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1

Planul anual de acţiune privind serviciile sociale se elaborează și se aprobă conform
prevederilor art.118 din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și
completările ulterioare. Acesta reprezintă un instrument util în managementul general al
instituției precum şi în procesul de accesare a fondurilor nerambursabile
Obiectivul general al prezentului plan îl constituie identificarea şi planificarea acţiunilor de
furnizare şi dezvoltare a serviciilor sociale gestionate de către DGASPC Olt pentru anul
2017, în conformitate cu Planul de implementare (revizuit) al Strategiei judeţene de
dezvoltare a serviciilor sociale pe termen mediu şi lung (2012 – 2021).
I. CONTEXT - SERVICII SOCIALE EXISTENTE, CATEGORII ȘI NUMĂR DE
BENEFICIARI
La nivelul DGASPC Olt sunt furnizate servicii sociale pentru copii, persoane cu dizabilități,
persoane vârstnice și alte persoane aflate în nevoie, după cum urmează:
A. Persoane adulte cu dizabilităţi.
 servicii sociale cu cazare (de tip rezidențial):
Nr.
crt.
1.

Denumire centru

Capacitate

Centrul de îngrijire şi asistenţă Slatina

122 locuri

Număr beneficiari
în 2016 (total an)
117

2.

Centrul de îngrijire şi asistenţă Spineni

80 locuri

101

3.

Centrul de îngrijire şi asistenţă Şopârliţa

60 locuri

64

4.

Centrul de îngrijire şi asistenţă Corabia

60 locuri

45

5.

15 locuri

13

6.

*Centrul de îngrijire şi asistenţă Băbiciu (înființat la data de
15.07.2016, prin transformarea CPV Băbiciu)
Centrul de recuperare şi reabilitare Caracal

50 locuri

53

7.

Centrul de recuperare şi reabilitare Cezieni

70 locuri

65

8.

Centrul de integrare prin terapie ocupaţională Drăgăneşti
Olt

40 locuri

37

Denumire centru

Capacitate

Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip
ambulatoriu Slatina
Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip
ambulatoriu Corabia
Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi din
cadrul Complexului servicii pentru persoane adulte cu
dizabilităţi şi alte persoane aflate în situaţii de nevoie
Slatina

nu e cazul

Număr beneficiari
în 2016 (total an)
111

nu e cazul

47

40 locuri

nefuncţional1

Denumire centru

Capacitate

Căminul pentru persoane vârstnice Slatina

50 locuri

Număr beneficiari
în 2016 (total an)
56

 servicii sociale fără cazare (de zi):
Nr.
crt.
1.
2.
3.

B. Persoane vârstnice și alte persoane aflate în nevoie
 servicii sociale cu cazare (de tip rezidențial):
Nr.
crt.
1.
1

Serviciile nefuncţionale au fost înfiinţate prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 88/26.05.2016. Locaţiile prevăzute pentru funcţionarea
acestor servicii necesită lucrări de reabilitare, fapt care presupune identificarea de resurse financiare, inclusiv prin atragerea de fonduri
nerambursabile.

2

2.

Căminul pentru persoane vârstnice Fălcoiu

50 locuri

47

3.

*Căminul pentru persoane vârstnice Băbiciu (a funcționat
până la data de 15.07.2016, când a fost tansformat în CIA)

12 locuri

14

Denumire centru

Capacitate

*Complexul de servicii pentru persoane vârstnice Slatina centru de zi, centru de informare şi consiliere (a funcționat
până la data de 15.07.2016)
Centrul de zi de consiliere şi informare pentru alte persoane
aflate în situaţii de nevoie din cadrul Complexului servicii
pentru persoane adulte cu dizabilităţi şi alte persoane aflate
în situaţii de nevoie Slatina (înființat în data de 15.07.2016
prin reorganizarea CSPV Slatina)

80 locuri

Număr beneficiari
în 2016 (total an)
80

40 locuri

63

 servicii sociale fără cazare (de zi):
Nr.
crt.
1.

2.

C. Copii și familii aflate în situații de risc
 servicii sociale cu cazare (de tip rezidențial):
Nr.
crt.
1.

Denumire centru

Capacitate

Casele de tip familial Luminiţa

23 locuri

Număr beneficiari
în 2016 (total an)
23 copii

2.

Casele de tip familial Mugurel

32 locuri

32 copii

3.

Casele de tip familial Sf. Andrei

41 locuri

42 copii

4.

Casele de tip familial Sf. Valentin

42 locuri

44 copii

5.

Casele de tip familial Sf. Mihail

30 locuri

26 copii

6.

Casele de tip familial Sf. Nicolae

36 locuri

43 copii

7.

Casele de tip familial Sf. Maria

40 locuri

45 copii

8.

Casele de tip familial Sf. Elena

40 locuri

42 copii

9.

Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copii

16 locuri

18 copii

10.

Centrul maternal Adelina

8 locuri

11.

Centrul maternal Corabia

5 locuri

12.

Centrul de primire în regim de urgenţă pentru victimele
violenţei în familie

9 locuri

6 mame, 14 copii,
1 gravidă
6 mame, 12 copii,
2 gravide
5 mame și 12
copii – rezidență
4 beneficiari
consiliere

 servicii sociale fără cazare (de zi):
Nr.
crt.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Denumire centru

Capacitate

Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de
separare de părinţi din cadrul Complexul servicii Slatina
Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de
separare de părinţi din cadrul Complexului servicii „Amicii”
Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de
separare de părinţi din cadrul Complexului servicii „Sf.
Elena” Corabia
Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi
Slatina
Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi
Caracal
Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi
copii din cadrul Complexului servicii Slatina

20 locuri

Număr beneficiari
în 2016 (total an)
21 copii

20 locuri

23 copii

30 locuri

34 copii

50 locuri

66 copii

50 locuri

65 copii

nu e cazul

10 copii
18 părinți
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7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi
copii din cadrul Complexului servicii „Amicii”
Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi
copii din cadrul Complexului servicii „Sf. Elena” Corabia
Telefonul pentru semnalarea cazurilor de urgenţă

nu e cazul

“Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de
separare de părinţi” din cadrul Complexului servicii pentru
copii şi familii în situaţie de risc şi copii cu dizabilităţi Balş
“Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi
copii” din cadrul Complexului servicii pentru copii şi familii în
situaţie de risc şi copii cu dizabilităţi Balş.
“Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi” din
cadrul Complexului servicii pentru copii şi familii în situaţie
de risc şi copii cu dizabilităţi Balş.
“Centrul de zi pentru pregătirea şi sprijinirea integrării sau
reintegrării copilului în familie” din cadrul Complexului
servicii pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă
independentă şi pentru integrarea/ reintegrarea copilului în
familie Slatina
“Centrul de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă
independentă” din cadrul Complexului servicii pentru
dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi pentru
integrarea/ reintegrarea copilului în familie Slatina

30 locuri

68 copii
8 părinți
53 copii
42 părinți
328 apeluri
înregistrate
nefuncţional

nu e cazul

nefuncţional

50 locuri

nefuncţional

20 locuri

nefuncţional

36 locuri

nefuncţional

nu e cazul
nu e cazul

 servicii sociale la domiciliu (de tip familial):
Nr.
crt.
1.

Denumire centru

Capacitate

Plasament familial la rude/ alte persoane

nu e cazul

Număr beneficiari
în 2016
435 copii

2.

Plasament familial la asistenți maternali profesioniști

nu e cazul

535 copii

3.

Echipa mobilă – servicii de recuperare la domiciliu pentru
copii cu dizabilități

nu e cazul

13 copii

II. PROPUNERI PENTRU DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE ÎN ANUL 2017
Prin Strategia Județeană de dezvoltare a serviciilor sociale sunt prevăzute măsuri pentru
menținerea/ îmbunătățirea serviciilor sociale oferite în prezent, precum și acțiuni de
diversificare a serviciilor oferite (prin înființarea/ asigurarea funcționării de noi servicii).
Astfel, pentru menținerea/ îmbunătățirea serviciilor sociale oferite în prezent planul de
implementare a Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale include:
-

-

Furnizarea de servicii sociale pentru persoane cu handicap, persoane vârstnice,
copii și familii în situații de risc în centrele care funcționează în cadrul DGASPC Olt
(acțiune cu caracter permanent).
Reabilitarea/ modernizarea serviciilor existente (acțiune cu termen de finalizare
2020, dar care va fi demarată în 2017 prin acțiuni de identificare/accesare de surse
de finanțare nerambursabilă, precum și prin realizarea de minime îmbunătățiri din
bugetul propriu). Sunt planificate astfel demersuri care să contribuie în anii următori
la realizarea unor investiții cum ar fi:



Serviciile nefuncţionale au fost înfiinţate prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 88/26.05.2016. Locaţiile prevăzute pentru funcţionarea
acestor servicii necesită lucrări de reabilitare, fapt care presupune identificarea de resurse financiare, inclusiv prin atragerea de fonduri
nerambursabile
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o Modernizarea/ reabilitarea etajelor I şi IV şi a acoperişului clădirii CSPA
Slatina.
o Extinderea clădirii CSPA Corabia pentru amenajare bucătărie şi spaţiu de
servirea mesei.
o Reabilitarea integrală a CPV Fălcoiu.
o Reabilitarea modernizarea infrastructurii serviciilor sociale pentru copil și
familie.
Pentru diversificarea serviciilor oferite, în anul 2017 sunt prevăzute demersuri
preliminare pentru identificarea/ accesarea fondurilor necesare asigurării funcționării
serviciilor înființate în anul 2016 și care sunt nefuncționale, precum și crearea de noi
servicii.
A. Domeniul: protecţia şi asistenţa persoanelor adulte cu dizabilităţi.
 Identificarea/ accesarea de surse de finanțare pentru reabilitarea şi dotarea
locaţiei în care a fost înființat Complexul de servicii pentru persoane adulte cu dizabilităţi
şi alte persoane aflate în situaţii de nevoie Slatina (acțiune inclusă și la domeniul:
persoane vârstnice).
Acţiuni operaţionale pentru anul 2017:
- monitorizarea ofertei de apeluri de proiecte din cursul anului 2017 în vederea
identificarii unei oportunităţi de finanaţare nerambursabilă pentru amenajarea şi
dotarea locaţiei (în special programul POR, axa prioritară 8, prioritatea de investiţie
8.1, obiectivul specific 8.3 şi programul POCU, axa prioritară 4, prioritatea de
investiţie 9.ii, obiectivul specific 4.4.);
- realizarea documentației tehnico-economice.
B. Domeniul: protecţia şi asistenţa persoanelor vârstnice
 Acțiuni de informare și monitorizare a demersurilor APL pentru înfiinţarea de
servicii pentru persoane vârstnice la nivelul localităţilor cu număr semnificativ de
persoane vârstnice aflate în situaţii de risc; dezvoltarea sistemului de monitorizare şi
coordonare a serviciilor sociale de la nivel local (acţiune prevăzută în perioada 2016 2021).
Acţiuni operaţionale pentru anul 2017:
- transmiterea de recomandări privind înfiinţarea de servicii sociale pentru vârstnici,
către autorităţile publice locale din localităţile cu un număr mare de persoane
vârstnice;
- informarea autorităţilor publice locale din localităţile cu un număr mare de persoane
vârstnice, despre apelurile de proiecte în cadrul cărora pot accesa fonduri pentru
dezvoltarea de servicii sociale (în special programul POR axa prioritară 8,
prioritatea de investiţie 8.1, obiectivul specific 8.3 creşterea gradului de acoperire cu
servicii sociale, operaţiunea A grup vulnerabil persoane vârstnice şi programul
POCU axa prioritară 4, prioritatea de investiţie 9.ii, obiectivul specific 4.4.);
- monitorizarea serviciilor înfiinţate (după caz).
C. Domeniul: promovarea şi protecţia drepturilor copilului
 Acțiuni de informare și monitorizare a demersurilor APL pentru înfiinţarea de
servicii de sprijin pentru copil şi familie la nivelul localităţilor cu număr semnificativ
de copii aflaţi în situaţii de risc; dezvoltarea sistemului de monitorizare şi coordonare a
serviciilor sociale de la nivel local (acţiune prevăzută în perioada 2016 - 2021)
Acţiuni operaţionale pentru 2017:
5

-

monitorizarea ofertei de apeluri de proiecte din cursul anului 2017 în vederea
identificarii de oportunităţi de finanaţare nerambursabilă;
transmiterea de recomandări privind înfiinţarea de servicii sociale pentru copii, către
autorităţile publice locale din localităţile cu un număr mare de copii aflaţi în situaţii
de risc;
monitorizarea serviciilor existente/ înfiinţate (după caz).

-

-

 Identificarea/ accesarea de surse de finanțare pentru reabilitarea şi dotarea
locaţiei în care a fost înființat Complexul servicii pentru copii şi familii în situaţie de
risc şi copii cu dizabilităţi Balş (acţiune prevăzută în perioada 2016 - 2020)
Acţiuni operaţionale pentru 2017:
- monitorizarea ofertei de apeluri de proiecte din cursul anului 2017 în vederea
identificarii unei oportunităţi de finanaţare nerambursabilă pentru amenajarea şi
dotarea locaţiei.
 Identificarea/ accesarea de surse de finanțare pentru reabilitarea şi dotarea
locaţiei în care va funcţina Complexul servicii pentru dezvoltarea deprinderilor de
viaţă independentă şi pentru integrarea/ reintegrarea copilului în familie Slatina
Acţiuni operaţionale pentru 2017:
- monitorizarea ofertei de apeluri de proiecte din cursul anului 2017 în vederea
identificarii unei oportunităţi de finanaţare nerambursabilă pentru amenajarea şi
dotarea locaţiei;
- realizarea documentației tehnico-economice.


Identificarea/ accesarea de surse de finanțare pentru înfiinţarea a două case de
tip familial în oraşul Balş (acţiune prevăzută în perioada 2016 - 2020).
Acţiuni operaţionale pentru 2017:
- monitorizarea ofertei de apeluri de proiecte din cursul anului 2017 în vederea
identificarii unei oportunităţi de finanaţare nerambursabilă pentru înfiinţarea caselor
de tip familial;
- realizarea documentației tehnico-economice.


Identificarea/ accesarea de surse de finanțare pentru înfiinţarea de centre de
recuperare în Scornicești, Corabia şi Drăgăneşti-Olt (acţiune prevăzută în
perioada 2016 - 2020).
Acţiuni operaţionale pentru 2017:
- monitorizarea ofertei de apeluri de proiecte din cursul anului 2017 în vederea
identificarii unei oportunităţi de finanaţare nerambursabilă pentru înfiinţarea caselor
de tip familial;
- realizarea documentației tehnico-economice.
Pe lângă aceste măsuri (care vizează în principal infrastructura de servicii sociale), în
Planul de implementare a Strategiei județene sunt prevăzute o serie de acțiuni conexe,
menite să sprijine procesul de furnizare a serviciilor sociale – acțiuni de informare,
consiliere, promovare, colaborare cu alte instituții.
PROGRAMUL DE CONTRACTARE A SERVICIILOR CĂTRE FURNIZORI PRIVAȚI ȘI
PROGRAMUL DE SUBVENȚIONARE
Nu sunt prevăzute acțiuni de contractare a serviciilor către furnizori privați și nici programe
de subvenționare.
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Planificarea acțiunilor privind serviciile sociale pe anul 2017
PROTECŢIA ŞI ASISTENŢA PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITĂŢI
Obiective
operaţionale
prevăzute în
Strategia județeană

Acţiuni de realizat în anul 2017

Responsabili

Buget
estimativ şi
surse de
finanţare

Rezultate aşteptate/ indicatori de
realizare pentru anul 2017

Termen de
realizare

ACTIVITĂȚI PRINCIPALE (FURNIZARE SERVICII ȘI INFRASTRUCTURĂ)
1. Menţinerea/
îmbunătăţirea
standardelor de
calitate din cadrul
serviciilor pentru
persoane cu
dizabilităţi de la
nivelul DGASPC Olt

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

DGASPC Olt

13.720.000
lei/an (CJ,
bugetul de stat*)

- Cca. 400 persoane cu dizabilități vor
beneficia de servicii de tip rezidenţial
- Cca. 100 de persoane cu dizabilități vor
beneficia anual de servicii alternative
- Vor fi asigurate resurse din bugetul
propriu pentru un minim de îmbunătățiri
ale infrastructurii

Permanent

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

DGASPC Olt

384.000 lei/ an
(CJ)

Va fi monitorizat numărul persoanelor
evaluate

Permanent

1.3. Identificarea/ accesarea de surse
de finanțare pentru:

CJ Olt

Total investiții
2017 -2019
(Fonduri
nerambursabile,
CJ)

- Vor fi monitorizate apelurile de proiecte
și vor fi realizate documentațiile
necesare, în funcție de sursele
identificate

Identificare/
accesare fonduri:
2017-2018

Minim 50 de persoane vor beneficia de
formare

Anual

DGASPC Olt

- modernizarea/ reabilitarea etajelor I şi
IV şi a acoperişului clădirii CSPA
Slatina.

4.000.000 lei

- extinderea clădirii CSPA Corabia
pentru amenajare bucătărie şi spaţiu de
servirea mesei
1.4. Formarea personalului din cadrul
serviciilor pentru persoane cu dizabilităţi
ale DGASPC Olt.

*

Execuție lucrări
2018 – 2019

9.000.000 lei
DGASPC Olt

13.000 lei/ an
(CJ)

Finanţarea de la bugetul de stat reprezintă sume defalcate din TVA destinate asistenţei sociale pentru copil şi familie şi persoane cu handicap conform Legii bugetului.

Obiective
operaţionale
prevăzute în
Strategia județeană

2. Dezvoltarea/
diversificarea
serviciilor oferite
persoanelor cu
dizabilităţi

Acţiuni de realizat în anul 2017

2.1. Identificarea/ accesarea de surse
de finanțare pentru reabilitarea şi dotarea
locaţiei Complexului servicii pentru
persoane adulte cu dizabilități și alte
persoane aflate în nevoie.

Responsabili

CJ Olt
DGASPC Olt

Buget
estimativ şi
surse de
finanţare

2017: 25.000 lei
(proiectare)
Total investiție
2017-2019 ≈
250.000 lei,
(bugetul de stat,
CJ, Fonduri
nerambursabile)

Rezultate aşteptate/ indicatori de
realizare pentru anul 2017

Termen de
realizare

- Vor fi monitorizate apelurile de proiecte
și vor fi realizate documentațiile
necesare, în funcție de sursele
identificate

Identificare/
accesare fonduri:
2017-2018
Execuție lucrări
2018 – 2019

ACTIVITĂȚI CONEXE
3. Descentralizarea
responsabilităţilor la
nivel local.

4. Promovarea unei
imagini pozitive a
persoanelor cu
handicap

3.1. Evaluarea periodică a nevoilor
locale, transmiterea de recomandări şi
informarea primăriilor cu privire la
responsabilităţile locale pentru
asigurarea de servicii; monitorizare
servicii şi colaborare, după caz.
3.2 Colaborarea cu primăriile pentru
monitorizarea procesului de calificare a
asistenţilor personali şi organizarea de
întâlniri periodice cu reprezentanţii
autorităţilor locale.
1.3.3. Dezvoltarea sistemului de
monitorizare şi coordonare a serviciilor
sociale de la nivel local.

DGASPC Olt
Primării

23.000 lei/ an
(CJ)

Minim 60 de unităţi administrativ
teritoriale din judeţ vor fi evaluate

Anual

Primării
DGASPC Olt

6.000 lei/ an
(CJ)

Va fi monitorizat și raportat numărul
asistenților personali

Permanent

DGASPC Olt

47.000 lei/ an
(CJ, fonduri
nerambursabile)

Va fi elaborat un sistem de monitorizare
și raportare

Începând cu 2017

4.1.Realizarea de acţiuni de
mediatizare/ popularizare, campanii de
informare, distribuire de materiale
publicitare/ informative.

DGASPC Olt

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

DGASPC
Olt, instituţii
şi organizaţii
partenere

Primării

6.700 lei/ an
(CJ)

6.700 lei/ an
(CJ)

- Vor fi organizate minim 2 acţiuni de
mediatizare/ popularizare/ informare

Vor fi organizate minim 2 acţiuni pentru
promovarea egalităţii de şanse şi
combaterea discriminării

Semestrial

Semestrial
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Obiective
operaţionale
prevăzute în
Strategia județeană

5. Asigurarea de
servicii de sprijin
pentru pregătirea
integrării
profesionale a
persoanelor cu
handicap

Acţiuni de realizat în anul 2017

Responsabili

5.1. 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

5.2. 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

11.000 lei/ an

AJOFM Olt

(CJ)

2.2.3. 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

10.000 lei/ an

AJOFM Olt

(CJ)

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

ONG-uri

10.000 lei/ an

AJOFM

(CJ)

Buget
estimativ şi
surse de
finanţare

11.000 lei/ an
(CJ)

Rezultate aşteptate/ indicatori de
realizare pentru anul 2017

Termen de
realizare

Vor fi organizate minim 4 acţiuni/ an
pentru informarea persoanelor cu
handicap instituţionalizate

Permanent

Minim 50 de persoane cu dizabilităţi
(instituţionalizate şi neinstituţionalizate)
vor beneficia anual de consiliere în
vederea integrării profesionale

Permanent

Vor fi organizate minim 4 acţiuni/ an
pentru informarea potenţialilor angajatori

Permanent

Anual, se va derula cel puţin un
parteneriat în domeniul sprijinirii integrării
profesionale a persoanelor cu handicap

Permanent

Agenţi
economici
DGASPC Olt

9

PROTECŢIA ŞI ASISTENŢA PERSOANELOR VÂRSTNICE
Obiective
operaţionale
conform Strategiei
județene

Acţiuni de realizat în anul 2017

Responsabili

Buget
estimativ şi
surse de
finanţare

Rezultate aşteptate/ indicatori de
realizare pentru anul 2017

Termen de
realizare

ACTIVITĂȚI PRINCIPALE (SERVICII SOCIALE ȘI INFRASTRUCTURĂ)
1 Menţinerea/
îmbunătăţirea
standardelor de
calitate din cadrul
serviciilor pentru
persoane vârstnice
de la nivelul
DGASPC Olt

1.1.Furnizarea de servicii specializate în
centrele rezidentiale si in serviciile
alternative din cadrul DGASPC.

DGASPC Olt

1.2. Identificarea/ accesarea de surse
de finanțare pentru:

CJ Olt
DGASPC Olt

- modernizarea/ reabilitarea etajelor I şi
IV şi a acoperişului clădirii CSPA
Slatina.

Permanent

Identificare/
accesare fonduri:
2017-2018
Execuție lucrări
2018 – 2019

(Fonduri
nerambursabile,
CJ)

- Reabilitarea integrală a CPV Fălcoiu

2. Dezvoltarea şi
diversificarea
serviciilor sociale
destinate
persoanelor
vârstnice şi
descentralizarea
responsabilităţilor la

2.338.000 lei/ an - Aproximativ 100 de persoane vârstnice
(CJ)
vor beneficia anual de servicii de tip
rezidenţiaL
- Aproximativ 50 de persoane vârstnice
vor beneficia anual de servicii
alternative
- Vor fi asigurate resurse din bugetul
propriu pentru un minim de îmbunătățiri
ale infrastructurii
Total investitii
- Vor fi monitorizate apelurile de proiecte
2017 -2019
și vor fi realizate documentațiile
necesare, în funcție de sursele
-4.000.000 lei
identificate
-8.750.000 lei

1.3. Formarea personalului din cadrul
serviciilor pentru persoane vârstnice ale
DGASPC Olt.

DGASPC Olt

2.1. Identificarea/ accesarea de surse
de finanțare pentru reabilitarea şi dotarea
locaţiei Complexului servicii pentru
persoane adulte cu dizabilități și alte
persoane aflate în nevoie.

CJ Olt

4.000 lei/ an
(CJ)

DGASPC Olt

2017: 25.000 lei
(proiectare)
Total investiție
2017-2019 ≈
250.000 lei,
(bugetul de stat,
CJ, Fonduri
nerambursabile)

Minim 20 de persoane/ an vor beneficia
de formare

Anual

- Vor fi monitorizate apelurile de proiecte
și vor fi realizate documentațiile
necesare, în funcție de sursele
identificate

Identificare/
accesare fonduri:
2017-2018
Execuție lucrări
2018 – 2019
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Obiective
operaţionale
conform Strategiei
județene
nivel local.

Acţiuni de realizat în anul 2017

Responsabili

2.2. 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; monitorizare
servicii înfiinţate şi colaborare, după caz.

DGASPC Olt

23.000 lei/ an

Primării

(CJ)

2.3. Acțiuni de informare și monitorizare
a demersurilor APL pentru înfiinţarea de
servicii pentru persoane vârstnice la
nivelul localităţilor cu număr semnificativ
de persoane vârstnice aflate în situaţii
de risc; dezvoltarea sistemului de
monitorizare şi coordonare a serviciilor
sociale de la nivel local.

Primării

47.000 lei/ an
costuri sistem
monitorizare și
coordonare

CJ Olt
DGASPC Olt

Buget
estimativ şi
surse de
finanţare

Rezultate aşteptate/ indicatori de
realizare pentru anul 2017

Termen de
realizare

Minim 60 de unităţi administrativ
teritoriale din judeţ vor fi evaluate anual şi
vor participa la întâlnirile anuale cu
reprezentanţii DGASPC Olt

Anual

- Informari către APL
- Realizare sistem monitorizare și
raportare servicii de la nivel local

2016 – 2021

(Fonduri
nerambursabile,
CL)
ACTIVITĂȚI CONEXE

3. Promovarea
participării
persoanelor
vârstnice la viata
societăţii

3.1.Realizarea de acţiuni de
mediatizare/ popularizare, campanii de
informare, distribuire de materiale
publicitare/ informative.

DGASPC Olt

6.700 lei/ an
(CJ)

- Vor fi organizate minim 2 acţiuni de
mediatizare/ popularizare/ informare

Semestrial
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PROMOVAREA ŞI PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI
Responsabili

Obiective operaţionale
conform strategiei
județene

Acţiuni de realizat în anul 2017

Buget estimativ şi
surse de finanţare

Rezultate aşteptate/ indicatori de
realizare pentru anul 2017

Termen de
realizare

1. Menţinerea/
îmbunătăţirea calităţii și
diversificarea serviciilor
sociale pentru copil şi
familie (servicii
rezidențiale și de tip
familial pentru copii
separați de familia,
prevenire și combatere
abuz și violență,
prevenire
instituționalizare,
recuperare copii cu
dizabilități etc.)

1.1 Furnizarea de servicii de calitate
pentru copil și familie la nivelul
DGASPC Olt:
- servicii de tip rezidențial pentru copiii
separaţi temporar sau definitiv de familie
(case de tip familial, apartamente,
CPRU, vicitme violență)
- servicii de tip familial pentru copiii
separaţi temporar sau definitiv de familie
- servicii de prevenire a separării
copilului de familie (centre de zi, centre
de consiliere, centre de recuperare
- funcţionarea şi mediatizarea
Telefonului de urgenţă
1.2. Identificarea/accesarea de surse de
finanțare pentru reabilitarea și
modernizarea serviciilor pentru copii în
vederea îmbunătățirii mediului de locuit
și a bazei materiale a serviciilor.

DGASPC Olt

1.3 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

6.700 lei/ an
(CJ)

Vor fi organizate minim 2 acţiuni de
promovare a adopţiei pe an

Periodic

1.4. Formarea personalului din cadrul
serviciilor pentru copii ale DGASPC Olt.
1.5 Identificarea/ accesarea de surse de
finanțare pentru reabilitarea şi dotarea
locaţiei în care va funcţina Complexul
servicii pentru dezvoltarea deprinderilor
de viaţă independentă şi pentru
integrarea/ reintegrarea copilului în
familie Slatina: Centru de zi pentru

DGASPC Olt

54.400 lei/ an
(CJ)
2017: 22.000 lei
(proiectare)

Personalul din cadrul serviciilor pentru
copii vor beneficia anual de formare
- Vor fi monitorizate apelurile de
proiecte și vor fi realizate
documentațiile necesare, în funcție de
sursele identificate

Anual

ACTIVITĂȚI PRINCIPALE (SERVICII SOCIALE ȘI INFRASTRUCTURĂ)

cca.24.590.000
lei/an
(CJ, buget de stat)

DGASPC Olt

2017: 145.000 lei
(costuri proiectare)
Buget estimativ total
investiții 2017 -2019:
5.830.000 lei (fonduri
nerambursabile, CJ)

DGASPC Olt

Total investiție
2017 – 2019
810.000 lei
(Fonduri

- Va fi monitorizat şi analizat trimestrial
numărul copiilor care beneficiază de
măsuri de protecţie de tip rezidenţial
şi familial, precum şi al copiilor din
serviciile de prevenire.
- Va fi păstrat un echilibru echitabil între
ponderea beneficiarilor de măsuri de
protecţie specială şi cei din serviciile
de prevenire, cu tendinţă de creştere
a ponderii celor din serviciile de
prevenire.
- Vor fi asigurate resurse din bugetul
propriu pentru un minim de
îmbunătățiri
- Vor fi monitorizate apelurile de
proiecte și vor fi realizate
documentațiile necesare, în funcție de
sursele identificate

Permanent

Identificare/
accesare fonduri:
2017-2018
Execuție lucrări
2018 – 2019

Identificare/
accesare fonduri:
2017-2018
Execuție lucrări
2018 – 2019
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Obiective operaţionale
conform strategiei
județene

Acţiuni de realizat în anul 2017

pregătirea și sprijinirea integrării sau
reintegrării copilului în familie și Centru
de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de
viață independentă
1.6 Identificarea/ accesarea de surse de
finanțare pentru reabilitarea și dotarea
locației în care va funcționa Complexul
de servicii pentru copii și familii în situații
de risc și copii cu dizabilități
1.7. Identificarea/ accesarea de surse
de finanțare pentru înfiinţarea a două
case de tip familial în oraşul Balş

2 Dezvoltarea/
diversificarea serviciilor
pentru copil şi familie la
nivel local

Responsabili

Buget estimativ şi
surse de finanţare

Rezultate aşteptate/ indicatori de
realizare pentru anul 2017

Termen de
realizare

Total investiție
2017-2020:
13.500.000 lei
(CJ, Fonduri
nerambursabile,)
2017: 35.000 lei

- Vor fi monitorizate apelurile de
proiecte și vor fi realizate
documentațiile necesare, în funcție de
sursele identificate

Total 2017-2019:
945.000 lei costuri
înființare (Fonduri
nerambursabile,
CL)
23.000 lei/ an
(CJ)

- Vor fi monitorizate apelurile de
proiecte și vor fi realizate
documentațiile necesare, în funcție de
sursele identificate

Identificare/
accesare fonduri:
2017-2018
Execuție lucrări
2018 – 2020
Identificare/
accesare fonduri:
2017-2018
Execuție lucrări
2018 – 2020
Identificare/
accesare fonduri:
2017-2018
Execuție lucrări
2018 – 2020
Anual

nerambursabile,
CJ)

CJ Olt
DGASPC Olt

DGASPC Olt
CJ Olt

1.8 Identificarea/ accesarea de surse de
finanțare pentru înfiinţarea de centre de
recuperare în Scornicești, Corabia şi
Drăgăneşti-Olt

DGASPC Olt
CJ Olt

2.1. 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.
2.2. Acțiuni de informare și monitorizare
a demersurilor APL pentru înfiinţarea de
servicii de sprijin pentru copil şi familie
la nivelul localităţilor cu număr
semnificativ de copii aflaţi în situaţii de
risc; dezvoltarea sistemului de
monitorizare şi coordonare a serviciilor
sociale de la nivel local.

DGASPC Olt
Primării

Primării
CJ Olt
DGASPC Olt

Total investiție 20172019: 1.500.000 lei
(Fonduri
nerambursabile, CJ)

Costuri incluse în
sistem monitorizare

- Vor fi monitorizate apelurile de
proiecte și vor fi realizate
documentațiile necesare, în funcție de
sursele identificate

- Minim 60 de unităţi administrativ
teritoriale din judeţ vor fi evaluate
anual

- Informari către APL
- Realizare sistem monitorizare și
raportare servicii de la nivel local

Anual/ trimestrial
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ACTIVITĂȚI CONEXE
3 Creşterea gradului de
informare a populaţiei
cu privire la drepturile
copilului

4 Dezvoltarea şi
diversificarea intervenţiei
şi a reţelei de servicii
pentru reabilitarea şi
reintegrarea socială a
copiilor victime ale
abuzului, neglijării si
exploatării copilului şi
pentru victimele violenţei
în familie

5.Responsabiliza-rea
familiei pentru
creşterea, îngrijirea şi
educarea propriilor copii

6 Creşterea
responsabilităţii
comunităţii locale în
prevenirea separării
copilului de familie

3.1.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.
3.2. Colaborarea cu instituţii publice cu
responsabilităţi în domeniu (şcoli,
spitale, medici de familie), în vederea
promovării drepturilor copilului (educaţie,
sănătate, identitate etc.)
3.3. Realizarea de acţiuni pentru
promovarea egalităţii de şanse şi
combaterea discriminării (inclusiv acţiuni
pentru promovarea copiilor romi şi a
copiilor cu dizabilităţi).
4.1. 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

6.700 lei/ an
(CJ)

DGASPC Olt
Instituţii
partenere
(ISJ, DSP,
IPJ)
DGASPC Olt
Instituţii şi
organizaţii
partenere

6.700 lei/ an
(CJ)

Anual, vor fi organizate minim 2 acţiuni
de colaborare pentru promovarea
drepturilor copiilor

Permanent

6.700 lei/ an
(CJ)

Vor fi organizate minim 2 acţiuni pentru
promovarea egalităţii de şanse şi
combaterea discriminării pe an

Semestrial

DGASPC Olt
Instituţii
partenere

6.700 lei/ an
(CJ

Anual, vor fi organizate minim 2 acţiuni
de colaborare pentru promovarea
drepturilor copiilor

Permanent

4.2 Asigurarea evidenței privind
victimele violenţei în familie

DGASPC Olt
Instituţii
partenere
DGASPC Olt

5.500 lei/ an
- Monitorizare si raportare situatie
(CJ, bugetul de
statistica victime
stat)
16.800 lei/ an
- În toate serviciile de zi, centrele de
(CJ, bugetul de stat
recuperare şi centrele maternale va fi
– cheltuială inclusă
organizată trimestrial/ semestrial
în funcţionarea
„Şcoala părinţilor
serviciilor)
6.000 lei/ an
Va fi monitorizat numărul raportat de
(CJ, bugetul de
primării
stat)
5.500 lei/ an
- Anual, în minim jumătate din unităţile
(CJ, bugetul de
administrativ teritoriale din judeţ vor
stat)
funcţiona structuri comunitare
consultative

5.1. Realizarea programului „Şcoala
părinţilor” în centrele de zi /de consiliere
pentru părinţi si copii, centrele maternale
si centrele de recuperare pentru copii cu
dizabilităţi.
5.2. Monitorizarea şi raportarea cazurilor
de copii ai căror părinţi sunt plecaţi la
muncă în străinătate
6.1. Continuarea procesului de
monitorizare şi sprijin pentru înfiinţarea
de structuri comunitare consultative la
nivel local şi instruirea membrilor
acestora.

DGASPC Olt
Primării
DGASPC Olt
Primării

- Vor fi organizate minim 2 acţiuni de
mediatizare/ popularizare/ informare
pe an

Semestrial

Permanent
monitorizare
Trimestrial

Trimestrial

Permanent
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Acţiuni de realizat în anul 2017

Responsabili

Buget estimativ şi
surse de finanţare

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

DGASPC Olt
Primării

4.500 lei/ an
(CJ)

7 Lărgirea
parteneriatului publicprivat în vederea
descentralizării
serviciilor

7.1. 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

7.200 lei/ an
(CJ)

8 Prevenirea şi
combaterea
delincvenţei juvenile, în
rândul copiilor din
serviciile DGASPC Olt

8.1. 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

27.200 lei/ an

IPJ Olt

(CJ – cheltuială
inclusă în
funcţionarea
serviciilor)

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

DGASPC Olt

3.600 lei/ an

IPJ Olt

(CJ)

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

DGASPC Olt

180.000 lei/ an

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

DGASPC Olt

5.500 lei/ an

ISJ Olt

(CJ)

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

DGASPC Olt

Activități curente Buget inclus în
funcţionarea
serviciilor

Obiective operaţionale
conform strategiei
județene

9 Creşterea accesului
copiilor şi tinerilor cu
dizabilităţi la serviciile de
recuperare/ reabilitare şi
servicii educaţionale

10 Sprijinirea integrării
socio-profesionale a
tinerilor care urmează
să părăsească sistemul
de protecţie şi a altor
categorii vulnerabile de

(CJ)

Rezultate aşteptate/ indicatori de
realizare pentru anul 2017

Termen de
realizare

Minim 60 de unităţi administrativ
teritoriale din judeţ vor participa la
întâlnirile anuale cu reprezentanţii
DGASPC Olt
- Anual se vor derula minim 3
parteneriate în domeniul furnizării de
servicii sociale pentru copii şi tineri;

Anual

- În toate serviciile rezidenţiale şi de zi
(acolo unde nivelul de dezvoltare a
copiilor o permite) vor fi organizate
trimestrial/ semestrial acţiuni pentru
prevenirea şi combaterea
comportamentelor deviante şi
delincvenţei juvenile.

Trimestrial/
Semestrial

Va fi monitorizat trimestrial numărul
copiilor care săvârşesc fapte penale şi
nu răspund penal.
- Va fi monitorizat trimestrial numărul
copiilor evaluaţi în vederea încadrării
într-un grad de handicap.
- Va fi încheiat un protocol de
colaborare

- Coordonatorii serviciilor de tip
rezidenţial vor asigura implementarea
standardelor; stadiul implementării va
fi monitorizat trimestrial

Periodic, în
funcţie de
valabilitatea
contractelor

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent
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Obiective operaţionale
conform strategiei
județene
tineri

Acţiuni de realizat în anul 2017

Responsabili

Buget estimativ şi
surse de finanţare

10.2. 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

10.000 lei/ an

10.3. Asigurarea de suport pentru
integrarea socio-profesională a tinerilor
care părăsesc instituţiile de protecţie.
10.4. Asigurarea de suport pentru
accesul la o locuinţă, prin încheierea de
parteneriate cu instituţii/ autorităţi
publice, organizaţii neguvernamentale,
etc.

DGASPC Olt
AJOFM Olt
DGASPC Olt
CJ Olt
Primării
ONG-uri

Rezultate aşteptate/ indicatori de
realizare pentru anul 2017

Termen de
realizare

Vor fi organizate minim 4 acţiuni/ an de
informare şi consiliere a tinerilor
instituţionalizaţi

Periodic

30.000 lei/ an
(CJ)

Minim 20 de tineri vor fi sprijiniţi anual
pentru integrarea socio-profesională

Permanent

12.000 lei/ an
(CJ)

Minim 5 tineri vor fi sprijiniţi anual
pentru accesul la o locuinţă

Permanent

(CJ)
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