DGASPC Olt – Plan acțiune 2017

Planul de acţiuni pentru realizarea în județ a obiectivelor din Programul de Guvernare pentru anul 2017
Nr.
crt.

Obiectiv

Acțiuni/ activități pentru realizarea obiectivului

Entitatea implicată

Termen de
realizare a activității

CAPITOLUL: Politici publice în domeniul muncii și justiției sociale
1.

Servicii sociale de
calitate.

1.1 Furnizarea de servicii specializate pentru persoane cu handicap în centrele
rezidențiale și centrele de recuperare din cadrul DGASPC Olt.

DGASPC Olt

Permanent

1.2.Furnizarea de servicii specializate pentru persoane vârstnice în centrele
rezidentiale si in serviciile alternative din cadrul DGASPC.

DGASPC Olt

Permanent

1.3 Furnizarea de servicii de calitate pentru copil și familie la nivelul DGASPC
Olt și furnizori privați (servicii de tip rezidențial, servicii de tip familial, servicii de
prevenire).

DGASPC Olt
Furnizori privați

Permanent

1.4. Formarea personalului din cadrul serviciilor pentru persoane cu dizabilităţi,
din cadrul serviciilor pentru persoane vârstnice și din cadrul serviciilor pentru
copii ale DGASPC OLT

DGASPC Olt

Anual

1.5. Identificarea/ accesarea de surse de finanțare pentru
reabilitarea/modernizarea și /sau înființarea de servicii sociale conform Planului
anual de acțiune privind serviciile sociale pe anul 2017.

DGASPC Olt
CJ Olt

2017-2018

1.6 Asigurarea suportului logistic, administrativ, financiar și control pentru
realizarea corespunzătoare a activităților specifice de asistență și protecție social
de la nivelul DGASPC Olt

DGASPC Olt

Permanent

1.7. Organizarea de întâlniri periodice de informare şi instruire cu reprezentanţii
autorităţilor publice locale

DGASPC Olt
Primării

Anual

1.8. Evaluarea periodică a nevoilor locale, transmiterea de recomandări privind
serviciile necesare şi informarea primăriilor cu privire la responsabilităţile locale
pentru înfiinţarea de servicii alternative/ de prevenire (consiliere şi informare,
cantină socială, servicii de zi, inclusiv centre after school etc.). Acțiuni de
informare și monitorizare a demersurilor APL pentru înfiinţarea de servicii de
sprijin. Dezvoltarea sistemului de monitorizare şi coordonare a serviciilor sociale
de la nivel local.

DGASPC Olt
Primării

Anual
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Nr.
crt.
2.

3.

Obiectiv
Respect și demnitate
pentru femei
Investiția in copii –
investiția în viitor

Acțiuni/ activități pentru realizarea obiectivului

Entitatea implicată

2.1 Asigurarea evidenței privind victimele violenţei în familie și acordarea
serviciilor de specialitate în cadrul CPRU victime ale violenței în familie

DGASPC Olt
Instituții partenere

Termen de
realizare a activității
Permanent
monitorizare

3.1. Realizarea programului „Şcoala părinţilor” în centrele de zi /de consiliere
pentru părinţi si copii, centrele maternale si centrele de recuperare pentru copii
cu dizabilităţi.

DGASPC Olt

Trimestrial

3.2. Realizarea de acţiuni periodice de informare/ dezbateri/ activităţi educative
pentru prevenirea şi combaterea comportamentelor deviante şi delincvenţei
juvenile în cadrul serviciilor de tip rezidenţial (cu excepţia celor în care nivelul de
dezvoltare a copiilor nu permite acest lucru) şi în serviciile de zi.

DGASPC Olt
Instituții partenere
(IPJ)

Trimestrial/
Semestrial

3.3. Monitorizarea şi consilierea copiilor care săvârşesc fapte penale, dar nu
răspund penal.

DGASPC Olt
IPJ

Permanent

3.4.Realizarea de acţiuni de mediatizare/ popularizare, campanii de informare,
distribuire de materiale publicitare/ informative cu privire la drepturile copilului,
prevenirea şi combaterea abuzului/ neglijării/ exploatării şi a violenţei în familie
etc.

DGASPC Olt

Semestrial

3.5. Colaborarea cu instituţii publice cu responsabilităţi în domeniu (şcoli, spitale,
medici de familie), în vederea promovării drepturilor copilului (educaţie, sănătate,
identitate etc.)

DGASPC Olt
Instituții partenere

Permanent

3.6. Realizarea de acţiuni pentru promovarea egalităţii de şanse şi combaterea
discriminării (inclusiv acţiuni pentru combaterea discriminării copiilor romi şi a
copiilor cu dizabilităţi).

DGASPC Olt

Semestrial

3.7 Colaborarea cu instituţiile relevante de pe plan judeţean pentru prevenirea şi
intervenţia în reţea interinstituţională în situaţiile de abuz, neglijare şi exploatare
a copilului, funcţionarea şi mediatizarea Telefonului de urgenţă, furnizarea
serviciilor de specialitate în cadrul CPRU pentru copii abuzați, neglijați,
exploatați

DGASPC Olt
Instituții partenere

Permanent

3.8. Monitorizarea şi raportarea cazurilor de copii ai căror părinţi sunt plecaţi la
muncă în străinătate

DGASPC Olt
Primării

Trimestrial

3.9. Continuarea procesului de monitorizare şi sprijin pentru înfiinţarea de
structuri comunitare consultative la nivel local şi instruirea membrilor acestora.

DGASPC Olt
Primării

Anual
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Nr.
crt.

4.

Obiectiv

O societate fără
bariere pentru
persoanele cu
dizabilitați

Acțiuni/ activități pentru realizarea obiectivului
3.10. Încheierea de contracte de parteneriat şi colaborarea cu furnizorii privaţi de
servicii sociale pentru copii din judeţ şi/sau cu alte organizaţii neguvernamentale.

DGASPC Olt,
ONG-uri

3.11 Realizarea de acţiuni pentru promovarea adopţiei - informare şi
mediatizare pentru recrutarea de familii adoptive, sensibilizarea familiilor în
scopul adopţiei copiilor de etnie romă, cu deficiente uşoare, cu vârsta peste 5
ani

DGASPC Olt

Termen de
realizare a activității
Periodic, în funcţie
de valabilitatea
contractelor
Periodic

3.12. Implementarea standardelor pentru formarea deprinderilor de viaţă
independentă în serviciile rezidenţiale de la nivelul DGASPC Olt

DGASPC Olt

Permanent

3.13. Realizarea de acţiuni de informare şi consiliere a tinerilor din serviciile
rezidenţiale de la nivelul DGASPC Olt cu privire la deprinderile de viaţă
independentă şi facilităţile şi măsurile de suport oferite de stat.

DGASPC Olt

Periodic

3.14. Asigurarea de suport pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care
părăsesc instituţiile de protecţie.

DGASPC Olt
AJOFM

Permanent

3.15. Asigurarea de suport pentru accesul la o locuinţă, prin încheierea de
parteneriate cu instituţii/ autorităţi publice, organizaţii neguvernamentale, etc.

DGASPC Olt
CJ, ONG, Primării

Permanent

4.1. Identificarea persoanelor cu handicap instituţionalizate care pot fi încadrate
în muncă, încurajarea integrării profesionale şi orientarea acestora către meserii
adecvate, precum şi acţiuni de consiliere si orientare în cadrul centrelor.

DGASPC Olt

Permanent

4.2. Informarea și consilierea persoanelor cu handicap din evidența DGASPC
OLT, a potențialilor angajatori cu privire la dreptul la muncă al persoanei cu
handicap şi susţinerea de care pot beneficia pentru angajarea de persoane cu
handicap precum și colaborarea cu organizaţii neguvernamentale, AJOFM şi
agenţi economici, în vederea sprijinirii integrării profesionale a persoanelor cu
handicap.

DGASPC Olt
AJOFM

Permanent

4.3. Realizarea de acţiuni pentru promovarea egalităţii de şanse şi combaterea
discriminării.

DGASPC Olt
Instituții și organizații
partenere
DGASPC Olt

Semestrial

4.4.Realizarea de acțiuni de mediatizare/ popularizare, campanii de informare,
distribuire de materiale publicitare/ informative privind persoanele cu dizabilități
și persoanele vârstnice

Entitatea implicată

Semestrial
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Nr.
crt.

Obiectiv

Acțiuni/ activități pentru realizarea obiectivului

Entitatea implicată

Termen de
realizare a activității
Permanent

4.5 Colaborarea cu primăriile pentru monitorizarea procesului de calificare a
asistenţilor personali.

DGASPC Olt
Primării

4.6. Furnizarea de servicii de evaluare, monitorizare, informare, consiliere şi
orientare pentru persoane cu handicap.

DGASPC Olt

Permanent

4.7. Furnizarea de servicii de evaluare şi monitorizare pentru copiii cu handicap.

DGASPC Olt

Permanent

4.8 Furnizarea de servicii de recuperare în CRCD Caracal și CRCD Slatina şi
prin intermediul Echipei mobile.

DGASPC Olt

Permanent

4.9. Colaborarea cu Inspectoratul Școlar pentru asigurarea accesului copiilor cu
dizabilităţi la şcolarizare şi alte servicii educaţionale.

DGASPC Olt
ISJ

Permanent

4

