nevoile copilului cu dizabilităţi şi
implicarea factorilor responsabili in integrarea sociala a
copilului cu dizabilităţi .
- în trim. IV 3 acţiuni de sensibilizare pentru integrarea copiilor
cu dizabilităţi care au constat în întâlnirea cu reprezentanţi din
partea şcolilor (Şcoala V Mazilescu Corabia, Şcoala cu cls. I VIII) Tia Mare, S.A.M. Cilieni, Liceul T. Vladimirescu
Drăgăneşti Olt) .
- în trim II, serviciul evaluare iniţială a încheiat 2 parteneriate
cu Spitalul Municipal Caracal pentru prevenirea situaţiilor de
abuz asupra copilului precum şi pentru prevenirea situaţiilor
de abandon a copilului.
- în trim. III, o acţiune de informare la Şcoala nr. 7 Caracal
(35 participanţi) în cadrul căreia au fost prezentate
următoarele teme: efectele psihologice asupra copiilor ai căror
părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate precum şi asupra
copiilor victime ale violenţei, prevenirea abandonului şcolar
şi drepturile copilului .
- în trim. IV, o acţiune de informare in cadrul Colegiului P.S.
Aurelian Slatina la care au participat 2 reprezentanţi DGASPC
OLT, 4 profesori şi 58 elevi fiind prezentate următoarele teme:
drepturile copilului, prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării,
intervenţia în situaţii de urgenţă şi violenţa familială. De
asemenea, s-au distribuit pliante şi fluturaşi pe aceste teme.
- în trim. IV, o sesiune de formare pentru salariaţii Serviciul de
evaluare iniţială, derulată la sediul DGASPC OLT unde a fost
primita vizita reprezentanţilor Agenţiei Naţionale Împotriva
Traficului de Persoane – Craiova. Temele prezentate au fost:

mecanismul naţional de identificare şi referire a victimelor
traficului de persoane; prevenirea şi combaterea traficului de
persoane; modalităţi de lucru cu victimele traficului de
persoane.
De asemenea, Telefonul Copilului a fost mediatizat şi în presa
locală - 4 apariţii (o apariţie în cadrul emisiunii „Slatina la zi”
(OLT TV) din data de 18.04.2011.
1.5. Sprijinirea autorităţilor
locale pentru formarea
asistenţilor
sociali/persoanelor cu
atribuţii de asistenţă
socială, precum şi pentru
înfiinţarea structurilor
comunitare consultative şi
instruirea membrilor
acestora.

DGASPC
Olt
Consiliile
locale

Periodic

1.6. Derularea de campanii
de educaţie privind
drepturile copilului,
elaborarea şi distribuirea de
materiale informative pentru
prevenirea separării de
familie, combaterea
violenţei

DGASPC
Olt

Anual

Obiectiv
realizat
20%

Obiectiv
realizat
70%
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- primăriile din 69 de localităţi au fost informate despre
necesitatea înfiinţării/prelungirii mandatului consiliilor
comunitare consultative .
- au fost înfiinţate 2 consilii comunitare consultative (Seaca şi
Verguleasa) şi au fost reactualizate mandatele pentru 3
consilii comunitare consultative (Călui, Dobroteasa şi
Scărişoara) .

Trim. I.
- o acţiune de promovare a drepturilor copilului cu ocazia
sărbătoririi „Zilei copilului adoptat” ( 04.03.2011, sediul
DGASPC Olt), fiind invitaţi părinţi adoptivi şi reprezentanţi ai
mass-mediei locale.
Trim. II.
- în data de 29.06.2011 a fost realizată în comuna Fălcoiu o
acţiune de informare la care au participat 24 de persoane din
comunitate. Au fost abordate următoarele teme: drepturile
copilului; promovarea şcolarizării copiilor; prevenirea
violenţei domestice.
Trim. III.
- o acţiune de informare la Şcoala nr. 7 Caracal (35
participanţi) în cadrul căreia au fost prezentate următoarele
teme: efectele psihologice asupra copiilor ai căror părinţi sunt
plecaţi la muncă în străinătate precum şi asupra copiilor
victime ale violenţei , prevenirea abandonului şcolar şi
drepturile copilului.
Trim. IV.
- o acţiune de informare in cadrul Colegiului P.S. Aurelian
Slatina la care au participat 2 reprezentanţi DGASPC OLT, 4
profesori şi 58 elevi fiind prezentate următoarele teme:
drepturile copilului, prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării,
intervenţia în situaţii de urgenţă şi violenţa familială. De
asemenea, s-au distribuit pliante şi fluturaşi pe aceste teme.
- o sesiune de formare pentru salariaţii Serviciul de evaluare

iniţială, derulată la sediul DGASPC OLT unde a fost primita
vizita reprezentanţilor Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului
de Persoane – Craiova. Temele prezentate au fost:
mecanismul naţional de identificare şi referire a victimelor
traficului de persoane; prevenirea şi combaterea traficului de
persoane; modalităţi de lucru cu victimele traficului de
persoane.
De asemenea, in cursul anului activitatea DGASPC OLT a
fost mediatizată în 104 articole în presa scrisă şi 5 interviuri la
posturile de televiziune locală.
1.7. Sprijinirea şi
promovarea programelor de
prevenire a delincvenţei
juvenile în şcoli, instituţii de
tip rezidenţial, alte servicii
pentru copii

IPJ Olt
DGASPC
Olt

Trimestrial

Obiectiv
realizat
100%

În cursul anului au fost realizate la nivelul serviciilor
subordonate DGASPC OLT 33 de acţiuni de prevenire a
delincvenţei juvenile.

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

DGASPC
Olt

Permanent

Obiectiv
realizat
100%

- Numărul de beneficiari în cele 2 centre de recuperare a fost
mai mare de 90 de copii, cât se prevăzuse iniţial, respectiv: 97
(trim. I), 98 (trim. II), 98 (trim. III) şi 108 (trim. IV).
- la nivelul centrelor de recuperare au fost organizate 5 sesiuni
în cadrul programul „Şcoala Părinţilor”.
- echipa mobilă a sprijinit în vederea recuperării 17 de copii cu
dizabilităţi, pentru care a realizat 31 de deplasări.

1.9. Sprijinirea tinerilor care
părăsesc sistemul de
protecţie prin acordarea de
servicii pentru dezvoltarea
deprinderilor de viaţă,
sprijin pentru acces la un
loc de muncă şi/sau
locuinţă, asigurarea de
servicii specializate pentru
tinerii cu dizabilităţi.

DGASPC
Olt
AJOFM
CJ Olt
Consiliile
Locale

Permanent

1.10. Implementarea
standardelor minime
obligatorii în domeniul
protecţiei copilului în
serviciile DGASPC Olt,
promovarea parteneriatului

DGASPC
Olt

Permanent

Obiectiv
realizat
70%
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Obiectiv
realizat
100 %

- în cursul anului 2011 au fost luaţi în evidenţă 32 de tineri în
vederea integrării socio-profesionale;
- au fost monitorizaţi 111 tineri din care 22 sunt tineri cu
dizabilităţi;
- au fost identificate 24 de locuri de muncă, iar 4 tineri au fost
angajaţi (3 sunt tineri cu dizabilităţi);
- au fost organizate 20 de întâlniri cu tinerii din unităţile de tip
rezidenţial, numărul total de participanţi fiind de 75 tineri;
- au fost organizate 16 întâlniri cu personalul care lucrează cu
tineri, numărul de participanţi fiind de 50;
- 22 tineri cu dizabilităţi sunt în evidenţă pentru acordarea de
sprijin în vederea obţinerii unei locuinţe.
- Toate serviciile sunt acreditate;
- La nivelul tuturor serviciilor sunt încheiate parteneriate de
colaborare cu instituţii din comunitate (şcoli, biserică, poliţie,
primărie, ONG-uri etc. )

şi a serviciilor oferite
2.

1

Reducerea
numărului de copii
plasaţi în instituţii
publice sau private
prin reintegrarea lor
în familia naturală
şi sprijinirea familiei
extinse ca
alternativă

Dezvoltarea
sistemului de
consiliere juridică
gratuită, precum şi
serviciilor de
îngrijire a
persoanelor
vârstnice

DGASPC
Olt

Permanent

2.2. Continuarea
procesului de închidere a
Centrului de plasament
Floare de colţ Balş

DGASPC
Olt

2012

2.3. 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

DGASPC
Olt
Consiliile
locale din
judeţ

Trimestrul IIIIV 2011

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

DGASPC
Olt

Permanent

2.1. Acordarea de servicii
de prevenire a abandonului
şi instituţionalizării şi de
servicii tip rezidenţial/
familial pentru copiii
separaţi temporar sau
definitiv de părinţi cu
păstrarea unei ponderi
reduse a copiilor
instituţionalizaţi şi a unei
ponderi crescute a copiilor
din serviciile de prevenire

Obiectiv
realizat
90%

Obiectiv
în curs
de
realizare

Obiectiv
în curs
de
realizare

Obiectiv
realizat
90 %
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- în sistemul rezidenţial numărul de copii a crescut în cursul
anului 2011 cu 4% (era prevăzută era prevăzută o scădere de
5%);
- în serviciile de prevenire numărul de copii a crescut în cursul
anului 2011 cu 11,14 % (era prevăzută o creştere cu 5%);
- în cursul anului 2011 numărul de reintegrări a crescut cu
42% faţă de anul 2010 (era prevăzută o creştere cu 5%).

- în cursul anului au fost reevaluate cazurile a 73 copii, pentru
12 copii fiind propusă încetarea măsurii de protecţie.
- la 31.12.2011 în cadrul CP Floare de Colţ beneficiază de
protecţie 72 de copii cu dizabilităţi.
- 95 de primării au transmis către DGASPC OLT Fişa de
evaluare a nevoilor sociale locale .

- în perioada raportată au fost primite 61 cereri pentru
instituţionalizare din care au fost aprobate 52; alte 7 cereri au
fost retrase (deces), o cerere a fost respinsă, iar în alte 2
cazuri s-a renunţat.
- în cursul anului 2011 nr. de beneficiari în sistemul rezidenţial
a crescut cu aprox. 4% (nu a fost insa depăşit pragul propus,
respectiv 5 %).
- în ceea ce priveşte numărul de persoane vârstnice care au
accesat serviciile alternative subordonate DGASPC OLT,
acesta a rămas constant (numărul de intrări este egal cu

numărul de ieşiri).

2

Creşterea continuă
a calităţii vieţii
persoanelor cu
handicap şi
sprijinirea familiilor
aparţinătoare

1.2. Asigurarea de spaţii
adecvate pentru activităţi în
aer liber la nivelul centrelor
rezidentiale pentru
persoane vârstnice

DGASPC
Olt

Permanent

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

DGASPC
Olt
Consiliile
locale din
judeţ

Trimestrul IIIIV 2011

1.4. Colaborarea cu
primăriile în vederea
implicării active a
persoanelor vârstnice în
viaţa comunităţii şi
realizarea de campanii de
informare/ sensibilizare
pentru valorizarea
persoanelor vârstnice

DGASPC
Olt
Consiliile
locale din
judeţ

Periodic

2.1. Evaluarea potenţialului
şi abilităţilor persoanelor cu
handicap în vederea
orientării către activităţi şi
meserii adaptate
potenţialului funcţional al
acestora şi colaborarea cu
AJOFM în vederea sprijinirii
integrării profesionale a
persoanelor cu dizabilităţi

DGASPC
Olt
AJOFM Olt

Periodic
începând cu
trimestrul II
2011

2.2. Acţiuni de informare a
beneficiarilor şi a
potenţialilor angajatori şi

DGASPC
Olt
AJOFM Olt

Obiectiv
realizat
100 %

Obiectiv
în curs
de
realizare

Obiectiv
realizat
100 %

Trimestrial
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Obiectiv
realizat
100 %

Obiectiv
realizat

- în cadrul căminelor pentru persoane vârstnice sunt
amenajate spaţii interioare şi exterioare pentru desfăşurarea
de activităţi de ergoterapie.
Astfel:
- CPV Băbiciu dispune de un club şi de o mini-grădină ( 9
utilizatori);
- CPV Fălcoiu dispune de 2 cluburi , 1 mini-grădină şi un
părculeţ (47 utilizatori);
- CPV Spineni dispune de o sală fitness (18 utilizatori) şi de
un parc.
- CPV Slatina dispune de un club ( 20 - 30 utilizatori).
- 95 de primării au transmis către DGASPC OLT Fişa de
evaluare a nevoilor sociale locale .

- au fost contactate 30 de primării în vederea încheierii de
parteneriate pentru facilitarea implicării vârstnicilor în luarea
deciziilor care îi privesc la nivel local, fiind încheiate 18
parteneriate.
- la nivelul tuturor căminelor pentru vârstnici sunt încheiate
parteneriate cu primăriile de domiciliu (4 parteneriate) precum
şi cu alte instituţii din comunitate (şcoli, biserică etc.). În total
sunt 16 parteneriate. De asemenea la nivelul tuturor serviciilor
au fost organizate acţiuni de distribuire a materialelor
informative (pliante, broşuri).
- au fost evaluate 36 de persoane adulte cu handicap din care
5 au fost orientate pentru cursuri de calificare, iar 7 au fost
orientate pentru încadrare în muncă.

- 8 acţiuni de informare pentru persoanele cu handicap din
CIA/CRRPH şi 68 persoane cu handicap participante;
- 12 persoane cu handicap au fost orientate către AJOFM,

sprijinirea persoanelor cu
dizabilităţi în accesarea
unui loc de muncă (inclusiv
prin participarea la bursa
locurilor de muncă)

3

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

100 %

2.3. Încheierea de
parteneriate, realizarea şi
distribuirea de materiale
informative, pentru
popularizarea serviciilor
DGASPC şi pentru
promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap,
egalitatea de şanse.

DGASPC
Olt

2011

2.4. 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
şi centrelor de recuperare
din cadrul DGASPC Olt

DGASPC
Olt

3.2. Continuarea procesului
de restructurare/ reabilitare
a CIA Slatina, CIA Şopîrliţa
şi CRRPH Cezieni
3.3. Asigurarea de spaţii
pentru desfăşurarea de
activităţi de ergoterapie la

C.J. Olt
DGASPC
Olt

2012

DGASPC
Olt

Permanent

Obiectiv
realizat
80 %

Permanent
Obiectiv
realizat
70 %

Permanent
Obiectiv
realizat
100 %

Obiectiv
în curs
de
realizare
Obiectiv
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acestea participând la bursa locurilor de muncă;
- 4 persoane cu handicap au fost încadrate în muncă;
- 40 de vizite la agenţii economici în vederea informării şi
identificării de locuri de muncă în urma cărora au fost
identificate 24 locuri de muncă.
- la nivelul serviciilor (CIA şi CRRPH) sunt încheiate
parteneriate cu primăriile de domiciliu (5 parteneriate) precum
şi cu alte instituţii din comunitate (Biserică, poliţie, şcoală). În
total sunt 21 de parteneriate. De asemenea la nivelul
unităţilor au fost organizate acţiuni de distribuire a pliantelor
pentru promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi
precum şi a serviciilor pe care le oferă.
- serviciul evaluare complexă a persoanelor adulte are
încheiate parteneriate cu 17 primării din localităţi în care
procentul de persoane cu handicap este semnificativ .
- au fost organizate 3 întâlniri cu reprezentanţi ai primăriilor
care au avut ca temă promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap.
- numărul total de asistenţi personali este de 1056, din care
746 au beneficiat de cel puţin o sesiune de instruire, iar 283
au beneficiat de instruire autorizată .
- în cursul anului 2011 au beneficiat de instruire 85 de
asistenţi personali, din care 65 asistenţi personali au
beneficiat de instruire autorizată.

- peste 90 % din cererile pentru instituţionalizare primite în
cursul anului 2011 au fost soluţionate, respectiv 30 de cereri
din 31 cereri primite;
- creşterea nr. de beneficiari ai serviciilor de tip rezidenţial a
fost menţinută sub 5 %, mai precis, pe parcursul anului,
acesta a crescut cu 2,5 %.
- nr. de beneficiari ai serviciilor alternative (centrele de
recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu) a fost în cursul
anului 2011 de 217 persoane faţă de 112 persoane în 2010.
- sunt în derulare lucrările de reabilitare la CIA Şopârliţa.
- au fost finalizate lucrările de reabilitare la CIA Slatina şi
CRRPH Cezieni .
- la nivelul serviciilor de tip rezidenţial pentru persoanele cu
handicap există spaţii interioare şi exterioare pentru
desfăşurarea activităţilor de ergoterapie.

nivelul centrelor rezidenţiale
pentru persoane cu
handicap

4.

Asigurarea
accesului
persoanelor cu
dizabilităţi la
suportul fizic,
informaţional şi la
transportul public,
respectiv la intrarea
în imobile

realizat
100 %

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

DGASPC
Olt
Consiliile
locale din
judeţ

Trimestrul IIIIV 2011

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

DGASPC
Olt

Semestrial

Obiectiv
în curs
de
realizare

Obiectiv
realizat
100%

DIRECTOR GENERAL,
CONSTANTIN STELIAN EMIL MOŢ

p. DIRECTOR GENERAL-ADJUNCT,
SORIN GHEORGHE

GCC/GCC 2 ex.
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Astfel:
- CIA Spineni dispune de o sală fitness (21 utilizatori) şi de
un parc;
- CIA Slatina dispune de un club (30-40 utilizatori);
- CIA Şopârliţa dispune de un club şi de o mini-grădină (40
utilizatori);
- CRRPH Cezieni dispune de o sală echipată pentru
recuperare (70 utilizatori), de o mini-grădină şi de un parc.
- CRRPH Caracal dispune de o sală pentru terapie
ocupaţională (51 utilizatori) de un mini-părculeţ şi de o minigrădină.
- CSPA Corabia dispune de 1 sală pentru terapie
ocupaţională (25 utilizatori).
- 95 de primării au transmis către DGASPC OLT Fişa de
evaluare a nevoilor sociale locale .

- serviciul evaluare complexă a persoanelor adulte are
încheiate parteneriate cu 17 primării din localităţi în care
procentul de persoane cu handicap este semnificativ.
- au fost organizate 3 întâlniri cu reprezentanţi ai primăriilor
care au avut ca temă promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap.

