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PROGRAMUL DE DEZVOLTARE PE ANUL 2010
în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului
I. PREZENTAREA OBIECTIVELOR
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt (DGASPC Olt) realizează
şi asigură la nivel judeţean aplicarea măsurilor, politicilor şi strategiilor naţionale de asistenţă
socială în domeniul protecţiei copilului, persoanelor vârstnice şi persoanelor cu handicap.
Obiectivele de guvernare stabilite prin Programul de Guvernare pe perioada 2009-2012,
cap. 9 – Familia, protecţia copilului şi egalitatea de şanse, la realizarea cărora va contribui şi
DGASPC Olt sunt:
asigurarea condiţiilor instituţionale şi financiare pentru susţinerea familiilor tinere, reducerea
abandonului copiilor, combaterea violenţei în familie.
creşterea calităţii vieţii copilului în mediile defavorizate şi respectarea standardelor minime
de calitate în toate serviciile speciale acordate copilului în dificultate.
asigurarea echilibrului socio-economic al familiilor din mediul urban şi rural, al familiei şi
persoanelor de vârsta a treia, al persoanelor cu dizabilităţi şi al familiilor aparţinătoare.
Aceste obiective se regăsesc şi în Strategia Judeţeană în domeniul asistenţei sociale şi
protecţiei copilului pentru perioada 2007-2011, elaborată la nivelul DGASPC Olt, iar măsurile
necesare pentru realizarea lor în anul 2009 sunt incluse în Programul de Dezvoltare pe Anul
2009 în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului al DGASPC Olt.
Domeniile de asistenţă socială care se află în responsabilitatea DGASPC Olt sunt:
a. Protecţia şi asistenţa persoanelor adulte cu dizabilităţi
b. Protecţia şi asistenţa persoanelor vârstnice
c. Promovarea şi protecţia drepturilor copilului
A. Protecţia şi asistenţa persoanelor adulte cu dizabilităţi
Activitatea DGASPC Olt în domeniul asistenţei sociale pentru persoanele adulte cu
handicap corespunde următoarelor direcţii de acţiune din Programul de Guvernare pe perioada
2009-2012:
- Creşterea continuă a calităţii vieţii persoanelor cu handicap şi sprijinirea familiilor
aparţinătoare;
- Dezvoltarea centrelor de tip rezidenţial şi a centrelor alternative pentru persoanele cu
handicap mintal, cu psihopatologii şi afecţiuni multiple, prin programe specifice;
- Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la suportul fizic, informaţional şi la
transportul public, respectiv la intrarea în imobile.
La nivel judeţean se observă, ca şi în anii precedenţi, necesitatea dezvoltării şi diversificării
serviciilor oferite persoanelor cu dizabilităţi, în special a acelora destinate facilitării integrării sociale
şi profesionale a persoanelor cu handicap. În acest sens direcţiile de acţiune în acest domeniu
formulate în Strategia Judeţeană în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului pentru
perioada 2007-2011 sunt:
1.
Promovarea integrării sociale şi profesionale a persoanelor cu handicap ca cetăţeni
activi, în măsură de a-şi controla viaţa, cu următoarele obiective operaţionale:
1.1
Promovarea unei imagini pozitive a persoanelor cu handicap;
1.2
Dezvoltarea de servicii de sprijin pentru pregătirea integrării profesionale a
persoanelor cu handicap;
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1.3
1.4

Creşterea gradului de ocupare profesionala a persoanelor cu dizabilitati;
Accesibilizarea mediului fizic, informaţional, a transporturilor şi locuinţelor.

2.
Asigurarea de servicii specializate de calitate, adaptate nevoilor individuale ale
persoanelor cu handicap. Obiective operaţionale:
2.1
Restructurarea/ reorganizarea instituţiilor de tip vechi;
2.2
Diversificarea / specializarea serviciilor oferite persoanelor cu dizabilităţi.
3.
Promovarea îngrijirii persoanelor cu handicap în familia proprie, având ca obiective
operaţionale:
3.1
Dezvoltarea de programe de informare/ instruire pentru implicarea
şi
responsabilizarea familiei cu privire la nevoile de îngrijire, reabilitare şi integrare ale
persoanelor cu dizabilităţi;
3.2
Dezvoltarea serviciilor alternative destinate prevenirii instituţionalizării persoanelor
cu handicap.
Pentru monitorizarea gradului de realizare a obiectivelor vor fi urmăriţi ca indicatori:
Indicatori

Rezultate estimate la sfârşitul anului 2010

Numărul de persoane cu handicap care vor fi
evaluate, din care:
- persoane orientate către cursuri de calificare
- persoane orientate pentru încadrare în muncă

Aproximativ 15.000 de persoane evaluate, din care:
- 40 de persoane orientate către cursuri de
calificare
- 20 de persoane orientate pentru încadrare în
muncă
- Minim o acţiune de informare/ trimestru
- Minim 40 de participanţi (cumulat) la acţiunile de
informare
- Minim 10 persoane cu dizabilităţi orientate către
AJOFM şi aproximativ 5 persoane cu dizabilităţi
angajate până la sfârşitul anului

- Număr de acţiuni de informare privind integrarea
socioprofesională la nivelul serviciilor de tip
rezidenţial pentru persoane cu handicap
- Numărul persoanelor cu dizabilităţi participante la
acţiunile de informare
- Numărul persoanelor cu dizabilităţi orientate către
AJOFM şi numărul persoanelor cu dizabilităţi ce
vor fi angajate prin intermediul AJOFM
- Numărul de solicitări de instituţionalizare pentru
persoane cu dizabilităţi
- Numărul de persoane cu handicap beneficiare ale
serviciilor de tip rezidenţial
- Numărul de persoane cu handicap beneficiare ale
serviciilor de recuperare
- Numărul centrelor pentru persoane cu handicap
care vor fi restructurate/ reorganizate/reabilitate în
2010
- Numărul de beneficiari ai serviciilor reabilitate şi
nr. de persoane instituţionalizate la 31.12.2010
- Numărul de spaţii pentru desfăşurarea de
activităţi de ergoterapie şi numărul de utilizatori ai
acestora
- Numărul de persoane cu handicap ce vor
beneficia de servicii de informare, consiliere şi
asistenţă
- Numărul de acţiuni de informare a primăriilor cu
privire la procesul de accesibilizare
- Numărul asistenţilor personali ai persoanelor cu
handicap care au beneficiat de instruire
- Numărul de localităţi evaluate pentru stabilirea
necesarului de servicii sociale

-

Scăderea
numărului
de
persoane
instituţionalizate cu minim 1% faţă de 2009
Creşterea numărului de beneficiari ai serviciilor
de recuperare cu 5% faţă de 2009

-

3 centre în proces de reabilitare
reducerea
numărului
de
persoane
instituţionalizate în centrele reabilitate până la
31.12.2010 cu minim 1% faţă de 31.12.2009

-

Minim 3 spaţii amenajate
Minim 30 de utilizatori

-

aproximativ 30 de persoane consiliate
trimestru
înfiinţarea unei linii telefonice în trim.IV 2010
minim 2 acţiuni de informare pe an

-

pe

creşterea numărului de asistenţi personali care au
beneficiat de instruire cu minim 5%
minim 60 de localităţi

Pentru realizarea acestor obiective, vor fi derulate activităţile 1-8 din planul de acţiune.
De menţionat că în cadrul Strategiei Judeţene în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului
pentru perioada 2007-2011 au fost prevăzute pentru anul 2010 mai multe acţiuni pentru
dezvoltarea serviciilor destinate persoanelor cu dizabilităţi (locuinţe protejate, ateliere protejate,
servicii de prevenire, inclusiv la nivel local). Date fiind actualele realităţi economico-sociale, pe
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parcursul acestui an se va realiza doar o reevaluare a nevoilor de înfiinţare a acestor servicii şi, în
cazul în care vor fi identificate oportunităţi externe de finanţare, vor fi demarate studiile de
fezabilitate.

B. Protecţia si asistenta persoanelor vârstnice
Ca şi în domeniul persoanelor cu handicap, principala caracteristică a asistenţei
persoanelor vârstnice o reprezintă lipsa serviciilor adaptate nevoilor specifice acestei categorii de
populaţie, asistenţa fiind constituită, în general, de acordarea pensiei (şi a unor facilităţi ce decurg
de aici) şi protecţia în instituţii rezidenţiale.
Principala direcţie de acţiune în acest domeniu conform Strategiei Judeţene în domeniul
asistenţei sociale şi protecţiei copilului pentru perioada 2007-2011 este combaterea riscului
de excluziune socială şi creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice. Aceasta corespunde şi
uneia dintre direcţiile de acţiune din Programul de Guvernare pe perioada 2009-2012, respectiv
dezvoltarea sistemului de consiliere juridică gratuită, precum şi serviciilor de îngrijire a persoanelor
vârstnice.
Obiective operaţionale stabilite în strategia judeţeană:
1.1
Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice ;
1.2
Promovarea participării persoanelor vârstnice la viaţa societăţii
Pentru monitorizarea gradului de realizare a obiectivelor vor fi urmăriţi ca indicatori:
Indicatori
-

-

-

Rezultate estimate la sfârşitul anului 2010

Numărul de solicitări de instituţionalizare pentru
persoane vârstnice
Numărul de persoane vârstnice beneficiare ale
serviciilor de tip rezidenţial
Numărul de persoane vârstnice beneficiare ale
serviciilor alternative
Numărul de persoane vârstnice ce vor beneficia
de servicii de informare, consiliere şi asistenţă

-

Menţinerea unei creşteri a numărului de persoane
vârstnice instituţionalizate la maxim 5% faţă de
2009
Creşterea numărului de beneficiari ai serviciilor
de alternative pentru persoane vârstnice cu 5%
faţă de 2009
aproximativ 70 de persoane vârstnice consiliate
pe an (la nivelul aparatului propriu şi al serviciilor
alternative)
înfiinţarea unei linii telefonice în trim.IV 2010
minim 20 de primării contactate
minim 10 parteneriate încheiate

-

minim 60 de localităţi

-

-

-

Numărul de acţiuni de contactare a primăriilor
pentru implicarea vârstnicilor în viaţa comunităţii
şi numărul de parteneriate încheiate
Numărul de localităţi evaluate pentru stabilirea
necesarului de servicii sociale

Vor fi derulate pentru realizarea acestor obiective activităţile 9-12 din planul de acţiune.
Ca şi în cazul persoanelor cu dizabilităţi în cadrul Strategiei Judeţene în domeniul asistenţei
sociale şi protecţiei copilului pentru perioada 2007-2011 au fost prevăzute pentru anul 2010 mai
multe acţiuni pentru dezvoltarea serviciilor destinate persoanelor vârstnice (locuinţe protejate,
servicii paliative, servicii de prevenire, îngrijire la domiciliu, inclusiv la nivel local). Date fiind
actualele realităţi economico-sociale, pe parcursul acestui an se va realiza doar o reevaluare a
nevoilor de înfiinţare a acestor servicii şi, în cazul în care vor fi identificate oportunităţi externe de
finanţare, vor fi demarate studiile de fezabilitate.
C. Promovarea şi protecţia drepturilor copilului
În domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, la nivelul DGASPC Olt au fost
înregistrate anual progrese semnificative în ceea ce priveşte dezvoltarea serviciilor alternative şi
prevenirea instituţionalizării.
Activitatea DGASPC Olt în acest domeniu corespunde următoarelor direcţii de acţiune din
Programul de Guvernare pe perioada 2009-2012:
- Creşterea calităţii vieţii copilului în mediile defavorizate şi respectarea standardelor minime
de calitate în toate serviciile speciale acordate copilului în dificultate;
- Reducerea numărului de copii plasaţi în instituţii publice sau private prin reintegrarea lor în
familia naturală şi sprijinirea familiei extinse ca alternativă;
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Înfiinţarea de noi adăposturi pentru victimele violenţei în familie şi de centre destinate
agresorilor familiali.
Programul de dezvoltare pe anul 2010 îşi propune în primul rând continuarea acţiunilor
demarate şi diversificarea serviciilor la nivel local, principalele direcţii de acţiune stabilite în cadrul
Strategiei Judeţene în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului pentru perioada
2007-2011 fiind:
-

1.
Responsabilizarea familiei pentru creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor copii, cu
următoarele obiective operaţionale:
1.1
Educarea adolescenţilor şi a tinerelor familii in spiritul valorilor familiale, a
responsabilităţilor parentale şi noii viziuni referitoare la protecţia copilului in familie;
1.2
Sensibilizarea populaţiei asupra dispoziţiilor legale privind primordialitatea
responsabilităţii părinţilor referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor.
2.
Promovarea şi respectarea drepturilor fundamentale ale copiilor (drepturi şi libertăţi
civile, dreptul la educaţie, sănătate, odihnă şi timp liber). Obiective operaţionale:
2.1
Reducerea semnificativă a numărului de copii fără acte de identitate ;
2.2
Promovarea si facilitarea în cadrul familiei, în şcoli şi alte instituţii, precum si în
procedurile judiciare si administrative a respectării opiniilor copiilor si participarea
lor în toate problemele care îi privesc ;
2.3
Creşterea eficienţei în acordarea serviciilor socio-medicale de promovare şi ocrotire
a sănătăţii copiilor şi a familiilor acestora în general şi în special în zonele rurale si
în cazul familiilor sărace;
2.4
Creşterea capacităţii consiliilor locale in a preveni si reduce neşcolarizarea şi
abandonul şcolar datorat unor cauze socio-economice;
2.5
Creşterea accesului copiilor cu dizabilităţi şi a celor cu dificultăţi de adaptare şcolară
la servicii educaţionale adaptate nevoilor lor în vederea realizării educaţiei incluzive;
2.6
Promovarea acţiunilor care vizează respectarea dreptului copilului la odihnă,
precum şi a activităţilor recreative şi culturale.
3.
Protecţia copilului împotriva abuzului, neglijării şi exploatării, cu următoarele obiective
operaţionale:
3.1
Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei în general şi a profesioniştilor în
special în vederea prevenirii şi semnalării/ sesizării cazurilor de abuz, neglijare si
exploatare a copilului;
3.2
Dezvoltarea şi diversificarea intervenţiei şi a reţelei de servicii pentru reabilitarea şi
reintegrarea socială a copiilor victime ale abuzului, neglijării si exploatării copilului.
4.
Responsabilizarea comunităţilor locale pentru prevenirea separării copilului de părinţi şi
în susţinerea familiilor pentru creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor copii. Obiective
operaţionale:
4.1
Creşterea responsabilităţii comunităţii locale în prevenirea separării copilului de
familie;
4.2
Dezvoltarea/ diversificarea serviciilor pentru copil şi familie la nivel local.
5.

Continuarea reformei serviciilor sociale pentru copil şi familie. Obiective operaţionale:
5.1
Creşterea calităţii serviciilor sociale pentru copil şi familie;
5.2
Închiderea instituţiilor rezidenţiale de tip vechi şi înfiinţarea de servicii alternative;
5.3
Reorganizarea reţelei de asistenţă maternală;
5.4
Lărgirea parteneriatului public-privat în vederea descentralizării serviciilor.

6.
Protecţia unor grupuri vulnerabile de copii şi tineri care necesită o atenţie specială
(copiii străzii, copiii delincvenţi, copiii cu dizabilităţi, HIV/SIDA şi boli cronice grave, tinerii care
urmează să părăsească sistemul de protecţie). Obiective operaţionale:
6.1
Crearea unui sistem de monitorizare şi control a fenomenului „copiii străzii”;
6.2
Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor şi activităţilor de prevenire a delincvenţei
juvenile, precum şi a celor de reabilitare a copiilor delincvenţi;
6.3
Creşterea accesului copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi la serviciile de recuperare/
reabilitare ;
6.4
Sprijinirea integrării socio-profesionale a tinerilor care urmează să părăsească
sistemul de protecţie.
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Pentru monitorizarea gradului de realizare a obiectivelor vor fi urmăriţi ca indicatori:
Indicatori
-

-

-

-

-

-

-

-

Rezultate estimate la sfârşitul anului 2010

Numărul serviciilor care vor organiza şcoala
părinţilor
Numărul sesiunilor pentru şcoala părinţilor
Numărul participanţilor la şcoala părinţilor
Tematica sesiunilor pentru şcoala părinţilor
Numărul de sesiuni de pregătire a personalului
care lucrează cu copiii în cadrul instituţiilor care
au responsabilităţi în promovarea si protecţia
drepturilor copilului
Categoriile profesionale instruite şi numărul de
participanţi
Data la care va fi realizată metodologia de
monitorizare a copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi
la muncă în străinătate
Data la care sistemul de raportare şi monitorizare
a copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în
străinătate va fi funcţional
Numărul de copii ai căror părinţi sunt plecaţi la
muncă în străinătate care vor fi monitorizaţi prin
acest sistem
Numărul de copii ai căror părinţi sunt plecaţi la
muncă în străinătate pentru care vor fi întocmite
planuri de servicii
Numărul de acţiuni de informare şi consiliere a
părinţilor
Data la care sistemul de monitorizare a copiilor
fără acte de identitate va fi funcţional
Numărul de copii fără acte de identitate la
începutul şi sfârşitul anului
Numărul de acţiuni pentru promovarea şcolarizării
Numărul de acţiuni de sensibilizare pentru
integrarea copiilor cu dizabilităţi
Numărul de beneficiari ai serviciului ”Telefonul
copilului” în 2010
Numărul de acţiuni de mediatizare a „TC”
Nr.acţiuni de colaborare cu instituţiile care pot
contribui la prevenirea şi combaterea situaţiilor de
abuz, neglijarea, exploatare a copilului
Numărul de structuri comunitare ce vor fi înfiinţate
în 2010
Nr.de sesiuni de formare a membrilor structurilor
comunitare şi nr. de participanţi
Nr. parteneriate încheiate cu structurile
comunitare/ autorităţi
Nr. întâlniri cu asistenţii sociali de la nivel local şi
nr. participanţi
Nr. rapoarte privind activitatea structurilor
comunitare
Numărul de localităţi evaluate pentru stabilirea
necesarului de servicii sociale şi data realizării
evaluării
Numărul de întâlniri cu comunităţile în situaţii de
risc
Gradul de realizare a standardelor minime
obligatorii

- Organizarea programului şcoala părinţilor în minim
4 servicii de prevenire ale DGASPC Olt
- Organizarea a minim 1 sesiune/serviciu/ trimestru
cu participarea a minim 5 persoane/ sesiune
- realizarea unei metodologii de pregătire a
personalului care lucrează cu copiii până în trim.IV
2010
- realizarea unei sesiuni de instruire pentru cadre
didactice, cu participarea a minim 15 persoane
- Metodologie finalizată în trim.I 2010
- Sistem funcţional de monitorizare în trim.III 2010
- Aproximativ 500 de copii ai căror părinţi sunt
plecaţi la muncă în străinătate monitorizaţi
trimestrial
- Minim 50 de planuri de servicii întocmite pentru
copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în
străinătate
- Minim o acţiune de informare şi consiliere pe an

- Sistem funcţional de monitorizare la trim.II 2010
- Reducerea numărului de copii fără acte de
identitate cu 2%
- Minim 2 acţiuni/ an pentru promovarea şcolarizării
- Minim 2 acţiuni/ an de sensibilizare pentru
integrarea copiilor cu dizabilităţi
- Creşterea numărului de beneficiari ai serviciului
”Telefonul copilului” în 2010 cu 5%
- Minim o acţiune de mediatizare a „TC” pe
trimestru
- Minim 2 acţiuni de colaborare pe an
-

-

-

-
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Minim 15 noi structuri comunitare
Minim 5 sesiuni de formare a membrilor
structurilor comunitare, cu un număr de
aproximativ 50 de participanţi
Minim 20 de parteneriate
Minim 20 de întâlniri, cu un număr de aproximativ
80 de participanţi
Minim 30 de rapoarte

Minim 60 de localităţi evaluate până la sfârşitul
trim.II 2010
Minim 2 întâlniri/ an

Funcţionarea tuturor serviciilor acreditate pe bază
de licenţă (provizorie sau definitivă) şi realizarea
standardelor minime obligatorii în toate serviciile
furnizate, în proporţie de minim 70%

- Numărul de copii ce vor beneficia de servicii de tip
rezidenţial şi dinamica beneficiarilor
- Numărul de copii în CP Floare de Colţ la
31.12.2010

-

- Numărul de copii părăsiţi
- Numărul de solicitări de sprijin material/financiar
adresate DGASPC
- Numărul de copii ce vor beneficia de fond de
urgenţă prevenire în anul 2010
- Numărul de copii ce vor fi reintegraţi din sistemul
de protecţie, din care cu sprijin din fondul de
urgenţă
- Numărul de copii ce vor beneficia de măsuri de tip
familial
-

-

-

-

-

-

-

Numărul de copii ce vor fi reevaluaţi la domiciliu şi
a numărului de copii ce vor fi reintegraţi în urma
reevaluării
Numărul total de asistenţi maternali şi a noilor
atestări pentru îngrijirea copiilor cu dizabilităţi
Numărul de copii cu dizabilităţi aflaţi în îngrijirea
asistenţilor maternali
Numărul programelor de prevenire a delincvenţei
derulate în unităţile subordonate
Numărul de copii beneficiari ai centrelor de
recuperare
Numărul sesiunilor pentru şcoala părinţilor ce vor
fi organizate
Numărul persoanelor ce vor participa la programul
şcoala părinţilor
Data înfiinţării echipei mobile pentru recuperarea
copiilor cu dizabilităţi la domiciliu
Nr. deplasări ale echipei mobile
Numărul de beneficiari ai serviciilor oferite de
echipa mobilă
Numărul tinerilor din sistemul de protecţie a
copilului ce vor fi luaţi în evidenţă
Numărul tinerilor care vor fi monitorizaţi pe
parcursul anului 2010 şi nr. vizitelor de
monitorizare
Numărul tinerilor care vor fi integraţi profesional
Numărul de tineri care vor beneficia de sprijin
pentru obţinerea unei locuinţe
Numărul de întâlniri de informare şi consiliere ce
vor fi organizate cu tinerii din centrele pentru copii
şi nr. de participanţi
Numărul de întâlniri cu personalul care se ocupă
de tinerii din centrele pentru copii şi nr. de
participanţi
Numărul firmelor ce vor fi contacte şi numărul de
locuri de muncă identificate prin vizite la firme

-

-

scăderea numărului copii în sistem rezidenţial la
31.12.2010 şi a ponderii acestora în raport cu
copiii din serviciile de prevenire şi serviciile de tip
familial cu minim 1% faţă de 31.12.2009
scăderea numărului de copii din CP Floare de
colţ la 60
Maxim 5 copii părăsiţi
Minim 50 de copii vor beneficia de fond de
urgenţă prevenire
Reintegrarea unui număr de aproximativ de 40
de copii (atât din sistem rezidenţial cât şi din
sistem familial), din care minim 10 vor beneficia
şi de sprijin din fondul de urgenţă
Creşterea numărului de copii aflaţi în măsuri de
protecţie de tip familial cu aproximativ 5% faţă de
2009
Minim 100 de copii vor fi reevaluaţi la domiciliu,
din care minim 10 vor fi reintegraţi în familie
(inclusiv cu sprijin material)
5 asistenţi maternali vor fi atestaţi pentru
îngrijirea copiilor cu dizabilităţi

-

Minim 2 acţiuni/ serviciu/ an

-

Minim 80 de copii vor beneficia de servicii de
recuperare în centrele subordonate DGASPC
Organizarea în centrele de recuperare a minim 1
sesiune/serviciu/ trimestru cu participarea a
minim 5 persoane/ sesiune
Înfiinţarea echipei mobile până în luna iulie 2010
Minim o deplasare/ săptămână/ localitate a
echipei mobile
Minim 50 de copii beneficiari ai serviciilor de
recuperare la domiciliu

-

-

-

-

-

-

Vor fi luaţi în evidenţă 40 de tineri din sistemul de
protecţie a copilului, din care 15 cu dizabilităţi
Vor fi monitorizaţi aproximativ 100 de tineri
(inclusiv cei din 2009)
Vor fi integraţi profesional şi vor beneficia de
sprijin pentru obţinerea unei locuinţe 25 de tineri,
din care 10 cu dizabilităţi
Vor fi organizate 20 de întâlniri de informare şi
consiliere cu tinerii din centrele pentru copii la
care vor participa aproximativ 50 de tineri
Vor fi organizate 16 întâlniri cu personalul care se
ocupă de tinerii din centrele pentru copii la care
vor participa aproximativ 30 de persoane
Vor fi contacte 45 de firme şi vor fi identificate
astfel 15 de locuri de muncă

Pentru realizarea acestor obiective, în planul de acţiune au fost planificate activităţile 13-26.
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Sintetizând o serie de nevoi comune tuturor celor domenii de asistenţă socială, în strategia
judeţeană a mai fost formulat un domeniu de interes:
D. Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi organizaţionale a DGASPC Olt, principala
direcţie de acţiune fiind Creşterea calităţii serviciilor oferite, cu următoarele obiective
operaţionale:
1.1 Formarea şi specializarea personalului
1.2 Îmbunătăţirea sistemului de monitorizare a copiilor şi persoanelor aflate în sistemul de
protecţie şi în situaţii de risc
1.3 Diversificarea şi întărirea parteneriatelor
1.4 Promovarea activităţilor de voluntariat
1.5 Popularizarea drepturilor copiilor, persoanelor cu dizabilităţi şi a persoanelor vârstnice
şi a serviciilor oferite acestora
Pentru monitorizarea gradului de realizare a acestor obiective vor fi urmăriţi ca indicatori:
Indicatori

Rezultate estimate la sfârşitul anului 2010

- Data la care va fi elaborat planul de formare pe
2010
- Numărul persoanelor ce vor beneficia de
formare şi categoriile profesionale care vor
participa la formare
- Numărul sesiunilor de formare ce vor fi
organizate şi numărul formatorilor interni/
externi ce vor participa la sesiunile de formare
- Nr.estimativ de persoane ce vor fi angajate în
2010 şi calificarea acestora
- Numărul de beneficiari monitorizaţi prin
intermediul bazelor de date existente
- Numărul de baze date nou-create

-

Numărul de parteneriate în derulare şi nou
încheiate şi monitorizarea acţiunilor desfăşurate
în cadrul parteneriatelor

-

Numărul de cereri/ monitorizare acţiuni de
voluntariat în serviciile DGASPC

-

-

-

-

-

-

-

- Numărul materialelor publicitare ce vor fi
realizate/ actualizate în 2010
- Numărul acţiunilor de distribuire a materialelor
realizate/ de diseminare a informaţiilor
- Numărul de acţiuni de promovare a imaginii
beneficiarilor în comunitate

-

Elaborarea planului de formare pe 2010 până la
finalul trim.I 2010
Vor beneficia de formare 8 funcţionari publici şi
minim 150 de persoane din cadrul serviciilor de zi
şi de tip rezidenţial pentru copii (personal de
educaţie şi îngrijire)
Pentru formarea personalului din serviciile de zi şi
de tip rezidenţial pentru copii vor fi organizate 11
sesiuni de formare cu sprijinul a 8 formatori din
cadrul a DGASPC Olt
Realizarea tuturor operaţiunilor pentru actualizarea
bazelor de date la zi
Crearea unei baze de date pentru tinerii care
părăsesc sistemul de protecţie
Continuarea parteneriatelor din 2009 şi încheierea
a minim 50 de parteneriate noi
Elaborarea unei metodologii comune pentru
realizarea parteneriatelor şi monitorizarea acestora
Menţinerea acţiunilor de voluntariat cel puţin la
nivelul anului 2009
Realizarea unei metodologii pentru promovarea
voluntariatului şi evidenţa voluntarilor
Aproximativ 25 pliante/broşuri de informare
create/actualizate de serviciile DGASPC Olt
Aproximativ 100 acţiuni de distribuire
Aproximativ câte 2 acţiuni de promovare a imaginii
beneficiarilor/ serviciu/ an

Pentru realizarea acestor obiective, în planul de acţiune au fost planificate activităţile 27 - 31.
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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 2010
Nr.
crt.

Direcţia de acţiune conform
programului de guvernare

Acţiunea

1.

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

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
2. Continuarea procesului de restructurare/
reabilitare a CIA Slatina, CIA Şopîrliţa şi
CRRPH Cezieni

2.

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

3. Amenajarea unor spaţii pentru
desfăşurarea de activităţi de ergoterapie la
nivelul centrelor rezidentiale pentru persoane
cu hanidcap
4. Monitorizarea procesului de instruire a
asistenţilor personali care îngrijesc persoane
cu handicap
5. Furnizarea de servicii specializate pentru
persoane cu dizabilităţi în cadrul centrelor
rezidenţiale si centrelor de recuperare din
cadrul DGASPC Olt
6. Furnizarea de servicii de consiliere şi
înfiinţarea unei linii telefonice pentru servicii
de informare, asistenţă şi consiliere a
persoanelor cu dizabilităţi, dar şi a
aparţinătorilor acestora
7. Evaluarea nevoilor si oportunităţilor
existente la nivel local si judeţean, în vederea
dezvoltării si diversificării serviciilor pentru
persoanele cu handicap
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Entitatea
implicată în
realizare
DGASPC Olt

AJOFM Olt

DGASPC Olt
Consiliul
Judeţean
DGASPC Olt

DGASPC Olt

DGASPC Olt

DGASPC Olt

DGASPC Olt
Consiliile locale

Persoana responsabilă

Termen de
finalizare

Serviciul evaluare complexă a persoanelor cu
handicap/ Secretariatul Comisiei de expertiză
medicală Compartimentul antisărăcie,
prevenire a marginalizării sociale şi sprijinire a
integrării socio-profesionale a tinerilor

Permanent

Serviciul pentru îngrijire de tip rezidenţial a
adultului, Serviciul tehnic
Direcţia dezvoltare regională, management
proiecte şi relaţii internaţionale
Serviciul pentru îngrijire de tip rezidenţial a
adultului

2011

Serviciul pentru îngrijire de tip familial şi
prevenirea situaţiilor de risc în domeniul
asistenţei sociale
Serviciul pentru îngrijire de tip rezidenţial a
adultului; Coordonatorii instituţiilor de tip
rezidenţial pentru persoanele cu dizabilităţi si
ai centrelor de recuperare neuromotorie de tip
ambulatoriu
Serviciul pentru îngrijire de tip familial şi
prevenirea situaţiilor de risc în domeniul
asistenţei sociale

Permanent

Serviciul strategii, programe, proiecte în
domeniul asistenţei sociale şi protecţiei
copilului;
Serviciul pentru coordonarea activităţii
autorităţilor publice locale

Trim.II 2010
(anual până
în 2011)

Trim.IV 2010

Permanent

Trim.IV 2010

3.

4.

5.

Asigurarea accesului
persoanelor cu dizabilităţi la
suportul fizic, informaţional şi
la transportul public, respectiv
la intrarea în imobile
Dezvoltarea sistemului de
consiliere juridică gratuită,
precum şi serviciilor de
îngrijire a persoanelor
vârstnice

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

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

DGASPC Olt

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

Permanent

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

DGASPC Olt

Permanent

10. Furnizarea de servicii de consiliere şi
înfiinţarea unei linii telefonice pentru servicii
de informare, asistenţă şi consiliere a
persoanelor vârstnice, dar şi a aparţinătorilor
acestora
11. Evaluarea nevoilor si oportunităţilor
existente la nivel local si judeţean, în vederea
dezvoltării si diversificării serviciilor pentru
persoanele vârstnice

DGASPC Olt

Serviciul pentru îngrijire de tip rezidenţial a
adultului; Serviciul pentru îngrijire de tip
familial şi prevenirea situaţiilor de risc în
domeniul asistenţei sociale; Coordonatorii
căminelor pentru persoane vârstnice si
complexului de servicii pentru persoane
vârstnice
Serviciul pentru îngrijire de tip familial şi
prevenirea situaţiilor de risc în domeniul
asistenţei sociale

12. Colaborarea cu primăriile în vederea
implicării active a persoanelor vârstnice în
viaţa comunităţii

DGASPC Olt
Consiliile locale

13. Continuarea programului ”Şcoala
părinţilor” la nivelul serviciilor alternative din
cadrul DGASPC Olt şi realizarea de programe
de pregătire a personalului care lucrează cu
copiii în cadrul instituţiilor care au
responsabilităţi în promovarea si protecţia
drepturilor copilului
14. Realizarea unor sisteme de monitorizare
pentru copiii ai căror părinţi sunt plecaţi în
străinătate, pentru copiii fără acte de
identitate,
precum
şi
pentru
copiii
neşcolarizaţi/ în situaţii de abandon şcolar.

DGASPC Olt

9

DGASPC Olt
Consiliile locale

DGASPC Olt
Consiliile locale
ISJ

Serviciul strategii, programe, proiecte în
domeniul asistenţei sociale şi protecţiei
copilului;
Serviciul pentru coordonarea activităţii
autorităţilor publice locale
Serviciul pentru îngrijire de tip familial şi
prevenirea situaţiilor de risc în domeniul
asistenţei sociale; Serviciul pentru îngrijire de
tip rezidenţial a adultului
Serviciul pentru prevenirea situaţiilor de risc şi
protecţie în regim de urgenţă
Coordonatorii complexelor de servicii

Serviciul pentru coordonarea activităţii
autorităţilor publice locale
Serviciul pentru prevenirea situaţiilor de risc şi
protecţie în regim de urgenţă
Serviciul evaluare si monitorizare în domeniul
asistenţei sociale şi protecţiei copilului

Trim.IV 2010

Trim.II 2010
(anual până
în 2011)

Periodic,
până în 2011

Periodic

Trim.IV 2010

15. Promovarea de programe educaţionale de
sprijin pentru copiii neşcolarizaţi/ în situaţie de
abandon şcolar în programe de sprijin,
precum si pentru copiii cu dizabilităţi şi părinţii
acestora;

ISJ Olt
DGASPC Olt

Inspectorul Şcolar pentru învăţământul special
Serviciul de evaluare complexă a copilului
Serviciul pentru prevenirea situaţiilor de risc şi
protecţie în regim de urgenţă
Serviciul pentru coordonarea activităţii
autorităţilor publice locale

Permanent

16. Asigurarea funcţionării si mediatizării
serviciului „Telefonul copilului”, monitorizarea
copiilor străzii şi înfiinţarea/ dezvoltarea/
îmbunătăţirea serviciilor specializate pentru
prevenirea şi combaterea abuzului, neglijării şi
exploatării copilului; Colaborarea
interinstituţională pentru prevenirea şi
soluţionarea cazurilor de abuz, neglijare şi
exploatare asupra copiilor
17. Sprijinirea autorităţilor locale pentru
formarea asistenţilor sociali/persoanelor cu
atribuţii de asistenţă socială, precum si pentru
înfiinţarea Consiliilor Comunitare Consultative
şi instruirea membrilor acestora. Organizarea
de întâlniri periodice cu asistenţii sociali si
membrii consiliilor comunitare

DGASPC Olt

Serviciul pentru prevenirea situaţiilor de risc şi
protecţie în regim de urgenţă
Coordonatorii serviciilor/centrelor înfiinţate
Responsabilii desemnaţi de instituţiile
colaboratoare

Permanent

DGASPC Olt
Consiliile locale

Serviciul pentru coordonarea activităţii
autorităţilor publice locale
SPAS

Permanent/
Periodic

18. 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 (centre de zi, centre de consiliere, alte
servicii de sprijin, în funcţie de nevoile
identificate)

DGASPC Olt
Consiliile locale

Serviciul strategii, programe, proiecte în
domeniul asistenţei sociale şi protecţiei
copilului;
Serviciul pentru coordonarea activităţii
autorităţilor publice locale

Trim.II 2010
(anual până
în 2011)

19. Implementarea standardelor minime
obligatorii în domeniul protecţiei copilului în
serviciile DGASPC Olt

DGASPC Olt

Toate serviciile cu atribuţii în protecţia
copilului

2010

20. Asigurarea funcţionării corespunzătoare a
reţelei de asistenţă maternală

DGASPC Olt

Serviciul pentru coordonarea activităţii
asistenţilor maternali profesionişti

Permanent
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6.

7.

- Creşterea calităţii vieţii
copilului în mediile
defavorizate şi respectarea
standardelor minime de
calitate în toate serviciile
speciale acordate copilului în
dificultate
- Reducerea numărului de
copii plasaţi în instituţii
publice sau private prin
reintegrarea lor în familia
naturală şi sprijinirea familiei
extinse ca alternativă
Înfiinţarea de noi adăposturi
pentru victimele violenţei în
familie şi de centre destinate
agresorilor familiali

21. Sprijinirea şi promovarea programelor de
prevenire a delincvenţei juvenile în şcoli,
instituţii de tip rezidenţial, alte servicii pentru
copii

IPJ Olt
DGASPC Olt

Directorii de şcoli/ Coordonatorii serviciilor de
tip rezidenţial, familial, de tip prevenire

Permanent

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

DGASPC Olt

Serviciul de evaluare complexă a copilului
Coordonatorii centrelor de recuperare

Permanent

23. Sprijinirea tinerilor care părăsesc sistemul
de protecţie prin acordarea de servicii pentru
dezvoltarea
deprinderilor
de
viata
independenta, sprijin pentru acces la un loc
de muncă si/sau locuinţă, asigurarea de
servicii specializate
pentru tinerii cu
dizabilităti.

DGASPC Olt
AJOFM
Consiliul
judeţean
Consiliile locale

Compartimentul antisărăcie, prevenire a
marginalizării sociale şi sprijinire a integrării
socio-profesionale a tinerilor, Serviciul
strategii, programe, proiecte
Responsabilii desemnaţi de instituţiile
colaboratoare

Permanent

24. Acordarea de servicii de tip rezidenţial
pentru copiii separaţi temporar sau definitiv de
părinţi şi continuarea procesului de închidere
a Centrului de plasament Floare de colţ Balş

DGASPC Olt

Serviciul pentru îngrijire de tip rezidenţial a
copilului
Serviciul strategii, programe, proiecte în
domeniul asistenţei sociale şi protecţiei
copilului

25. Continuarea programelor DGASPC Olt de
prevenire a abandonului şi instituţionalizării şi
de sprijinire a reintegrării copilului în familie
prin acordarea de sprijin material/financiar de
urgenţă şi prin furnizarea şi diversificarea
serviciilor sociale de prevenire şi a celor de tip
familial

DGASPC Olt

Serviciul pentru prevenirea situaţiilor de risc şi
protecţie în regim de urgenţă
Compartimentul pentru sprijinirea reintegrării
copilului în familie
Serviciul pentru îngrijire de tip familial a
copilului

Permanent

26. Înfiinţarea unui centru destinat protecţiei
victimelor violenţei familiale

DGASPC Olt

Serviciul pentru prevenirea situaţiilor de risc şi
protecţie în regim de urgenţă
Serviciul strategii, programe, proiecte în
domeniul asistenţei sociale şi protecţiei
copilului

Permanent
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Permanent
(2011 finalizare
închidere)

8.

Îmbunătăţirea capacităţii
instituţionale şi
organizaţionale a DGASPC
Olt în vederea creşterii
calităţii serviciilor oferite

27. Realizarea unui sistem coerent de formare
a personalului

DGASPC Olt

Conducerea instituţiei, Biroul resurse umane

Permanent

28. Îmbunătăţirea sistemului de monitorizare a
beneficiarilor serviciilor DGASPC

DGASPC Olt

Permanent

29. Întărirea relaţiilor de colaborare cu
celelalte instituţii / servicii publice si private
prin încheierea de parteneriate precum şi prin
stabilirea unor modalităţi coerente de
monitorizare a activităţilor derulate în cadrul
acestor parteneriate.
30. Promovarea si monitorizarea programelor
şi activităţilor de voluntariat

DGASPC Olt

Serviciul evaluare si monitorizare în domeniul
asistenţei sociale şi protecţiei copilului
Şefii/coordonatorii serviciilor
Conducerea instituţiei
Serviciul evaluare si monitorizare în domeniul
asistenţei sociale şi protecţiei copilului
Şefii/Coordonatorii serviciilor din structura
DGASPC
Conducerea instituţiei,
Compartimentul relaţii publice/ Serviciul
strategii, programe, proiecte
Şefii/Coordonatorii serviciilor din structura
DGASPC
Conducerea instituţiei
Compartimentul relaţii publice/ Serviciul
strategii, programe, proiecte
Serviciul evaluare si monitorizare în domeniul
asistenţei sociale şi protecţiei copilului
Şefii/Coordonatorii serviciilor din structura
DGASPC

Permanent

31. Popularizarea si mediatizarea serviciilor si
activităţii DGASPC Olt, promovarea unei
imagini pozitive a beneficiarilor si
popularizarea drepturilor acestora (acţiuni
media, campanii de informare, campanii de
educaţie etc.)

DIRECTOR EXECUTIV,
ILIE ALEXIE

DGASPC Olt

DGASPC Olt

Permanent

Permanent

DIRECTOR EXECUTIV-ADJUNCT,
CONSTANTIN STELIAN EMIL MOŢ

Şef serviciu strategii, programe, proiecte în
domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului,
Tănase Mariana
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