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PLANUL DE ACŢIUNE PE ANUL 2012
pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2009 - 2012
Nr.
crt.

Direcţia de acţiune (conform
programului de guvernare)

Activitatea

Entitatea implicată

Termen

CAPITOLUL 9 – Familia, protecţia copilului şi egalitatea de şanse
PROTECŢIA COPILULUI
1.

Creşterea calităţii vieţii copilului în
mediile defavorizate şi respectarea
standardelor minime de calitate în toate
serviciile speciale acordate copilului în
dificultate

1.1 Monitorizarea copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi în DGASPC Olt
străinătate.
Consiliile locale

Periodic (trimestrial)

1.2. Sprijinirea autorităţilor locale pentru instruirea asistenţilor
sociali/persoanelor cu atribuţii de asistenţă socială, precum si
pentru înfiinţarea structurilor comunitare consultative şi
instruirea membrilor acestora.
1.3. Derularea de acţiuni de informare privind drepturile
copilului, pentru prevenirea separării de familie, prevenirea şi
combaterea abuzului/neglijării/exploatării, combaterea
violenţei elaborarea şi distribuirea de materiale informative
1.4. Asigurarea funcţionării şi mediatizării „Telefonului de
urgenţă”,
1.5. Furnizarea de servicii pentru copiii străzii şi copii
abuzati/neglijati/exploatati
1.6. Furnizarea de servicii de recuperare pentru copiii cu
dizabilităti şi funcţionarea echipei mobile pentru acordarea de
servicii de recuperare la domiciliu
1.7. Continuarea programului ”Şcoala părinţilor” la nivelul
serviciilor alternative din cadrul DGASPC Olt

DGASPC Olt
Consiliile locale

Anual

DGASPC Olt

Anual

DGASPC Olt

Permanent

DGASPC Olt

Permanent

DGASPC Olt

Permanent

DGASPC Olt

Periodic (trimestrial)

2.

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

EGALITATEA DE ŞANSE
1.
Creşterea continuă a calităţii vieţii
persoanelor cu handicap şi sprijinirea
familiilor aparţinătoare.

1.8. Derularea de acţiuni/programe de prevenire şi combatere
a delincvenţei juvenile în instituţii le de tip rezidenţial / de zi
pentru copii
1.9. Sprijinirea tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie
prin acordarea de sprijin pentru acces la un loc de muncă
si/sau locuinţă, asigurarea de servicii specializate pentru tinerii
cu dizabilităti.

DGASPC Olt
IPJ Olt, şcoli, alţi
parteneri
DGASPC Olt
AJOFM
Consiliul judeţean

Periodic (trimestrial)

1.10. Respectarea standardelor minime obligatorii în domeniul
protecţiei copilului, promovarea parteneriatului şi
mediatizarea/popularizarea serviciilor oferite

DGASPC Olt

Permanent

2.1. Acordarea de servicii de prevenire a abandonului şi DGASPC Olt
instituţionalizării şi de servicii tip familial/ rezidenţial pentru
copiii separaţi temporar sau definitiv de părinţi. Păstrarea unei
ponderi reduse a copiilor instituţionalizaţi în raport cu
ponderea copiilor din servicii de prevenire şi măsuri de tip
familial.

Permanent

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

DGASPC Olt

2013

2.3. Înfiinţarea a 3 centre de zi pentru copii aflaţi în situaţii de
risc în comunele Bărăşti, Cungrea şi Sârbii Măgura

DGASPC Olt
Consiliile locale

2012 - 2013

1.1. 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
1.2. Acţiuni de informare a beneficiarilor şi a potenţialilor
angajatori şi sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în accesarea
unui loc de muncă (inclusiv prin participarea la bursa locurilor
de muncă)
1.3. Încheierea de parteneriate, realizarea şi distribuirea de
materiale informative, pentru popularizarea serviciilor
DGASPC şi pentru promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, egalitatea de şanse.
1.4. Monitorizarea procesului de instruire a asistenţilor
personali care îngrijesc persoane cu handicap

DGASPC Olt

Periodic (trimestrial)

DGASPC Olt

Periodic (trimestrial)

DGASPC Olt

Periodic (anual)

DGASPC Olt

Permanent

Permanent

2.

3.

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

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

2.1. Furnizarea de servicii specializate pentru persoane cu
dizabilităţi în cadrul centrelor rezidenţiale si centrelor de
recuperare din cadrul DGASPC Olt; asigurarea de spaţii
pentru desfăşurarea de activităţi de ergoterapie la nivelul
centrelor rezidentiale pentru persoane cu handicap
2.2. Continuarea procesului de restructurare/ reabilitare a CIA
Şopîrliţa

DGASPC Olt

Permanent

Consiliul Judeţean
DGASPC Olt

2011 - 2012

3.1. Furnizarea de servicii sociale pentru persoane vârstnice în DGASPC Olt
centrele rezidenţiale şi în serviciile alternative din cadrul
DGASPC Olt; asigurarea de spaţii adecvate pentru activităţi în
aer liber la nivelul centrelor rezidentiale pentru persoane
vârstnice
3.2. Colaborarea cu primăriile în vederea implicării active a DGASPC Olt
persoanelor vârstnice în viaţa comunităţii şi realizarea de Consiliile locale
acţiuni de informare/ sensibilizare pentru valorizarea
persoanelor vârstnice

Permanent

Periodic (trimestrial)

DIRECTOR GENERAL,
CONSTANTIN STELIAN EMIL MOŢ

p.DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
SORIN GHEORGHE
Compartimentul strategii, programe, proiecte în domeniul
asistenţei sociale şi relaţia cu organizaţiile neguvernamentale
Consiler,
Tănase Mariana
TM/TM
2 ex.

