CONSILIUL JUDEŢEAN OLT
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE PE ANUL 2007
în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului

I. PREZENTAREA OBIECTIVELOR
În conformitate cu Programul de Guvernare pe perioada 20052008 şi a Strategiei
Judeţene în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului pentru perioada 20052007,
D.G.A.S.P.C. Olt îşi stabileşte ca obiective de realizat pe parcursul anului 2007 următoarele:
A. Domeniul Asistenţă socială  Reformarea sistemului de protecţie a copilului
Acţiunile iniţiate în acest domeniu vizează protecţia şi promovarea drepturilor copilului în
acord cu principiile fundamentale prevăzute de legislaţia internă şi internaţională
(nediscriminarea, egalitatea şanselor, responsabilizarea familiei, descentralizarea serviciilor,
abordare individualizată şi intervenţie multisectorială etc).
Principalele obiective pe care ne propunem să le realizăm în anul 2007 reprezintă o
continuare a direcţiilor de acţiune din anii precedenţi specificate în Programul de Guvernare, dar
şi iniţierea unor noi activităţi în conformitate cu nevoile identificate în anul 2006):
1. Continuarea descentralizării serviciilor
Obiectivul vizează atât înfiinţarea de servicii sociale la nivel local cât şi diversificarea
serviciilor specializate la nivel judeţean în vederea promovării dreptului copilului de a creşte în
familie sau întrun mediu cât mai apropiat de cel familial.
Acţiunile care vor contribui la realizarea acestui obiectiv se regăsesc în planul de acţiune
la punctele 1  5, referinduse în principal la :
 furnizarea serviciilor de prevenire a abandonului şi instituţionalizării în centrele de zi,
centrele maternale şi centrele de consiliere existente la nivelul DGASPC Olt;
 acordarea de sprijin material/financiar pentru prevenirea abandonului şi
instituţionalizării;
 sprijinirea reintegrării copilului în familie, inclusiv prin acordarea de suport
material/financiar;
 înfiinţarea de servicii de zi/de consiliere la nivel local;
 continuarea proiectelor de închidere a centrelor de plasament de tip vechi prin
înfiinţarea de servicii alternative, adaptate nevoilor individuale ale copiilor.
2. Creşterea responsabilizării comunităţilor locale în domeniul protecţiei şi promovării
drepturilor copilului
Pentru realizarea unei reforme reale în domeniul protecţiei copilului, implicarea
comunităţii locale în acordarea de servicii sociale primare pentru copil şi familie este esenţială.
Vor fi continuate şi dezvoltate în acest sens următoarele acţiuni (punctele 6 – 8 din planul de
acţiune):
 acordarea de asistenţă şi sprijin consiliilor locale în vederea înfiinţării de consilii
comunitare consultative la nivelul tuturor unităţilor administrativ teritoriale din
judeţ;
 asigurarea instruirii/formării iniţiale a membrilor consiliilor comunitare consultative;



încheierea de parteneriate cu consiliile comunitare consultative constituite la nivelul
judeţului.

3. Integrarea socială a copiilor şi tinerilor instituţionalizaţi
Întreaga activitate a DGASPC Olt vizează atingerea acestui obiectiv. În mod specific este
însă necesară realizarea acţiunilor de la punctele 9 şi 10 din planul de acţiune, respectiv:
 implementarea standardelor pentru formarea deprinderilor de viaţă independentă, în
special în serviciile de protecţie de tip rezidenţial a copilului;
 sprijinirea tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie în vederea integrării socio
profesionale (identificarea de locuri de muncă, sprijin pentru accesul la o locuinţă
socială, asigurarea de locuinţe de tranzit).
4. Integrarea socială a copiilor cu dizabilităţi
Deşi au fost făcuţi paşi importanţi în dezvoltarea serviciilor destinate copiilor cu
dizabilităţi există încă mentalităţi care îngreunează procesul de integrare a acestora.
Este necesară astfel intensificarea acţiunilor destinate promovării principiului egalităţii
de şanse şi demonstrării posibilităţilor de integrare a acestor copii.
Activitatea pe care ni le propunem spre realizare în anul 2007 se regăsesc la punctele 11 
15 din planul de acţiune şi se referă la :
 asigurarea de servicii de recuperare în centrele care funcţionează la nivelul DGASPC
Olt;
 înfiinţarea de servicii de recuperare la nivelul comunităţilor locale;
 colaborarea cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt în vederea integrării copiilor cu
dizabilităţi în unităţi de învăţământ de masă;
 înfiinţarea de servicii de consiliere, suport, terapie ocupaţională etc.

5. Specializarea personalului
Este un proiect pe termen lung esenţial pentru furnizarea de servicii de calitate, la
standardele prevăzute de legislaţia în vigoare (punctele 16 19);
Pentru realizarea acestui obiectiv este necesar să se acţioneze atât pentru
formarea/specializarea iniţială a personalului din sistemul de protecţie a copilului şi formarea
continuă a acestuia cât şi angajarea de personal cu studii superioare de specialitate (în special în
cadrul serviciilor cu deficit de personal).
De asemenea, în funcţie de fondurile care vor putea fi accesate în cursul anului 2007,
DGASPC Olt îşi menţine intenţia de înfiinţare a unui centru regional de formare profesională în
domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului.
6. Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor destinate prevenirii şi combaterii abuzului şi
exploatării copilului.
Activităţile relevante pentru atingerea acestui obiectiv se regăsesc la punctele 20  22 din
planul de acţiune şi se referă la:
 funcţionarea serviciului „Telefonul Copilului”;
 îndeplinirea Planului Naţional de Acţiune pentru eliminarea exploatării prin muncă
a copiilor 2004 – 2007;
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înfiinţarea de servicii destinate prevenirii şi combaterii abuzului, neglijării şi
exploatării copilului, inclusiv a unui centru destinat protecţiei victimelor violenţei
familiale.

7. Promovarea parteneriatelor
În realizarea reformei din protecţia copilului, este esenţială implicarea tuturor actorilor
sociali care pot sprijini acţiunile DGASPC Olt din acest domeniu. În acest scop ne propunem
derularea următoarelor acţiuni (punctele 23 26):
 sprijinirea şi întărirea parteneriatului cu organizaţiile neguvernamentale care
desfăşoară activităţi în domeniul social;
 demararea unor proiecte de colaborare cu medicii de familie în vederea derulării de
programe de educaţie parentală, educaţie sexuală, educaţie pentru sănătate etc.
 încheierea/reînnoirea parteneriatelor cu instituţiile publice/private care au
responsabilităţi în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului;
 mediatizarea serviciilor/programelor destinate familiilor în situaţie de risc (interviuri
presă; distribuire pliante şi broşuri)
B. Domeniul Asistenţă socială – Protecţia persoanelor vârstnice
Obiectivul DGASPC în acest domeniu îl constituie îmbunătăţirea şi diversificarea
serviciilor destinate protecţiei persoanelor vârstnice, acţiunile propuse pentru anul 2007
(punctele 27  29 din planul de acţiune) fiind:
 asigurarea serviciilor de îngrijire de tip rezidenţial pentru persoanele care nu au
posibilitatea îngrijirii la domiciliu;



dezvoltarea de servicii integrate medicosociale la domiciliu;
încheierea de parteneriate cu consiliile locale în vederea înfiinţării de cluburi
pentru petrecerea timpului liber de către persoanele vârstnice expuse riscului
însingurării.

C. Domeniul „Protecţia persoanelor cu dizabilităţi”
Obiective:
1. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite în instituţiile de tip rezidenţial din cadrul
DGASPC Olt
Pentru atingerea acestui obiectiv sunt necesare atât acţiuni de modernizare a instituţiilor
existente cât şi demararea procesului de restructurare a centrelor de mare capacitate.
Activităţile propuse pentru anul 2007 sunt prevăzute în planul de acţiune la punctele 30 
33 şi se referă în principal la:
 realizarea de lucrări de reparaţii în instituţiile care necesită reabilitarea;
 darea în folosinţă a Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Spineni;
 demararea procesului de restructurare la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Slatina;
 formarea personalului angajat şi încadrarea de personal de specialitate.
2. Diversificarea serviciilor alternative la îngrijirea de tip rezidenţial
În vederea creşterii gradului de integrare socială a persoanelor cu dizabilităţi sunt
necesare următoarele acţiuni (punctele 34  36):
 dezvoltarea de servicii de recuperare;
 realizarea de servicii integrate medicosociale la domiciliu;
 înfiinţarea de ateliere protejate/ateliere ocupaţionale;
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asigurarea de servicii de integrare profesională a persoanelor cu dizabilităţi.
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II. PLAN DE ACTIUNE
Principalele acţiuni ce vor fi realizate în cadrul Programului de Dezvoltare Economică şi Socială
a Judeţului Olt în anul 2007
Nr.
crt.
1.

ACŢIUNEA

Entitatea implicată în
realizare
Furnizarea serviciilor de prevenire a abandonului DGASPC Olt
şi instituţionalizării în centrele de zi, centrele
maternale şi centrele de consiliere existente la
nivelul DGASPC Olt;

Persoana responsabilă

Termen de realizare

Coordonatorii şi personalul centrelor
de zi, centrelor maternale şi centrele de
consiliere existente la nivelul
DGASPC Olt;

Permanent

2.

Acordarea de sprijin material/financiar pentru DGASPC Olt
prevenirea abandonului şi instituţionalizării
precum şi pentru sprijinirea reintegrării copilului
în familie;

Serviciul pentru prevenirea situaţiilor
de risc şi protecţie în regim de urgenţă

Permanent

3.

Sprijinirea reintegrării copilului în
inclusiv
prin
acordarea
de
material/financiar;

Compartimentul pentru sprijinirea
reintegrării copilului în familie

Permanent

4.

Înfiinţarea de servicii de zi/de consiliere la nivel
DGASPC Olt
local
Consiliile locale
Continuarea proiectelor de închidere a centrelor DGASPC Olt
de plasament de tip vechi (CP Temerarii, CP
Floare de Colţ, CP Sf. Elena) prin înfiinţarea de
servicii alternative, adaptate nevoilor individuale
ale copiilor.

Conducerea instituţiei
Consiliile locale
Serviciul strategii, proiecte şi programe
în domeniul asistenţei sociale şi
protecţiei copilului
Serviciul pentru protecţie de tip
rezidenţial
Managerul de proiect
Responsabilul de program
Consiliile locale

Trim. III 2007

Responsabilul de program

Permanent

5.

6.

7.

familie, DGASPC Olt
suport

Acordarea de asistenţă şi sprijin consiliilor locale DGASPC Olt
în vederea înfiinţării de consilii comunitare
Consiliile locale
consultative la nivelul tuturor unităţilor
administrativ – teritoriale din judeţ.
Asigurarea instruirii/formării iniţiale a membrilor DGASPC Olt

Trim. I 2007 – demarare
proiect
(finalizare 2008)

Permanent

consiliilor comunitare consultative;

8.

Consiliile locale

Încheierea de parteneriate cu consiliile DGASPC Olt
comunitare consultative constituite la nivelul Consiliile locale
judeţului.

Consiliile locale

Responsabilul de program
Consiliile locale

Permanent

9.

Implementarea standardelor pentru formarea
deprinderilor de viaţă independentă, în special în
serviciile de protecţie de tip rezidenţial a
copilului;

DGASPC Olt

Serviciul pentru protecţie de tip
rezidenţial a copilului
Compartimentul antisărăcie, prevenire
a marginalizării sociale şi sprijinire a
integrării socioprofesionale a tinerilor

Permanent

10.

Sprijinirea tinerilor care părăsesc sistemul de
protecţie în vederea integrării socioprofesionale
(identificarea de locuri de muncă, sprijin pentru
accesul la o locuinţă socială, asigurarea de
locuinţe de tranzit);

DGASPC Olt

Permanent

11.

Asigurarea de servicii de recuperare în centrele
care funcţionează la nivelul DGASPC Olt;

DGASPC Olt

12.

Identificarea comunităţilor cu număr mare de
copii cu dizabilităţi şi înfiinţarea de servicii de
recuperare la nivelul acestora;

DGASPC Olt
Consiliile locale

13. Colaborarea cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt DGASPC Olt
în vederea integrării copiilor cu dizabilităţi în Inspectoratul Şcolar
unităţi de învăţământ de masă;
Judeţean Olt

Compartimentul antisărăcie, prevenire
a marginalizării sociale şi sprijinire a
integrării socioprofesionale a tinerilor
Serviciul pentru îngrijire de tip
rezidenţial a copilului şi instituţiile
subordonate
Serviciul de evaluare complexă a
copilului
Coordonatorii centrelor de recuperare
Serviciul de evaluare complexă a
copilului
Serviciul strategii, proiecte şi programe
în domeniul asistenţei sociale şi
protecţiei copilului
Conducerea instituţiei
Inspectorul Şcolar pentru învăţământul
special

14. Dezvoltarea

Serviciul pentru protecţie de tip

Permanent

reţelei

de

asistenţi

maternali DGASPC Olt

Permanent

Trim. II – IV 2007

Permanent
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profesionişti specializaţi în îngrijirea copilului cu
dizabilităţi
15. Înfiinţarea de servicii de consiliere, suport, DGASPC Olt
terapie ocupaţională etc.

familial a copilului
Conducerea instituţiei

Trim. III 2007

16. Asigurarea formării profesionale iniţiale şi
continuarea pentru întreg personalul DGASPC
Olt implicat în furnizarea de servicii sociale
17. Angajarea de personal de specialitate (asistent
social, psiholog, logoped, kinetoterapeut etc) în
serviciile cu deficit de personal
18. Constituirea unei echipe pluridisciplinare de
formatori la nivel judeţean
19. Identificarea de resurse pentru înfiinţarea unui
centru regional de formare profesională în
domeniul protecţiei şi promovării drepturilor
copilului.
20. Funcţionarea serviciului „Telefonul Copilului”;

DGASPC Olt

Conducerea instituţiei

Permanent

DGASPC Olt

Conducerea instituţiei

Permanent

DGASPC Olt

Conducerea instituţiei

Trim. II 2007

DGASPC Olt

Conducerea instituţiei

Permanent

DGASPC Olt

Serviciul pentru prevenirea situaţiilor
de risc şi protecţie în regim de urgenţă

Permanent

21.

Îndeplinirea Planului Naţional de Acţiune DGASPC Olt
pentru eliminarea exploatării prin muncă a
copiilor 2004 – 2007;

22.

Înfiinţarea de servicii destinate prevenirii şi DGASPC Olt
combaterii abuzului, neglijării şi exploatării Instituţiile
copilului, inclusiv a unui centru destinat colaboratoare
protecţiei victimelor violenţei familiale;

23. Sprijinirea şi întărirea parteneriatului cu
DGASPC Olt
organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară
activităţi în domeniul social;
24. Demararea unor proiecte de colaborare cu medicii DGASPC Olt

Serviciul pentru prevenirea situaţiilor
Permanent
de risc şi protecţie în regim de urgenţă
şi responsabilii desemnaţi de instituţiile
colaboratoare
Conducerea instituţiei
Trim. III 2007

Conducerea instituţiei
Şefii/Coordonatorii serviciilor din
structura DGASPC Olt
Conducerea instituţiei

Permanent

Trim. II 2007
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de familie în vederea derulării de programe de
educaţie parentală, educaţie sexuală, educaţie
pentru sănătate etc.
25. Încheierea /reînnoirea parteneriatelor cu
DGASPC Olt
instituţiile publice/private care au responsabilităţi
în protecţia şi promovarea drepturilor copilului
26. Mediatizarea serviciilor/programelor destinate
DGASPC Olt
familiilor în situaţie de risc (interviuri presă;
distribuire pliante şi broşuri)
27. Asigurarea serviciilor de îngrijire de tip DGASPC Olt
rezidenţial pentru persoanele care nu au
posibilitatea îngrijirii la domiciliu;

Responsabilul de proiect

28. Dezvoltarea de servicii integrate medicosociale DGASPC Olt
la domiciliu;

Şefii serviciilor din structura DGASPC
Olt

Permanent

Conducerea instituţiei
Compartimentul relaţii publice

Permanent

Coordonatorii instituţiilor de tip
rezidenţial pentru persoanele cu
dizabilităţi

Permanent

Serviciul pentru îngrijire de tip familial
şi prevenirea situaţiilor de risc în
domeniul asistenţei sociale
Conducerea instituţiei
Consiliile locale

Trim. IV 2007

30. Realizarea de lucrări de reparaţii în instituţiile DGASPC Olt
care necesită reabilitarea;

Serviciul tehnic, achiziţii publice şi
administrativ

Trim. II – IV 2007

31. Darea în folosinţă a Centrului de Îngrijire şi DGASPC Olt
Asistenţă Spineni;

Conducerea instituţiei

Trim I 2007

32. Demararea procesului de restructurare la Centrul DGASPC Olt
de Îngrijire şi Asistenţă Slatina;
33. Formarea personalului angajat şi încadrarea de DGASPC Olt
personal de specialitate.

Conducerea instituţiei

Trim.II 2007

Serviciul pentru îngrijire de tip familial
şi prevenirea situaţiilor de risc în
domeniul asistenţei sociale
Conducerea instituţiei

Permanent

29. Încheierea de parteneriate cu consiliile locale în DGASPC Olt
vederea înfiinţării de cluburi pentru petrecerea Consiliile locale
timpului liber de către persoanele vârstnice
expuse riscului însingurării.

34. Asigurarea de servicii de recuperare specializate DGASPC Olt

Trim. IV 2007

Permanent
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pentru persoanele cu dizabilităţi (instituţionalizate
şi neinstituţionalizate);
35. Înfiinţarea
de
ocupaţionale;

ateliere

protejate/ateliere DGASPC Olt

36. Asigurarea de servicii de integrare profesională a DGASPC Olt
persoanelor cu dizabilităţi.
AJOFM

Conducerea instituţiei

Trim. III 2007

Serviciul pentru îngrijire de tip familial
şi prevenirea situaţiilor de risc în
domeniul asistenţei sociale
AJOFM

Permanent
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