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Obiectivul general al prezentului plan îl constituie identificarea şi planificarea acţiunilor de
furnizare şi dezvoltare a serviciilor sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean
pentru anul 2019, în conformitate cu Planul de implementare (revizuit) al Strategiei judeţene de
dezvoltare a serviciilor sociale pe termen mediu şi lung (2012 – 2021).
Planul reprezintă un instrument util în managementul general al instituției precum şi în procesul de
accesare a fondurilor nerambursabile. Documentul a fost elaborat având în vedere:
- art.118 din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr.797/2018 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și
funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;
- Strategia judeţeană de dezvoltare a serviciilor sociale pe termen mediu şi lung (2012 –
2021), aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 138/24.10.2012 și Planul
operațional de implementare (revizuit), aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean
nr.155/29.09.2016, respectiv următoarele direcţii de acţiune:
o Asigurarea de servicii specializate de calitate, adaptate nevoilor individuale ale
persoanelor cu handicap;
o Promovarea integrării sociale şi profesionale a persoanelor cu handicap;
o Combaterea riscului de excluziune socială şi creşterea calităţii vieţii persoanelor
vârstnice;
o Promovarea şi respectarea drepturilor fundamentale ale copiilor;
o Protecţia copilului împotriva abuzului, neglijării şi exploatării;
o Protecţia specială şi asigurarea de servicii pentru grupurile vulnerabile de copii şi
tineri;
- Strategia naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada
2014 - 2020 şi Planul operaţional pentru implementarea acesteia, aprobate prin HG
nr.1113/2014 (obiectivele specifice „Creșterea calității serviciilor furnizate copiilor”,
„Creșterea capacității beneficiarilor de a accesa şi utiliza serviciile destinate copilului şi
familiei”)
- Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015 2020 şi Planul strategic de acţiuni pentru perioada 2015 – 2020, aprobate prin HG
nr.383/2015 (obiectivul „Diversificarea ofertei și accesul la servicii sociale”)
- Strategia naţională pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice
pentru perioada 2015 - 2020 şi Planul strategic de acţiuni pentru perioada 2015 – 2020,
aprobate prin HG nr.566/2015 cu modificările și completările ulterioare (măsurile
„Îmbunătăţirea infrastructurii pentru servicii de îngrijire la domiciliu…, servicii de îngrijire de
zi, cămine de bătrâni şi facilităţi de cazare intermediară”, „Promovarea participării
persoanelor vârstnice la activităţi sociale, culturale, de recreere şi sportive prin evenimente
dedicate”)
- Strategia națională „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” 2016—2020
și Planul operațional privind implementarea acesteia, aprobate prin HG nr.655/2016
(obiectivul general „Promovarea și protecția dreptului persoanelor cu dizabilități la un
standard adecvat de viață pentru îmbunătățirea continuă a calității vieții lor”)
- Raportul nr.73618/25.10.2018 privind consultarea beneficiarilor și furnizorilor de servicii
sociale în vederea fundamentării și elaborării Planului anual de acțiune privind serviciile
sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean pentru anul 2019
Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului
Judeţean Olt cuprinde:
1.

Date privind administrarea, înfiinţarea și finanţarea serviciilor sociale – Capitolul I;

2.

Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la
nivel judeţean – Capitolul II;

3.

Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul
serviciilor sociale – Capitolul III.
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CAPITOLUL I
Date privind administrarea, înfiinţarea și finanţarea serviciilor sociale
A. Serviciile sociale existente la nivel județean
Nr.
crt.

Cod serviciu
social,
conform
Nomenclator
ului
serviciilor
sociale

Denumirea
serviciului social

Capacitate

Grad de
ocupare
Buget
Local
(lei)

Bugetele estimate pe surse de finanţare,
pentru serviciile sociale existente:
Buget
Buget
Contribuţii
Judeţean
de stat
persoane
(lei)
(lei)
beneficiare
(lei)

Alte surse
(lei)

8790 CR-D-I

Centrul de îngrijire şi asistenţă Slatina

122 locuri

100%*

446.000

4.825.000

490.000

8790 CR-D-I

Centrul de îngrijire şi asistenţă Spineni

80 locuri

100%**

107.000

854.000

59.000

8790 CR-D-I

Centrul de îngrijire şi asistenţă Şopârliţa

60 locuri

100%**

89.000

641.000

35.000

8790 CR-D-I

Centrul de îngrijire şi asistenţă Corabia

60 locuri

100%**

122.000

641.000

2.000

8790 CR-D-I

Centrul de îngrijire şi asistenţă Băbiciu

15 locuri

100%

47.000

638.000

80.000

6.

8790 CR-DII

Centrul de recuperare şi reabilitare
Caracal

50 locuri

100%**

73.000

685.000

3.000

7.

8790 CR-DII

Centrul de recuperare şi reabilitare
Cezieni

70 locuri

100%**

158.000

893.000

15.000

8.

8790 CR-DIII

Centrul de integrare prin terapie
ocupaţională Drăgăneşti Olt

40 locuri

100%**

45.000

426.000

2.000

8899 CZ-D-II

Centrul de servicii de recuperare
neuromotorie de tip ambulatoriu Slatina

nu e cazul

100%

34.000

309.000

-

8899 CZ-D-II

Centrul de servicii de recuperare
neuromotorie de tip ambulatoriu Corabia

nu e cazul

100%

34.000

309.000

-

8899 CZ-D-I

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

40 locuri

100%

1.020.000

1.
2.
3.
4.
5.

9.
10.

11.
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12.
13.

14.

8730 CR-V-I
8730 CR-V-I

8899 CZPN-III

Căminul pentru persoane vârstnice
Slatina
Căminul pentru persoane vârstnice
Fălcoiu
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

50 locuri

100%

1.620.000

218.000

345.000

50 locuri

100%

1.740.000

218.000

225.000

40 locuri

100%

1.020.000

-

-

-

8790 CR-C-I

Casele de tip familial Luminiţa

23 locuri

100%

108.000

975.000

8790 CR-C-I

Casele de tip familial Mugurel

32 locuri

100%

122.000

1.093.000

8790 CR-C-I

Casele de tip familial Sf. Andrei

41 locuri

100%

137.000

1.230.000

8790 CR-C-I

Casele de tip familial Sf. Valentin

42 locuri

100%

140.000

1.260.000

8790 CR-C-I

Casele de tip familial Sf. Mihail

30 locuri

100%

166.000

1.497.000

8790 CR-C-I

Casele de tip familial Sf. Nicolae

36 locuri

100%

121.000

1.092.000

8790 CR-C-I

Casele de tip familial Sf. Maria

40 locuri

100%

166.000

1.492.000

8790 CR-C-I

Casele de tip familial Sf. Elena

40 locuri

100%

136.000

1.228.000

23.

8790 CR-CII

Centrul de primire în regim de urgenţă
pentru copii

16 locuri

100%

79.000

709.000

24.

8790 CRVD-I

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

9 locuri

100%

44.000

399.000

25.

8790 CRMC-I

Centrul maternal Adelina

8 locuri

100%

60.000

536.000

26.

8790 CRMC-I

Centrul maternal Corabia

5 locuri

100%

37.000

335.000

8891 CZ-C-II

Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie
de risc de separare de părinţi din cadrul
Complexul servicii Slatina

20 locuri

100%

35.000

315.000

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

27.
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28.

29.
30.
31.
32.

33.

34.
35.
36.

8891 CZ-C-II

8891 CZ-C-II
8891CZ-C III
8891CZ-C III
8899 CZ-F-I

8899 CZ-F-I

8899 CZ-F-I
8891CZ-C III
8891CZ-C III

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
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
Plasament familial la asistenți maternali
profesioniști
Plasament familial la rude/ alte persoane

20 locuri

100%

35.000

315.000

30 locuri

100%

52.000

473.000

50 locuri

100%

103.000

930.000

50 locuri

100%

103.000

930.000

nu e cazul

100%

99.000

67.000

nu e cazul

100%

205.000

140.000

nu e cazul

100%

212.000

145.000

nu e cazul

100%

958.000

8.620.000

nu e cazul

100%

nu e cazul

nu e cazul

nu e cazul

nu e cazul

nu e cazul

*Începând cu trimestrul II 2019, în urma procesului de restructurare a CIA Slatina conform OUG nr.69/2018, va fi înființat Centrul de abilitare și reabilitare Slatina,
bugetul estimat pentru funcționarea acestuia regăsindu-se în tabelul B.
**Bugetul estimat pentru aceste servicii, reprezintă bugetul aferent funcționării în forma actuală în trimestrul I 2019. Începând cu trimestrul II 2019, în urma
procesului de restructurare/reorganizare conform OUG nr.69/2018, vor fi înființate noi servicii, bugetul estimat pentru funcționarea acestora regăsindu-se în
tabelul B.
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Servicii sociale existente, nebugetate în anul 2019 (nefuncționale)
Nr.
crt.

Cod serviciu
social

1.

8891 CZ-C-II

2.

8899 CZ-F-I

3.

8891CZ-C III

4.

8891CZ-C-IV

5.

8891CZ-C-VI

Denumirea serviciului social

Capacitate

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
nu e cazul
50 locuri

Observații
În anul 2019 se are în vedere
identificarea de oportunități de finanțare
În anul 2019 se are în vedere
identificarea de oportunități de finanțare
În anul 2019 se are în vedere
identificarea de oportunități de finanțare

20 locuri

În anul 2019 se are în vedere
identificarea de oportunități de finanțare

36 locuri

În anul 2019 se are în vedere
identificarea de oportunități de finanțare

Alte investiții/ finanțări pentru infrastructura serviciilor sociale existente
În sumele menționate în tabelul anterior sunt cuprinse cheltuielile curente de funcționare. Pe lângă acestea, se au în vedere și
următoarele investiții necesare pentru îmbunătățirea infrastructurii acestor servicii:
Denumire investiție

Demolarea a două case aferente CTF Sf.Mihail și
construirea a două duplexuri în Caracal
Reabilitarea sediului DGASPC Olt, modernizarea
parcării și refacerea canalizării aferente

Bugetele estimate pe surse de finanţare,
pentru serviciile sociale propuse spre a fi reabilitate/modernizate:
Buget
Buget
Buget
Contribuţii
Alte surse
local
judeţean
de stat
persoane
beneficiare

900.000 lei
1.100.000 lei

Justificare investiție

Clădirile existente nu
mai prezintă siguranță
Infrastructura este
deteriorată și nu mai
oferă condiții
corespunzătoare pentru
derularea activităților
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B. Servicii sociale propuse spre a fi înființate
Denumire
Serviciu social
propus

Cod
serviciu
social

Categorie
beneficiari

Capacitate
necesară

Nr.ben
ef/zi

Centrul de
abilitare și
reabilitare
Slatina

Centrul de
îngrijire şi
asistenţă
Spineni

8790 CRD-I

Centrul de
abilitare și
reabilitare
Spineni

Nr.
locuri

Capacitate Resurse umane
clădire/ necesare (pers. de
spațiu
specialitate,
necesar
de îngrijire și
- mp*
asistență; pers.l
gospodărie,
întreţinere- reparaţii,
deservire

Persoane
adulte cu
dizabilități

NA

12

207 mp

Persoane
adulte cu
dizabilități

NA

50

1366
mp

Persoane
adulte cu
dizabilități

NA

30

582 mp

Centrul de
îngrijire şi
asistenţă
Şopârliţa

8790 CRD-I

Persoane
adulte cu
dizabilități

NA

50

1168
mp

Centrul de
îngrijire și
asistență
Corabia

8790 CRD-I

Persoane
adulte cu
dizabilități

NA

50

1466
mp

Centrul de
abilitare și
reabilitare
Caracal

Persoane
adulte cu
dizabilități

NA

50

3360
mp

12 persoane (din
care minim 8
personal
specialitate,
îngrijire și
asistență)
50 de persoane
(din care minim
30 - personal
specialitate,
îngrijire și
asistență)
30 de persoane
(din care minim
18 - personal
specialitate,
îngrijire și
asistență)
60 de persoane
(din care minim
36 - personal
specialitate,
îngrijire și
asistență)
60 de persoane
(din care minim
36 - personal
specialitate,
îngrijire și
asistență)
50 de persoane
(din care minim
30 - personal
specialitate,
îngrijire și
asistență)

Bugetele estimate pe surse de finanţare,
pentru serviciile sociale propuse spre a fi înființate:
Buget
Contribuţii
Buget
Buget
Alte
Local
persoane
Judeţean
de stat
surse
(lei)
beneficiare
(lei)
(lei)
(lei)
(lei)

55.000

493.000

104.000

1.720.000

88.000

49.000

1.233.000

88.000

86.000

1.721.000

105.000

224.000

2.056.000

4.000

221.000

2.056.000

7.000

Justificare

Se va înființa în cadrul
procesului de restructurare
a CIA Slatina, conform
cerințelor OUG 69/2018
(funcționare din trim.II
2019)
Se va înființa în cadrul
procesului de restructurare
a CIA Spineni, conform
cerințelor OUG 69/2018
(funcționare din trim.II
2019)
Se va înființa în cadrul
procesului de restructurare
a CIA Spineni, conform
cerințelor OUG 69/2018
(funcționare din trim.II
2019)
Se va înființa în cadrul
procesului de reorganizare
a CIA Șopârlița, conform
cerințelor OUG 69/2018
(funcționare din trim.II
2019)
Se va înființa în cadrul
procesului de restructurare
a CIA Corabia, conform
cerințelor OUG 69/2018
(funcționare din trim.II
2019)
Se va înființa în cadrul
procesului de reorganizare
a CRR Caracal, conform
cerințelor OUG 69/2018
(funcționare din trim.II
2019)
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Centrul de
abilitare și
reabilitare
Cezieni

Persoane
adulte cu
dizabilități

NA

50

1115
mp

Centrul pentru
viață
independentă
Drăgăneşti Olt

Persoane
adulte cu
dizabilități

NA

40

1144
mp

CIA Fălcoiu

Centru de zi
de recuperare
pentru copii cu
dizabilităţi

8790 CRD-I

Persoane
adulte cu
dizabilități

8891CZC III

Copii cu
dizabilități

8891CZC III

Copii cu
dizabilități

NA

NA

Cca.
700 mp

50 de persoane
(din care minim
30 - personal
specialitate,
îngrijire și
asistență)

20

Minim
80 mp

5 (minim 4
personal de
specialitate,
îngrijire și
asistență)

20

Minim
80 mp

5 (minim 4
personal de
specialitate,
îngrijire și
asistență)

50

Scornicești

Centru de zi
de recuperare
pentru copii cu
dizabilităţi

NA

Drăgănești Olt

Centru de zi
de recuperare
pentru copii cu
dizabilităţi

8891CZC III

Copii cu
dizabilități

NA

20

Minim
80 mp

5 (minim 4
personal de
specialitate,
îngrijire și
asistență)

8891CZC III

Copii
separați
temporar/
definitiv de
familie

NA

NA

NA

40 (asistenți
maternali)

Corabia
Rețea Asistenți
maternali

70 de persoane
(din care minim
42 - personal
specialitate,
îngrijire și
asistență)
40 de persoane
(din care minim
24 - personal
specialitate,
îngrijire și
asistență)

183.000

2.056.000

45.000

135.000

1.277.000

7.000

1.000.000
**

90.000

90.000

43.891

297.582

Se va înființa în cadrul
procesului de restructurare
a CRR Cezieni, conform
cerințelor OUG 69/2018
(funcționare din trim.II
2019)
Se va înființa în cadrul
procesului de reorganizare
a CITO Drăgănești-Olt,
conform cerințelor OUG
69/2018 (funcționare din
trim.II 2019)
Ca urmare a evaluării
nevoilor în cadrul
procesului de restructurare
a CIA Slatina, este necesar
un nou serviciu de acest
tip. Ținând cont de
resursele de patrimoniu
existente, s-a stabilit
construcția unei clădiri cu
această destinație pe
terenul existent la Fălcoiu.
Se intenționează
accesarea de fonduri
nerambursabile. Pentru
anul 2019 nu se estimează
costuri de funcționare
Se intenționează
accesarea de fonduri
nerambursabile. Pentru
anul 2019 nu se estimează
costuri de funcționare

Se intenționează
accesarea de fonduri
90.000 nerambursabile. Pentru
anul 2019 nu se estimează
costuri de funcționare
Este necesară extinderea
rețelei de asistenți
maternali. În acest scop
1.853.086
DGASPC Olt este partener
al ANPDCA într-un proiect
finanțat prin POCU
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Centru de
consiliere pentru
prevenirea și
combaterea
violenței în
familie

8899CZVD-I

Victime ale
violenței în
familie

Locuință
protejată pentru
victimele
violenței în
familie

8790CRVD-III

Victime ale
violenței în
familie

NA

NA

5

6

35 mp

3 (personal
specialitate,
îngrijire și
asistență)

12.000

81.360

506.640

60 mp

2 (personal
specialitate,
îngrijire și
asistență)

6.600

44.748

278.652

*Sunt menționate suprafețele aferente construcțiilor (fără teren).

Pentru diversificarea
serviciilor destinate
victimelor violenței în
familie DGASPC Olt
intenționează accesarea
de fonduri nerambursabile
(POCU)
Pentru diversificarea
serviciilor destinate
victimelor violenței în
familie, DGASPC Olt este
partener al ANES într-un
proiect finanțat prin POCU

**Nu sunt incluse costuri de funcționare. Suma prevăzută este necesară pentru demararea procedurilor necesare pentru realizarea construcției

C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice în baza prevederilor Legii asistenţei sociale nr.
292/2011, cu modificările și completările ulterioare
În anul 2019 nu sunt prevăzute acțiuni de contractare a serviciilor către furnizori privați.
D. Programul de subvenţionare a asociaţiilor, fundaţiilor și cultelor recunoscute de lege în baza Legii nr.34/1998 privind
acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de
asistenţă socială, cu completările ulterioare
În anul 2019 nu sunt prevăzute programe de subvenționare.
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CAPITOLUL II
Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale
existente la nivel judeţean
1. Revizuirea/actualizarea informaţiilor care se publică pe pagina proprie de
internet/se afișează la sediul DGASPC Olt:
Categorie informații

Modalitatea în care se asigură
informarea și frecvența cu care se
actualizează

a. Strategia județeană de dezvoltare a serviciilor sociale

Este publicată pe site-ul www.dgaspcolt.ro

b. Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate
şi finanţate din bugetul consiliului judeţean

Este publicată pe site-ul www.dgaspcolt.ro

c. Activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare formulare/modele de cereri în format editabil, programul
instituţiei, condiţii de eligibilitate, informaţiile privind costurile
serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat,
etc.
d. Informaţii
- Lista furnizorilor de servicii sociale din
privind
comunitate și din judeţ și a serviciilor
serviciile
sociale acordate de aceștia
sociale
disponibile la
nivelul
județului
- Serviciile sociale care funcţionează în
acordate de
cadrul/coordonarea serviciului public de
furnizori publici
asistenţă socială: nr. cod serviciu, datele
ori privaţi
privind
beneficiarii,
costurile
şi
personalul/tipul
de
serviciu,
înregistrate în anul anterior etc.
- Situaţii statistice care privesc serviciile
sociale organizate şi acordate la nivelul
judeţului Olt
e. Informaţii privind alte servicii de interes public

Se publică pe site-ul www.dgaspc-olt.ro
și se actualizează lunar/când apar
modificări

Pe site-ul www.dgaspc-olt.ro este
publicată harta serviciilor sociale.
Informații privind furnizorii de servicii și
serviciile furnizate se actualizează
lunar, conform datelor publicate pe siteul www.mmuncii.ro
Se publică pe site-ul www.dgaspc-olt.ro
și se actualizează anual

Se publică pe site-ul www.dgaspc-olt.ro
și se actualizează anual

Se publică pe site-ul www.dgaspc-olt.ro
și se actualizează trimestrial

2. Activități de informare, mediatizare, popularizare cu caracter permanent/
periodic specific activității DGASPC Olt:
Acțiuni planificate

Termen de
realizare

Indicatori propuși pentru anul
2019*

Mediatizare acțiuni și evenimente pe Permanent
site-ul propriu, interviuri și articole presă
etc.

Informațiile
de
pe
site-ul
www.dgaspc-olt.ro vor fi actualizate
periodic

Realizarea de acţiuni pentru promovarea Periodic
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

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

Realizarea de acţiuni de mediatizare/ Semestrial
popularizare, campanii de informare,
distribuire de materiale publicitare/
informative cu privire la drepturile

Vor fi organizate minim 2 acţiuni de
mediatizare/ popularizare/ informare
pe an
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copilului, prevenirea şi combaterea
abuzului/ neglijării/ exploatării şi a
violenţei în familie etc.
Colaborarea cu instituţii publice cu Permanent
responsabilităţi în domeniu (şcoli, spitale,
medici de familie), în vederea promovării
drepturilor copilului (educaţie, sănătate,
identitate etc.)

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

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

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

Mediatizarea Telefonului de urgenţă

Permanent

Permanent

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

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

Sprijinirea
integrării
tinerilor
care Permanent
părăsesc sistemul de protecție prin
realizarea de acţiuni de informare şi
consiliere a tinerilor din serviciile
rezidenţiale de la nivelul DGASPC Olt,
asigurarea de suport pentru integrarea
socio-profesională (acces loc de muncă)
și asigurarea de suport pentru accesul la
o locuinţă.

- Vor fi organizate minim 4 acţiuni/
an de informare şi consiliere a
tinerilor instituţionalizaţi.
- Minim 20 de tineri vor fi sprijiniţi
anual pentru integrarea socioprofesională
- Minim 5 tineri vor fi sprijiniţi anual
pentru accesul la o locuinţă

Informarea și consilierea persoanelor cu Permanent
handicap din evidența DGASPC OLT, a
potențialilor angajatori cu privire la
dreptul la muncă al persoanei cu
handicap şi susţinerea de care pot
beneficia pentru angajarea de persoane
cu handicap precum și colaborarea cu
organizaţii neguvernamentale, AJOFM şi
agenţi economici, în vederea sprijinirii
integrării profesionale a pers. cu
handicap.

- Minim 50 de persoane cu dizabilităţi
(instituţionalizate
şi
neinstituţionalizate)
vor
beneficia
anual de consiliere în vederea
integrării profesionale;
- Vor fi organizate minim 2 acţiuni/ an
pentru
informarea
potenţialilor
angajatori;
- Anual, se va derula cel puţin un
parteneriat în domeniul sprijinirii
integrării profesionale a persoanelor
cu handicap.

Realizarea de acțiuni de mediatizare/ Semestrial
popularizare, campanii de informare,
distribuire de materiale publicitare/
informative privind persoanele cu
dizabilități și persoanele vârstnice
(inclusiv pentru pentru promovarea
egalităţii de şanse şi combaterea
discriminării)

- Vor fi organizate minim 2 acţiuni
de
mediatizare/
popularizare/
informare privind persoanele cu
dizabilități.
- Vor fi organizate minim 2 acțiuni
mediatizare/
popularizare/
informare
privind
persoanele
vârstnice
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CAPITOLUL III
Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în
domeniul serviciilor sociale
1. Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii
performanţei personalului din structurile proprii/instruire, etc.:
a. Cursuri de perfecţionare
-

Categoria de personal
Funcționari publici
Personal contractual

Nr. persoane
163
17

Buget estimat (lei)
50.000
10.000

Nr. persoane*

Buget estimat (lei)

526
55
512

-

b. Cursuri de calificare - Nu sunt prevăzute cursuri.
c. Sesiuni de instruire (formare profesională) pentru:
c.1. personalul din centre conform cerinţelor standardelor
de calitate
 Serviciul pentru persoane adulte cu dizabilități
 Serviciul pentru persoane vârstnice
 Servicii pentru copii

c.2. instruirea asistentului personal
c.3. îngrijitori informali
c.4 Sesiuni de instruire pentru voluntari
*Reprezintă numărul total de posturi prevăzute la nivelul centrelor din subordinea DGASPC Olt. Nu
a fost estimat buget, deoarece instruirea personalului se va asigura cu formatori interni, fără a
presupune costuri suplimentare.

d. Organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale
municipiilor, orașelor, comunelor, prin asociaţii profesionale, prin asociaţii de dezvoltare
intercomunitară etc. - Nu este prevăzută organizarea de astfel de întâlniri.
e. Participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes naţional; - Nu
sunt prevăzute sesiuni.
2. Încheierea de contracte de supervizare profesională/revizuirea fișelor de post în
vederea asigurării coordonării profesionale sau încheierea de contracte de
supervizare în servicii sociale - Nu este prevăzută încheierea de astfel de contracte.
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