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Raport privind activitatea desfasurata de catre
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Ialomita
in anul 2007
I.

Introducere

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Ialomita, functioneaza in
subordinea Consiliului Judetean Ialomita din data de 01 ianuarie 2006, avand personalitate
juridica. Institutia s-a infiintat prin reorganizarea Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor
Copilului Ialomita, Directiei Judetene de Asistenta Sociala Ialomita si includerea in aceasta noua
structura a Centrului de Ingrijire si Asistenta Slobozia si a Caminului de Batrani “Ing.Vadim Rusu”
Balaciu. Institutia nou infiintata realizeaza la nivelul judetului Ialomita masurile de asistenta sociala
in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu
handicap, precum si a oricarei persoane aflate in nevoie.
In calitate de serviciu public de asistenta sociala de interes judetean, Directia Generala de
Asistenta Sociala si Protectia Copilului are responsabilitatea acordarii, dezvoltarii si diversificarii
serviciilor sociale specializate, in functie de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de a
mentine functionalitatea sociala a persoanei, urmarind reinsertia in mediul propriu de viata, familial
si comunitar.
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului indeplineste atributii in domeniul
asistentei sociale a persoanelor varstnice , a persoanelor cu handicap, a altor categorii aflate in
situatie de risc si in domeniul respectarii si promovarii drepturilor copilului.
In anul 2007, DGASPC Ialomita a avut un numar de 632 de angajati, care si-au desfasurat
activitatea in urmatoarele compartimente si servicii:
1. Serviciul de evaluare si monitorizare, secretariatul comisiei pentru protectia copilului si a
2. comisiei de expertiza medicala a persoanelor adulte cu handicap
3. Serviciul de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap adulte
4. Serviciul de asistenta sociala pentru persoanele adulte
5. Serviciul pentru ingrijirea de tip familial si asistenta maternala
6. Serviciul de evaluare complexa a copilului
7. Serviciul finante– contabilitate
8. Serviciul tehnic, achizitii publice, administrativ
9. Serviciul resurse umane
10. Compartimentul audit
11. Biroul strategii, programe, proiecte
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12. Biroul juridic, contencios
13. Biroul relatii cu publicul
14. Biroul adoptii
In subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Ialomita mai
functioneaza si urmatoarele servicii specializate
1. Centrul de Plasament nr.2 Slobozia
2. Centrul de Plasament nr.3 Slobozia
3. Centrul de Plasament nr.6 Slobozia Noua
4. Casa de Tip Familial Raluca Slobozia
5. Casa de Tip Familial Cristina Slobozia
6. Casa de Tip Familial Marian Slobozia
7. Casa de Tip Familial Gabriela Fetesti
8. Casa de Tip Familial Bogdan Tandarei
9. Centrul Maternal Slobozia
10. Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap Neuro-Psihic Slobozia
11. Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip ambulatoriu pentru adulti, Slobozia
12. Centrul de Primire in Regim de Urgenta pentru Copilul 0-3 ani Slobozia
13. Centrul de Primire in Regim de Urgenta pentru Minori Slobozia
14. Centrul de Primire in Regim de Urgenta pentru Victimele Violentei in Familie Slobozia
15. Complexul de Servicii Comunitare Slobozia
16. Complexul de Servicii Comunitare Urziceni
17. Centrul de Gazduire Temporara pentru tinerii care nu mai sunt institutionalizati, Fierbinti
18. Centrul de Ingrijire si Asistenta Slobozia
19. Caminul pentru Persoane Varstnice „Ing. Vadim Rusu”, Balaciu
20. Centrul pentru Persoane Varstnice Fierbinti
Majoritatea persoanelor angajate in anul 2007 au ocupat posturile ramase vacante din anul
2006, in acest an nefiind create posturi noi.
Sursele de finantare ale DGASPC Ialomita, in anul 2007, au fost :
 Alocatii de la bugetul de stat destinate protectiei copilului si persoanelor cu handicap, in
cuantum de 8455.000 lei
 Alocatii de la bugetul local (Consiliul Judetean Ialomita), in cuantum de 3376.000 lei
 Subventii de la bugetul local in completarea veniturilor, in cuantum de 2193.000 lei
 Venituri proprii din contributia asistatilor si a sustinatorilor legali, in cuantum de 334.293 lei
 Donatii si sponsorizari, in cuantum de 850 lei
 Fonduri interne nerambursabile
 accesarea unor programe de interes national, prin care s-au infiintat centrul de
Primire in Regim de Urgenta pentru Victimele Violentei in Familie si Centrul de
Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Slobozia, suma obtinuta prin cele 2
proiecte fiind de 138175 lei ,
 finantarea de catre Fundatia Vodafone a unui proiect de dezvoltare a Centrului de
Recuperare pentru Copilul cu Handicap Neuro-Psihic Slobozia, valoarea finantarii fiind
de 202800 lei
 Fonduri externe nerambursabile (Phare) :
 Program Phare Campania 1, valoarea acestuia fiind de 8994,60 Euro
 Program Phare Campania 2, valoarea finantarii fiind de 2609,27 Euro
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II. Beneficiarii DGASPC Ialomita in anul 2007
A. Copii
Grupurile tinta care fac obiectul asistentei sociale a copilului, atat la nivel national, cat si la
nivel judetean / local, cu particularitatile specifice datorate mai multor factori de ordin economic,
social, cultural, sunt:
- Copii cu dizabilitati
- Copii din familiile vulnerabile
- Copii institutionalizati
- Copii aflati in plasament
- Copii adoptati
- Copiii care traiesc si/sau muncesc pe strazi
- Copii supusi abuzului, neglijarii, violentei in familie
- Adolescenti si tineri beneficiari ai unei masuri de protectie, inclusiv cei cu dizabilitati
- Copii care au savarsit o fapta penala si nu raspund penal
- Copii in situatie de risc de a consuma droguri
- Copii victime ale rapirii, ale oricaror forme de exploatare si ale traficului de fiinte umane intern
si transfrontalier
- Copii care se afla neinsotiti de parinti sau de reprezentantul legal pe teritoriul altui stat
- Copii de origine romana nascuti pe teritoriul altor state ai caror parinti nu detin documente
legale de sedere
- Copii ai caror parinti sunt plecati din tara
- Copii rromi
- Copii ale caror familii au fost afectate de calamitati
Populatia judetului Ialomita este de 291.178 locuitori, la data de 1.07.2006. Din aceasta,
24,3% (70757) reprezinta copii, ponderea celor care au beneficiat in anul 2007 de servicii de
asistenta sociala fiind de 4% (3011 de copii)
Situatia copiilor beneficiari ai sistemului de asistenta sociala se prezinta astfel:
 Copii cu dizabilitati
In cazul copiilor cu dizabilitati, DGASPC, prin compartimentele aflate in subordinea sa,
asigura evaluarea complexa a acestora in vederea incadrarii in grad de handicap, prestatiile
pentru copiii incadrati in grad de handicap, conform legii, monitorizarea situatiei copiilor cu
dizabilitati, servicii de recuperare si consiliere.
Astfel, pe parcursul anului 2007, la nivelul Serviciului de Evaluare Complexa au fost
evaluati din punct de vedere socio-medico-psiho-pedagogic un numar de 1211 de copii cu
dizabilitati. Dintre acestia, 1080 au fost incadrati in grad de handicap, eliberandu-li-se certificate de
incadrare in grad de handicap.
Referitor la repartitia pe grade de handicap se constata ca cei mai multi au fost incadrati in
gradul grav (462) si mediu de handicap (419), cu gradul accentuat fiind in evidenta un numar de
198 de copii, iar cu gradul usor, 114. In ce priveşte tipul de dizabilitate, se observa ca ponderea
cea mai ridicata o prezinta copiii cu dizabilitate mintala (442), numărul celor cu deficienta
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neurologica fiind de 285, a celor cu dizabilitate locomotorie de 70, iar a celor cu dizabilitate
senzoriala de 98 (57 cu deficienta auditiva si 41 cu deficienta vizuala), etc.
De asemenea, pentru un numar de 575 de copii cu dizabilitate au fost eliberate certificate
de expertiza si orientare scolara, acestia fiind orientati spre forme de scolarizare adecvate nevoilor
specifice dizabilitatii pe care o prezinta.
In anul 2007 au fost inregistrate un numar de 278 de cazuri noi, cresterea anuala a
numarului de cazuri noi determinand realizarea unui studiu cu privire la etiologia acestor cazuri.
Concluziile acestui studiu au fost prezentate in cadrul seminarului care s-a desfasurat la sediul
DGASPC Ialomita, in luna decembrie.
Monitorizarea situatiei copiilor cu dizabilitati este realizata de asistentii sociali de la nivelul
DGASPC in colaborare cu asistentii sociali sau persoanele cu atributii de asistenta sociala de la
nivelul primariilor, in anul 2007 fiind monitorizati un numar de 1080 de copii.
In anul 2007 au accesat serviciile Centrului de Recuperare pentru Copilul cu Handicap
Neuro-Psihic Slobozia un numar de 215 copii.
 Copii care au beneficiat de o masura de protectie speciala – 927, din care:
- 757 au beneficiat de o masura de protectie de tip familial
- 22 - adoptii nationale
- 560 - plasament la familii sau persoane
- 175 - plasament la asistenti maternali profesionisti
- 356 au beneficiat de o masura de tip rezidential
- 264 - plasament pe o perioada nedeterminata
- 92 - plasament in regim de urgenta
Masuri de protectie 2007
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In anul 2007, din totalul copiilor care au beneficiat de o masura de protectie speciala au
fost reintegrati in familia biologica/extinsa un numar de 50 de copii, iar un numar de 69 de tineri au
parasit insitutiile de protectie a copilului ca efect al implinirii varstei de 18 ani si al finalizarii
studiilor.
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Scaderea numarului de copii abandonati in maternitate indica faptul ca programul de
prevenire a abandonului copiilor, prevazut in strategia judeteana in domeniul protectiei copilului a
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reprezentat o prioritate si in anul 2007, atingandu-si obiectivele. Acest lucru este rezultatul
implicarii institutiilor cu responsabilitati in domeniu, imbunatatirii serviciilor de suport a persoanelor
si familiilor in situatie de risc, realizarii unei monitorizari stricte a familiilor/persoanelor aflate in
situatie de risc de abandon.
 Copii victime ale violentei si abuzului:
In anul 2007, in evidentele DGASPC au fost inregistrate un numar de 49 de cazuri de copii
victime ale abuzului (abuz fizic 12, abuz emotional 7, abuz sexual 11, neglijare 14, exploatare prin
munca 5). Un numar de 14 copii victime ale violentei in familie au beneficiat de servicii specializate
in cadrul Centrului de Primire in Regim de Urgenta pentru Victimele Violentei in Familie.
Trebuie precizat faptul ca acest numar reprezinta doar cazurile semnalate, numarul real
fiind greu de estimat, tinand cont de slaba informare a populatiei in acest sens, dificultatile in
evaluarea si stabilirea situatiei de abuz, slaba reprezentare a serviciilor specializate pe teritoriul
judetului.
 Copii care au savarsit fapte penale si nu raspund penal
In anul 2007 s-au inregistrat un numar de 55 de cazuri de copii care au savarsit fapte
penale si nu raspund penal, pentru care s-a stabilit ca masura de protectie supravegherea
specializata in cadrul familiei.
 Copii ai caror parinti sunt plecati din tara
La nivelul judetului au fost inregistrati un numar de 1308 de copii ai caror parinti sunt
plecati din tara, in anul 2007. In cazul unui numar de 35 de copii dintre acestia s-au stabilit masuri
de protectie de tip familial (plasament in familia extinsa, la asistenti maternali) si rezidential. Toate
cazurile au fost monitorizate cu sprijinul autoritatilor locale, in functie de nevoile identificate fiind
acordate servicii de consiliere si suport material.
B. Adulti
 Persoane adulte cu dizabilitati:
La nivelul judetului Ialomita exista un numar de 6 770 de persoane adulte cu handicap
neinstitutionalizate si un numar de 122 de persoane adulte cu handicap institutionalizate.
Repartitia pe grade de handicap a persoanelor cu handicap neinstitutionalizate este
urmatoarea:
- gradul grav: 2563
- gradul accentuat: 4076
- gradul mediu: 131
Din totalul persoanelor cu handicap, un numar de 204 sunt integrate profesional.
In anul 2007 au solicitat acordarea de servicii rezidentiale in cadrul Centrului de Ingrijire si
Asistenta Slobozia un numar de 83 de persoane adulte cu handicap, pentru care s-a realizat
evaluarea situatiei socio-economice si familiale. Din acestea, un numar de 48 de persoane au fost
institutionalizate in cadrul centrului mentionat, iar pentru un numar de 35 de persoane au fost
identificate solutii alternative la nivelul comunitatii.
De asemenea, pe parcursul anului 2007 au beneficiat de servicii de recuperare in cadrul
Centrului de Recuperare Neuro-Motorie de Tip Ambulatoriu un numar de 108 persoane adulte cu
handicap.
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 Tineri care au parasit sistemul de protectie a copilului
In anul 2007 au parasit sistemul de protectie a copilului ca urmare a absolvirii cursurilor
scolare un numar de 20 tineri. Dintre acestia 13 au fost reintegrati in familia biologica/extinsa, 4 au
fost preluati de ONG-uri cu atributii in domeniu, iar 3 au accesat Centrul de Protectie Temporara
pentru Tinerii care nu mai sunt Institutionalizati Fierbinti.
In ceea ce priveste integrarea profesionala a acestora AJOFM Ialomita in parteneriat cu DGASPC a
organizat Bursa locurilor de munca pentru un tinerii care parasesc sistemul de protectie a copilului,
in urma careia au fost angajati un numar de 6 tineri.
 Persoane varstnice
La nivelul Serviciului de Asistenta Sociala pentru Persoanele Adulte au fost inregistrate un
numar de 75 persoane varstnice care au solicitat acordarea de ingrijire in regim rezidential. In urma
evaluarii acestora 19 persoane varstnice au fost gazduite in Caminul pentru Persoane Varstnice
“Ing. Vadim Rusu” din localitatea Balaciu, 23 persoane varstnice au fost gazduite in Centrul pentru
Persoane Varstnice din localitatea Fierbinti- Targ, iar un numar de 33 persoane varstnice au fost
consiliate, pentru acestea fiind identificate alternative de tip familial.
 Alte categorii de persoane adulte aflate in situatie de risc
In anul 2007 s-au asigurat servicii unui numar de 42 persoane, victime ale violentei in
familie prin gazduirea acestora in Centrul de Primire in Regim de Urgenta pentru Victimele
Violentei in Familie Slobozia.

III. Servicii / Institutii specializate aflate in subordinea DGASPC Ialomita
A. Institutii care acorda servicii copiilor aflati in situatie de risc
a. De tip rezidential:
 Centre de primire in regim de urgenta – 2 unitati :
- Centrul de Primire in Regim de Urgenta pentru copii intre 0-3 ani Slobozia a oferit
servicii pe parcursul anului 2007 unui numar de 43 de copii, din care au iesit 28.
- Centrul de Primire in Regim de Urgenta pentru Minori Slobozia a oferit servicii pe
parcursul anului 2007 unui numar de 35 de copii.
 Centrul Maternal Slobozia este un serviciu de prevenire in regim rezidential, care pe parcursul
anului 2007 a oferit asistenta unui numar de 10 cupluri mama/copil.
 Centre de Plasament – 4 unitati, cu un numar de 178 de beneficiari in anul 2007. Din acestia
au iesit un numar 38 de copii/tineri, la finalul anului ramanand un numar de 140 de beneficiari.
- CP2 Slobozia – 36 de beneficiari
- CP3 Slobozia – 52 de beneficiari
- CP Urziceni (componenta de tip rezidential a Complexului de Servicii Urziceni) – 49 de
beneficiari
- CP6 Slobozia – 41 de beneficiari
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 Case de Tip Familial :
- 5 unitati, cu un numar de 96 de beneficiari pe parcursul anului 2007, la sfarsitul anului
ramanand un numar de 57 de copii/tineri.
 Centre de gazduire temporara:
- Centrul de Protectie temporara pentru tinerii care parasesc centrele de plasament,
localizat in orasul Fierbinti, cu o capacitate de 20 de locuri, pe parcursul anului 2007
oferind servicii unui numar de 20 de beneficiari, din care au iesit 8.
b. In regim de zi :
 Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap Neuro-Psihic Slobozia, cu un numar total
de 215 beneficiari in anul 2007.
 Centrul de zi din cadrul Complexului de Servicii Urziceni, cu un numar total de 26 de
beneficiari in anul 2007.
c. De tip familial
 Retea de asistenti maternali profesionisti – coordonata de catre Serviciul pentru Ingrijirea de
Tip Familial si Asistenta Maternala, cu o structura de 126 AMP, a oferit servicii unui numar de
175 de beneficiari in anul 2007.
 Biroul adoptie/post-adoptie - in anul 2007 s-au definitivat un numar de 22 de adoptii nationale;
de asemenea, au fost atestate in vederea adoptiei un numar de 34 de familii.
 Centrul de pregatire si sprijin a reintegrarii si integrarii copilului in familie, componenta a
Complexului de Servicii Comunitare Slobozia - a spijinit, pe parcursul anului 2007, reintegrarea
in familia bilogica/extinsa a unui numar de 50 de copii prin servicii de consiliere si suport
material.
B. Servicii/Insitutii de asistenta sociala pentru adulti aflati in situatie de risc
 Serviciul de Asistenta Sociala pentru Persoanele cu Handicap Adulte care ofera servicii de
consiliere si suport financiar prin asigurarea prestatiilor, prevazute in lege, pentru persoanele
adulte cu handicap.
 Serviciul de Asistenta Sociala pentru Persoanele Adulte care asigura servicii de consiliere si
informare pentru persoanele adulte aflate in situatie de risc. Beneficiarii serviciului sunt
persoane varstnice, familii si persoane cu dificultati materiale care sunt lipsite de ingijire
temporar sau definitiv, care nu au locuinta, care reclama un abuz sau sunt abandonate /
neglijate. Pe parcursul anului 2007, 261 de persoane adulte au beneficiat de asistenta din
partea acestui serviciu.
 Centrul de Ingrijire si Asistenta Sociala Slobozia, care are un numar de 140 de beneficiari,
principala activitate fiind gazduirea si asistenta medicala a persoanelor cu handicap. Dintre
acestea, un numar de 48 de persoane cu handicap au fost instituionalizate in anul 2007.
 Centrul de Primire in Regim de Urgenta pentru Victimele Violentei in Familie Slobozia, infiintat
in anul 2007, care are o capacitate de 9 locuri si a oferit asistenta de specialitate si gazduire
pe o perioada determinata unui numar de 42 de persoane victime ale violentei, din care 14
copii si 28 adulti.
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 Centrul de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Slobozia, infiintat in anul 2007, a
oferit pe parcursul anului servicii de recuperare (kinetoterapie si fizioterapie) unui numar de
108 persoane adulte cu handicap locomotor sau neuromotor din judet.

C. Servicii / institutii de asistenta sociala pentru persoane varstnice
 Serviciul de Asistenta Sociala pentru Persoanele Adulte asigura servicii de consiliere si
informare pentru persoanele varstnice. Pe parcursul anului 2007, acest serviciu a realizat
evaluarea sociala a unui numar de 125 de persoane varstnice, din care 75 au solicitat protectie
rezidentiala.
 Caminul pentru Persoane Varstnice « Ing. Vadim Rusu » Balaciu, cu o capacitate de 50 de
locuri, asigura gazduire unui numar de 50 de persoane varstnice, din care 19 au intrat in anul
2007.
 Centrul pentru Persoane Varstnice Fierbinti, infiintat in anul 2007, cu o capacitate de 50 de
locuri, a oferit pe parcursul anului servicii unui numar de 24 de persoane varstnice.

IV. Alte activitati realizate de DGASPC pe parcursul anului 2007
 Infiintarea Centrului de Urgenta pentru Victimele Violentei in Familie – Slobozia, prin
accesarea Programului de Interes National «Sustinerea sistemului de servicii specializate prin
finantarea in parteneriat de proiecte destinate dezvoltarii si mentinerii unitatilor pentru prevenirea
si combaterea violentei in familie ». Centrul a fost deschis in luna martie 2007 .
 Infiintarea Centrului de Recuperare Neuromotorie pentru persoane adulte – Slobozia, prin
accesarea Programului de Interes National „Dezvoltarea serviciilor sociale specializate pentru
persoanele adulte cu handicap: centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu”.
 Inchiderea Centrului de Plasament nr.8 Fierbinti si infiintarea in aceasta locatie a Centrului
pentru Persoane Varstnice, cu o capacitate de 50 de locuri, prin fonduri proprii.
 Accesarea Programului de Interes National "Combaterea excluziunii sociale a persoanelor fără
adăpost prin crearea de centre sociale de urgenţă" pentru infiintarea Centrului Social de Urgenta
pentru Persoanele fara Adapost – Slobozia. Centrul va fi dat in folosinta in primul trimestru din
anul 2008.
 Sprijinirea autorităţilor locale în vederea formării a 15 Consilii Comunitare Consultative,
asigurand informare, consultanta si coordonare in vederea realizarii acestei actiuni.
 Organizarea unor seminarii de mediatizare a Legii 272/2004 pentru profesionistii care lucreaza
cu copilul:
- In cadrul Campaniei de Educaţie privind drepturile copilului (Proiect Phare Implementat de
catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului) au fost organizate 4 cursuri de
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formare profesionala în domeniul protecţiei si promovării drepturilor copilului, la care au
participat 25 de magistrati si politisti, 30 de asistenti comunitari, 31 de medici si asistenti
medicali, 30 de preoti si cadre didactice.
In cadrul Campaniei de educaţie cu privire la drepturile copilului, DGASPC Ialomita in
colaborare cu ANPDC si Centrul pentru Jurnalism Independent au organizat o sesiune de
formare pentru jurnaliştii care lucrează în departamentele sociale, reportaj, societate,
învăţământ sau altele similare, precum şi corespondenţi ai presei centrale din judeţele
cuprinse în Regiunea 3 Sud; de asemenea , a fost organizata Conferinţa Regionala cu
tema „Drepturile copilului”, in cadrul careia au fost prezentate proiecte de succes
identificate in regiune de către profesionişti implicaţi în derularea acestora, în vederea
creşterii colaborării interinstituţionale şi diseminării exemplelor de bune practici in domeniul
protecţiei drepturilor copilului la nivelul regiunii, la Conferinţa participand un număr de 47
de specialişti din Regiunea 3 Sud.

 Specializarea unei parti din reteaua de asistenti maternali profesionisti pentru ingrijirea
copilului care a savarsit o fapta penala – 25 de asistenti maternali au participat in perioada 18-22
iunie 2007 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, la un
curs pe aceasta tema.
 Organizarea bursei locurilor de munca pentru persoanele cu handicap, impreuna cu AJOFM
Ialomita, in perioada iunie-iulie 2007.
 Acordarea de ajutoare materiale pentru un numar de 412 copii proveniti din familii aflate in
situatie de risc.
 Initierea de parteneriate cu alte institutii publice. Exemple : parteneriatul cu Inspectoratul
Scolar Ialomita, Politia Municipiului Slobozia, Politia Comunitara Slobozia, Spitalul Judetean de
Urgenta, in domeniul violentei domestice ; parteneriatul cu Grupul Scolar de Industrie Alimentara
Fetesti pentru accesarea unor fonduri externe in vederea infiintarii unui centru de suport pentru
tinerii defavorizati care frecventeaza aceasta unitate de invatatmant.
V. Prioritati de actiune pentru anul 2008
1. Revizuirea strategiilor si planurilor de actiune existente
In conditiile in care asistenta sociala se desfasoara intr-un cadru institutional unitar la nivel
de judet, devine o prioritate revizuirea strategiilor existente si realizarea unora care sa fie corelate
atat cu noua legislatie, cat si intre ele, facilitand dezvoltarea echilibrata a sistemului de servicii si
institutii specializate.
2. Responsabilizarea autoritatilor locale si comunitatii
Responsabilizarea autoritatilor locale devine o necesitate, in conditiile in care comunitatea
reprezinta un factor activ in sprijinirea celor aflati in nevoie. Pentru a realiza acest lucru, DGASPC
are printre prioritati sustinerea acestora prin actiuni de informare si pregatire a personalului de
specialitate, prin asistenta in dezvoltarea unor servicii specializate, prin facilitarea legaturii dintre
autoritati locale si parteneri pentru dezvoltarea serviciilor sociale (inclusiv parteneriatul cu
DGASPC).
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DGASPC isi propune pentru anul 2008 sa organizeze seminarii de informare a asistentilor
sociali din judet, cu privire la prevederile Legii 448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap.
3. Diversificarea serviciilor specializate pentru adulti cu handicap
DGASPC isi propune restructurarea Centrului de Ingrijire si Asistenta Slobozia, in vederea
diminuarii numarului de beneficiari, prin infiintarea a 2 locuinte protejate si a unui centru de
integrare prin terapie ocupationala. In anul 2008 se va urmari identificarea si accesarea unor
programe de finantare pentru a se atinge acest obiectiv.
4. Dezvoltarea de servicii pentru persoanele varstnice
DGASPC isi propune pentru perioada urmatoare infiintarea unei locuinte protejata pentru
persoane varstnice in localitatea Balaciu, capacitatea acesteia fiind de 24 de locuri.
In plus, pe viitor se va urmari dezvoltarea serviciilor de prevenire prin infiintarea unor servicii la
domiciliu, prin implicarea lucratorilor sociali de la nivelul autoritatilor locale si a unor ONG-uri cu
activitate in domeniu. In acest sens, se va avea in vedere mediatizarea si incurajarea
voluntariatului, pentru acoperirea nevoii de resurse umane.
5. Programe de formare continua a personalului de specialitate
In conditiile in care programele de formare de pana acum au fost destinate in majoritate
personalului din domeniul protectiei copilului, o prioritate de actiune va fi implementarea unor
programe de formare pentru specialistii care lucreaza cu celelalte categorii defavorizate.
6. Accesarea finantarilor externe si atragerea de parteneri
Tinand cont de faptul ca fondurile alocate la nivel judetean sunt destinate in principal
functionarii serviciilor deja existente, accesarea finantarilor externe devine o prioritate in
continuarea procesului de reforma in asistenta sociala. In acest scop, Biroul de Strategii,
Programe si Proiecte al DGASPC va urmari in permanenta ca institutia sa participe la licitatiile de
proiecte adresate asistentei sociale. Tot in acest scop, se va avea in vedere implicarea ca
parteneri in dezvoltarea / infiintarea diferitelor servicii a autoritatilor locale din zonele de
implementare a acestora.

Director General,
Prof. Paul MARCU
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