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Nr.________ /CSPP/ ________2014

PLANUL DE ACŢIUNE PE ANUL 2014
pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2013 - 2016
Nr.
crt.

Direcţia de acţiune

Entitatea
implicată

Termen de realizare
a activităţii

1.1 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

1.2 Informarea şi consilierea persoanelor cu handicap din evidenţa DGASPC Olt
cu privire la posibilitatea accesului la un loc de muncă, în colaborare cu AJOFM şi
autorităţile locale

DGASPC Olt
AJOFM Olt

Permanent

1.3 Informarea potenţialilor angajatori cu privire la dreptul la muncă al persoanei
cu handicap şi susţinerea de care pot beneficia pentru angajarea de persoane cu
handicap.

DGASPC Olt
AJOFM Olt

Permanent

1.4 Colaborarea cu organizaţii neguvernamentale, AJOFM şi agenţi economici, în
vederea sprijinirii integrării profesionale a persoanelor cu handicap.

ONG-uri, AJOFM
Agenţi economici
DGASPC Olt
DGASPC Olt

Permanent

1.6 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

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

DGASPC Olt
AJOFM Olt

Permanent

Activitatea
CAPITOLUL: MUNCĂ

Ocuparea forţei de muncă
1.
Stimularea si
extinderea măsurilor
de încurajare a
angajării tinerilor pe
piaţa muncii, în special
a celor proveniţi din
centrele de plasament
si a persoanelor cu
handicap

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

Permanent

Nr.
crt.

Direcţia de acţiune

Entitatea
implicată
DGASPC Olt

Termen de realizare
a activităţii

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

DGASPC Olt
CJ Olt
Primării, ONG-uri

Permanent

2.1 Colaborarea cu primăriile pentru monitorizarea procesului de calificare a
asistenţilor personali şi organizarea de întâlniri periodice cu reprezentanţii
autorităţilor locale.

Primării DGASPC
Olt

Permanent

DGASPC Olt,

Semestrial

Activitatea
1.8 Asigurarea de rezidenţă temporară în Centrul de îngrijire pentru tineri „Paşi
spre viitor” Corabia.

Asistenţă socială
2.
Reforma sistemului de
asistenţă socială prin
transformarea acestuia
dintr-un sistem pasiv
în unul proactiv.
Schimbarea accentului
de pe asistenţă
acordată individului pe
construirea măsurilor
de protecţie socială în
jurul protecţiei
familiei, prin creşterea
gradului de securitate
socială, dar si al
responsabilităţii
individuale printr-o
politică socială
centrată pe copil şi
familie, care să
încurajeze o
îmbătrânire demnă si
bazată pe un sistem
integrat de servicii si
prestaţii sociale pentru
grupurile vulnerabile

2.2 Realizarea de acţiuni pentru promovarea egalităţii de şanse şi combaterea
discriminării.
2.3 Încheierea/ reînnoirea de parteneriate privind persoanele vârstnice cu autorităţi
publice locale, instituţii publice (DSP), organizaţii neguvernamentale.

Permanent

instituţii şi organizaţii
partenere

DGASPC Olt
Instituţii şi
organizaţii
DGASPC Olt

Periodic, în funcţie
de valabilitatea
contractelor
Semestrial

2.5 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

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

DGASPC Olt
Instituţii partenere
(ISJ, DSP, IPJ)

Permanent

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

DGASPC Olt

Semestrial

Instituţii şi
organizaţii partenere

2.4 Realizarea de acţiuni de mediatizare/ popularizare, campanii de informare,
distribuire de materiale publicitare/ informative privind persoanele cu dizabilităţi şi
persoanele vârstnice.

2.8 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

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

DGASPC Olt
Primării

Trimestrial
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Nr.
crt.

3.

Direcţia de acţiune

Îmbunătăţirea calităţii
vieţii prin creşterea
calităţii serviciilor
oferite familiei, cum ar
fi dezvoltarea
serviciilor
educaţionale si de
supraveghere din
învăţământul preşcolar
sau de îngrijire prin
programe after-school,
servicii pentru
persoane cu handicap,
servicii pentru
vârstnici si pentru
persoane aflate în stare
de dependenţă faţă de
terţi din motive
medicale, simultan cu

Activitatea

Termen de realizare
a activităţii

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

Entitatea
implicată
DGASPC Olt
Primării

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

DGASPC Olt
Primării

Anual

2.12 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.); monitorizare
servicii înfiinţate şi colaborare, după caz.

DGASPC Olt
Primării

Anual

2.13 Încheierea de contracte de parteneriat şi colaborarea cu furnizorii privaţi de
servicii sociale din judeţ şi/sau cu alte organizaţii neguvernamentale.

DGASPC Olt
ONG-uri

3.1 Furnizarea de servicii specializate pentru persoane cu handicap în centrele
rezidenţiale şi centrele de recuperare din cadrul DGASPC Olt, inclusiv în modulul
CIA Slatina şi în CITO Drăgăneşti Olt

DGASPC Olt

Periodic, în funcţie
de valabilitatea
contractelor
Permanent

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

DGASPC Olt

Permanent

3.3 Furnizarea de servicii specializate în centrele rezidenţiale si in serviciile
alternative din cadrul DGASPC.

DGASPC Olt

Permanent

3.4 Formarea personalului din cadrul serviciilor pentru persoane cu dizabilităţi şi
persoane vârstnice ale DGASPC Olt.

DGASPC Olt

Anual

3.5 Realizarea studiului de fezabilitate pentru înfiinţarea unui Centru de primire în
regim de urgenţă pentru persoane aflate în situaţii de risc (incluzând şi o
componentă de adăpost de noapte).

DGASPC Olt

Trim.III – IV 2014

Permanent

stimularea angajatorilor
pentru dezvoltarea
acestor servicii folosite
de proprii salariaţi
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Nr.
crt.
4.

Entitatea
implicată
DGASPC Olt
Primării

Termen de realizare
a activităţii
2012 – 2014 realizare
centre; funcţionare din
2015

4.2 Funcţionarea şi mediatizarea Telefonului de urgenţă

DGASPC Olt

Permanent

4.3 Furnizarea serviciilor de specialitate în cadrul Centrelor de primire în regim de
urgenţă ale DGASPC Olt.

DGASPC Olt

Permanent

4.4 Colaborarea cu instituţiile relevante de pe plan judeţean pentru prevenirea şi
intervenţia în reţea interinstituţională în situaţiile de abuz, neglijare şi exploatare a
copilului.

DGASPC Olt
Instituţii partenere

Permanent

4.5 Furnizarea de servicii de tip rezidenţial şi servicii de tip familial pentru copiii
separaţi temporar sau definitiv de familie, precum şi servicii de prevenire a
separării copilului de familie şi continuarea/ dezvoltarea programelor de sprijin
pentru copii în situaţii de risc (la nivelul DGASPC Olt şi altor furnizori acreditaţi).

DGASPC Olt

Permanent

4.6 Asigurarea standardelor de calitate în serviciile sociale pentru copii ale
DGASPC Olt.

DGASPC Olt

Permanent

4.7 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

Periodic

4.8 Formarea personalului din cadrul serviciilor pentru copii şi tineri ale DGASPC.

DGASPC Olt

Anual

4.9 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
IPJ Olt

Trimestrial/
Semestrial

4.10 Monitorizarea şi consilierea copiilor care săvârşesc fapte penale, dar nu
răspund penal.
4.11Furnizarea de servicii de evaluare şi monitorizare pentru copiii cu handicap.

DGASPC Olt
IPJ Olt
DGASPC Olt

Permanent
Permanent

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

DGASPC Olt

Permanent

4.13 Colaborarea cu Inspectoratul şcolar pentru asigurarea accesului copiilor cu
dizabilităţi la şcolarizare şi alte servicii educaţionale.

DGASPC Olt
ISJ Olt

Permanent

Direcţia de acţiune

Activitatea

Dezvoltarea serviciilor
sociale pentru
îngrijirea copiilor si a
persoanelor
dependente de familie
şi sprijinirea
recunoaşterii muncii la
domiciliu a
îngrijitorilor

4.1 Înfiinţarea de centre de zi în comunele Bărăşţi şi Sârbii Măgura.
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Nr.
crt.

Direcţia de acţiune

Activitatea

Entitatea
implicată

Termen de realizare
a activităţii

5.1 Constituirea unei evidenţe a victimelor violenţei în familie (încheierea unui
protocol de colaborare cu instituţiile relevante şi raportarea periodică).

DGASPC Olt
Instituţii partenere

Permanent

5.2 Realizarea studiului de fezabilitate pentru înfiinţarea unui Centru pentru
victimele violenţei în familie.

DGASPC Olt

Trim.III – IV 2014

Protecţia familiei şi copilului
5.

Elaborarea legislaţiei
secundare privind
violenţa în familie si
realizarea în
fiecare judeţ a unui
serviciu de tip
rezidenţial pentru
victimele violenţei în
familie
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