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PROIECTDE HOTĂRÂRENR.2
privind asocierea Judeţului Ialomiţa cu Asociaţia Centrul de Resurse şi

Informarepentru Profesiuni Sociale — CRIPS în vederea realizării în comun a
proiectului “DAP Social — Dialog, Acţiune, Profesionalism pentru o strategie de

dezvoltare a sistemului de servicii sociale dinjudețul Ialomita”

Consiliul Judeţean Ialomița,
Avândîn vedere:
- Referatul de aprobare nr.Ip,/2021-N, din AY 9392021 al Preşedintelui Consiliului

Județean Ialomiţa,
Examinând:

- adresa nr. 35/16.03.2021 a Asociația Centrul de Resurse și Informare pentru Profesiuni
Sociale — CRIPS;

- Nota de fundamentare nr. 5212/17.03.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Ialomiţa;

- Raportul de specialitate nr.Q4(0/2021-d din AA032021 al -Direcţiei Coordonare
Organizare;

- Avizul nr. din 2021 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligații şi
incompatibilități,

- Avizul nr. din 2021 al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte, tineret,
colaborarea cu societatea civilă şirelaţii externe;

- Avizul nr, din 2021 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistență socială şi

familie,
În conformitate cu:

- prevederile Legii nr.292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de

organizare şi funcționare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de
personal;

- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 365/2018 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind
promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea
violenței domestice pentru perioada 2018-2021 şi a Planului operaţional pentru implementarea

Strategiei naționale privind promovarea egalității de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi

prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018-2021;
- prevederile Ghidului solictantului din cadrul Programului Operaţional Capacitate

administrativă 2014-2020 — Cererea de proiecte 14/2021 — "Consolidarea capacității ONG-urilor și
partenerilor sociali de a se implica înformularea şi promovarea dezvoltării la nivel local;

- prevederile Strategiei Consiliului Europei pentru drepturile copilului, 2016 — 2021;
- Convenţia Consiliului Europei privindprevenirea şi combaterea violenţei împotrivafemeilor şi

a violenţei domestice — Convenţia de la Istanbul;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) şi alin. (5) lit. b), alin.(1) lite) și alin.(7) lita) din

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 vrivind T-“administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare; consiiul dudetean ialomita

VAII caractca



- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată,

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 37/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTAĂRAȘTE:

Art. (1) Se aprobă asocierea Județului Ialomiţa cu Asociaţia Centrul de Resurse şi Informare
pentru Profesiuni Sociale — CRIPS în vederea realizării în comun a proiectului “DAP Social — Dialog,
Acțiune, Profesionalism pentru o strategie de dezvoltare a sistemului de servicii sociale din județul
Ialomița ”, din cadrul Programului Operaţional Capacitate administrativă 2014-2020 ,

(2) Se aprobă Acordul de asociere ce va fi încheiat de Judeţul Ialomița Asociaţia Centrul de
Resurse și Informare pentru Profesiuni Sociale — CRIPS, prevăzut în anexa nr.] care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2(1) Se aprobă valoarea totală estimată a proiectului prevăzut la art.) în sumă
de 424.405 lei, din care contribuţia proprie a Asociaţiei Centrul de Resurse și Informare pentru
Profesiuni Sociale — CRIPS vafi în cuantum de 2%,

(2) Județul Ialomiţa, în calitate de asociat, nu are contribuţie financiară proprie la realizarea
proiectului.

(3) Se aprobă bugetul proiectului “DAP Social — Dialog, Acţiune, Profesionalism pentru o
strategie de dezvoltare a sistemului de servicii sociale din județul Ialomiţa ”, prevăzut în anexa nr. 2
careface parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art3 Se numește doamna Romaniuc Raluca, șef serviciu în cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa, în calitate de responsabil al Proiectului din partea

„ Județului Ialomița.

Art4 Se imputerniceşte Președintele Consiliului Județean Ialomița să semneze Acordul de
asociere menţionat la art.1), inclusiv alte documente necesare implementării proiectului prevăzut
la art. 1).

Art.5 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomiţa, prezenta hotărâre se va comunica,
spre ducere la îndeplinire, Asociaţiei Centrul de Resurse și Informare pentru Profesiuni Sociale —

CRIPS, Serviciului Management de Proiect din cadrul Consiliului Judeţean Ialomița, persoanelor
nominalizate la art. 3 — 4, Direcţiei Generale de Asistenţi Socială şi Protecția Copilului Ialomiţa şi,
spre ştiinţă, Instituţiei Prefectului — Județul Ialomița, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului
Judeţean Ialomiţa, secțiunea “Monitorul Oficial al Judeţului”.

PREŞEDINTE AVIZAT,
Secretarul generaljudețului Ialomiţa

MARIANPAVEL Adrian Robert IONESCU

kd./Oc.

DIG
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Anexa nr.1 la HCJ Ialomiţanr. „2021

Acord de asociere vizând

Parteneriatul pentru Dezvoltare Locala (PDL)

Art î, Părţile

Judeţul Ialomiţa, cu sediul în mun.Slobozia, Piata Revoluţiei, nr.1, jud.lalomiţa, cod poștal

920055, cod fiscal 4231776, Tel. 0243/230200, fax- 0243/230250, email cji8cicnet.ro , reprezentat de

di. Marian Pavel, Președinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa,

si

Asociaţia Centrul de Resurse și Informare pentru profesiuni Sociale CRIPS, cu sediul în Bdul.

Mareșal Averescu, nr.17, corp F, et.2, sector 1, București, codul fiscal 9378396, tel/fax 0212250084,

email crips1&crips.ro, reprezentata de dna Aurora Toea, în calitate de președinte

Art, 2 Contextul

Prin semnarea prezentului Acord de asociere, părţile îşi exprimă acordul pentru formalizarea

unui Parteneriat pentru Dezvoltare Locala (PDL) vizand strategia de dezvoltare a sistemului de servicii

sociale in judetul Ialomita printr-un proces de consultare a ONGurilor, profesionistilorsi beneficiarilor.

Prezentul Acord de asociere si Anexa acestuia- Procedura de organizare si functionare a parteneriatului

sunt documente care însoțesc cererea de finanțare pentru proiectul “DAP Social — Dialog, Actiune,

Profesionalism pentru o strategie de dezvoltare a sistemului de servicii sociale din judetul Ialomita”,

care se depune de asociatia CRIPS la PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ,

Cererea de proiecte POCA/POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai puţin dezvoltate)

„Consolidarea capacităţii ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea
Ildezvoltării la nivel loca

Art.3 Scopul

Scopul acordului PDL este dezvoltarea sistemului de servicii sociale in judetul Ialomita — prin

elaborarea si monitorizarea unei Strategii Judetene pe baza unui proces consultativ public privat si

imbunatatirea competentelor personalului in realizarea consulitarii beneficiarilor.



Art 4 Obiectulși valoarea proiectului

4,1.(1] Obiectul acordului PDL il reprezintă parteneriatul pentru elaborarea si implementarea

proiectului “DAP Social — Dialog, Actiune, Profesionalism pentru o strategie de dezvoltare a sistemului

de servicii sociale din judetul lalomita”- denumit pe scurt “Proiect” - care se depune de asociatia CRIPS

la PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ, Cererea de proiecte

POCA/POCA/659/2/1.

(2) Valoarea totală a proiectului este de 424.405 lei. Contribuţia proprie a CRIPS este de 8.489

lei, reprezentând 2%.

4.2 Scopulsi obiectivele specifice ale proiectului, mentionatein cererea de finantare sunt

urmatoarele:

Scopul(obiectivul general):

Cresterea capacitatii ONG-urilor activein sectorul social de a se implica în promovarea dezvoltarii

serviciilor sociale

Obiective specifice:

OS1: Cresterea participarii ONG-urilor la analiza de nevoi, elaborarea , definitivarea si

monitorizarea aplicarii unei Strategii Judetene de Dezvoltare a Serviciilor Sociale SIDSS, incepand cu luna

a 2-a si inca 6 luni dupa finalizarea implementarii proiectului — prin crearea si functionarea unui

mecanism consultativ public-privat (in care intervin activ cel putin 4 ONGuri)

0S2 Imbunatatirea competentelor reprezentantilor ONG (24 persoane) si a specialistilor din

servicii sociale publice din judetul Ialomita (20 persoane) pentru aplicarea practicilor de implicare a

beneficiarilor in procesul de consultare cu privire la calitatea serviciilor sociale , prin elaborarea si

aplicarea unui modelde formare incepand cu luna a 3-a si panain luna a 12-a de implementare

0S3 Cresterea accesului la informatie si imbunatatirea participarii personalului din ONGurila

dialog social si civic pe tema dezvoltarii sistemului de servicii sociale , in randul a peste 20 de ONGuri

panala finalul proiectului (min 6 din judetul lalomitasi 14 din alte judete / sectoare ale mun Bucuresti)

si a peste 20 de servicii publice din alte judete/ sectoare ale mun Bucuresti, incepand cu luna a 4-asisi

inca 6 luni dupa finalizarea implementarii proiectului — prin crearea si actualizarea unui website

specializat

4.3 Activităţile proiectului, menţionate în cererea de finanțare sunt următoarele

Al. Creareasi aplicarea unui mecanism consultativ de analiza a situatiei actuale, de elaborare a

Strategiei Judetene de Dezvoltare a Serviciilor Sociale SJDSS in judetul Ialomita si de monitorizare a

aplicarii SIDSS- prin implicarea ONGurilor



A2. Elaborarea, pilotarea si diseminarea unui model de formare cu tema “Consultarea

beneficiarilor -elementfundamental in demersul de asigurare a calitatii serviciilor sociale”

A3. Realizare, actualizare si dezvoltare website „Dialog social si civic pentru dezvoltarea

sistemului de servicii sociale de calitate”si grup de discutii pe Facebook

ACTIVITATI TRANSVERSALE

AT1 Managementul proiectului

AT2 Comunicare si promovare proiect

4.4 Durata proiectului — 13 luni

4.5 In situatia in care cererea definantare este aprobata, contributia de 2% din totalul sumei aprobate

este asigurata de asociatia CRIPS. Consiliul Judetean Ialomita nu are contribuţii financiare pentru

implementarea Proiectului.

4.6 In situatia in care cererea definantare este aprobata, se incheie un Act Aditional la prezentul Acord

in care Articolul 4 se modifica in conformitate cu versiunea aprobata - in termen de maximum 15 zile de

la semnarea contractului de finantare; versiunea finala a Proiectului aprobata pentru finantare se va

constitui in Anexala Actul Aditional al Acordului de colaborare.

Art 5 Responsabilitatile partilor

5.1 Judeţul Ialomita are urmatoarele responsabilitati:

e Sa acorde sprijin Asociatiei CRIPSin perioada de elaborare a cererii de finantare asigurand

informatiile necesare pentru buna intocmire a proiectului

e Sa permita consultarea specialistilor DGASPC Ialomita in vederea analizei de nevoisi justificarii

corespunzatoarea proiectului

e Sa acorde sprijin pentru implementarea proiectului, daca acesta este aprobatspre finantare,in

conformitate cu Anexa nr. 1 a prezentului Acord- Procedura de organizare si functionare a

parteneriatului

5.2 Asociatia CRIPS are urmatoarele responsabilitati:

e Sa se consulte cu specialistii Consiliului Judetean lalomita/ ai Directiei Generale de Asistenta

Sociala si Protectia Copilului DGASPC Ialomita in toate etapele elaborarii cererii de finantare

e Sa elaboreze cererea de finantaresi toate anexele sale si sa puna la dispozitia CJ- DGASPC

Ialomita informatiile despre evolutia acesteia

e Sa depuna odata cu cererea de finantare acest Acord de Colaborare semnatsi Procedura de

organizaresifunctionare a parteneriatului, agreata de conducerea CI Ialomita



e Sa informezeCl ialomita despre rezultatele evaluarii proiectului, iar in situatia acceptarii si

semnarii contractului definantare sa intocmeasca Actul Aditional mentional la Articolul 4.

alineatul 4.6.

e Sa asigure implementarea proiectului, daca acesta este aprobatspre finantare, in conformitate

cu Contractulde finantaresi cu Anexa nr1 a prezentului Acord- Procedura de organizare si

functionare a parteneriatului

e Să asigure cofinanțarea proprie în cuantum de 2% din valoarea totală a proiectului, și anume

8.489 lei.

Art. 6 Principiile de bună practică ale Acordului

6.1 Partenerii trebuie să contribuie la realizarea obiectivelor PDL pentru o strategie vizand dezvoltarea

sistemului de servicii socialein judetul Ialomita

6.2 Partenerii trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor specifice

Proiectului

6.3 Partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor profesionale şi de etică

Art 7 Durata Acordului

7.1 Prezentul Acord intra in vigoare la data semnarii de catre ambele parti

7.2 Daca proiectul este aprobatspre finantare, Acordul este in vigoare pe toata durata implementarii

proiectului si inca 6 luni dupafinalizarea implementarii

7.3 Daca proiectul nu este aprobat spre finantare, Acordul este in vigoare inca 30 de zile de la

comunicarea rezultatului de respingerea finantarii, pentru o posibila solutionare a contestatatiei, daca

se va considera necesar.

Art. 8 Confidenţialitatea

8.1 Părţile convin să păstreze în stricta confidenţialitate informaţiile primite şi sunt de acord să prevină

orice utilizare sau divulgare neautorizata a unor astfel de informaţii. Părţile înteleg să utilizeze

informaţiile

confidenţiale doar în scopul îndeplinirii obligaţiilor din prezentul Acord de Colaborare,

Art. 9 Notificări

9.1 Orice comunicareîntre Parteneri în legătură cu prezentul Acord se va face în scris.

9.2 Orice document scris trebuie înregistrat atât la transmitere câtşi la primire.

9.3 Comunicările între părţi care nu se refera la datele şi informaţiile confidenţiale se potface de

asemenea prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia ca primirea comunicării să fie confirmată.



Art. 10 Legea aplicabilă

10.1 Prezentului Acord i se va aplica şi vafi interpretat în conformitate cu legea română.

10.2 Pe durata prezentului Protocol, părţile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării

anumitor clauze, prin act adiţional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanţe

au

loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a semnat prezentul Acord de Colaborare.

Art, 11 Litigii

11.1 Orice dispută care poate apărea în legătură cu prezentul Acord va fi soluţionată pe calea

negocierilor între Părţi,

Art. 12 Prevederi finale

12.1 Prezentul protocola fost semnat astăzi în 2 (două) exemplare originale, în limba română,

câte unul pentru fiecare parte, ambele având aceeaşi valoarejuridică.

Judeţul Ialomița Asociaţia Centrul de Resurse și Informare

Marian Pavel pentru Profesiuni Sociale CRIPS

Aurora Toea

Preşedinte Președinte

Consiliul Judeţean Ialomiţa

Beneficiar al proiectului,

DGASPC Ialomiţa

Marcu Paul,

Director General

Data: Data:



Anexa

la Acordul de Colaborare CJ lalomita - Asociatia CRIPS

Procedura de organizare si functionare a parteneriatului PDL

1. Organizarea si functionarea parteneriatului dintre Judeţul Ialomita si Asociatia Centrul de

Resurse si Informare pentru profesiuni Sociale CRIPS vizand strategia de dezvoltare a

sistemului de servicii sociale in judetul Ialomita printr-un proces de consultare a ONG-

urilor, profesionistilorsi beneficiarilor, cuprinde urmatoarele etape:

A. Elaborarea proiectuluisi a cererii de finantare “DAP Social — Dialog, Actiune,

Profesionalism pentru o strategie de dezvoltare a sistemului de servicii

sociale din judetul lalomita”si depunerea in My SMISla PROGRAMUL

OPERAŢIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ, Cererea de proiecte

POCA/POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile maipuţin dezvoltate)

„Consolidarea capacităţii ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implicaîn

formularea și promovarea dezvoltării la nivel!local”

Implementarea proiectului DAP Social— Dialog, Actiune, Profesionalism

pentru o strategie de dezvoltare a sistemului de servicii sociale din judetul

lalomita”— dupa semnarea contractului de finantare — daca cererea de

finantare este aprobata

C. Continuarea colaborarii dupafinalizarea implementarii proiectului

2. Functionarea parteneriatului in cele 3 etape este urmatoarea

 

 

 zoom pentru definitivarea de

comun acord a proiectului   

Etapa Actiuni Perioada Responsabil

Elaborarea si depunerea in Elaborare draft cerere de Martie 2021 CRIPS

My SMISa cererii de finantare, toate rubricile

finantare

Consultare prin tel, email, Martie 2021 CRIPS

CJ IL /DGASPCIL

 
 



 

Analiza de nevoi- consultare

pt justificarea proiectului

- reuniune de lucru la DGASPC

IL

Martie 2021

CRIPS

CJ IL /DGASPCIL

 

 

-aplicare chestionare Martie 2021

angajatilor din servicii sociale

Finalizare si depunere în My CRIPS

SMIS Cerere de finantare 30.03.3021

Implementarea proiectului Instiintare in scris despre Dupa CRIPS

“DAP Voluntar” — dupa semnarea contractului de semnarea

semnarea contractului de finantare contractului

finantare

Redactare si semnare Act maximum 15

aditional la Acordul de zile dela CRIPS

colaborare PDL semnarea CJ IL /DGASPCIL

 
Detalierea responsabilitatilor

partilorin cadrul Planului de

Implementare si de

sustenabilitate al proiectului

“DAP Social”

Crearea Comitetului de

Proiect cu reprezentanti din

partea CRIPSsi CJ lalomita

Implementarea activitatilor

proiectului “DAP Social”,

conform cererii aprobate

Aprobarea Strategiei de

Dezvoltare a Serviciilor

Sociale de catre CJI Ialomita

Actualizarea Planului de

sustenabilitate, daca  
contractului

de finantare

maximum 15

zile de la

semnarea

contractului

de finantare

Luna 1 de

implementare

13 luni, de la

data inceperii

proiectului

stabilita in

contractul de

finantare

Luna 11 de

implementare

a proiectului  
CRIPS

CJ IL /DGASPC IL

CRIPS

CI IL /DGASPCIL

CRIPS

CI IL /DGASPCIL

CRIPS

CJ IL /DGASPCIL

 
 



 
Comitetul de Proiect va

considera necesar

Ultima luna de

implementare

a proiectului

 

 
Continuarea colaborarii

dupa finalizarea

implementarii proiectului

 
Continuarea implementarii

activitatilor care trebuie sa

fie sustinute dupaincheierea

proiectului, conform cererii

de finantare aprobate  
Inca 6 luni de

la finalizare si

pe toata

perioada de

sustenabilitate

a proiectului  
CRIPS

CJ IL /DGASPCIL

 

3. Modul de comunicareintre parti pe parcursul functionarii PDL

Comunicareaintre parti se realizeaza pe parcursul celor 3 etape prin urmatoarele

mijloace:

- Email

- Telefon

- Platforma Zoom

- Reuniuni prezentiale care pot avea loc la sediul Consiliului judetean Ialomita, la

sediul DGASPC Ialomita sau la sediu Asociatiei CRIPS

4. Fiecare parte va face cunoscut parteneriatul si va contribui la promovarea proiectului

“DAP Socia!” pesite-urile proprii

5. Partile desemneaza persoanele responsabile d.p.d.v. tehnic pentru organizareasi

functionarea parteneriatului PDL

Persoanele responsabile sunt:

- Din partea asociatiei CRIPS — dna Mirela Turcu, director executiv

Date de contact: tel 0722251735; email mirelaturcu0208Qyahoo.com

- Din partea CJ lalomita - DGASPC Ialomita — dna Raluca Romaniuc, sefserviciu

Date de contact: tel. 0721763519, email: romaniucraluca?yahoo.com

 



Bugetul estimativ al proiectului

Anexa nr.2

la Hotărârea CJ Ialomiţanr. din 2021

Total : 424.405lei, dintre care 2% cofinantare asigurata de asociatia CRIPS — 8.489lei

Repartizarea bugetului pe activitati

 
Activitatea Buget (lei)
 
A1 Crearea si aplicarea unui mecanism

consultativ de analiza a situatiei actuale,

de elaborare a Strategiei Judetene de

Dezvoltare a Serviciilor Sociale SIDSS in

judetul lalomita si de monitorizare a

aplicarii  SJDSS- prin implicarea

ONGurilor

146.700

 
A2 Elaborarea, pilotarea si diseminarea

unui model de formare cu tema

“Consultarea beneficiarilor -element
fundamental in demersul de

asigurare a calitatii serviciilor
sociale”

77.480

 
A3 Realizare, actualizare si dezvoltare

website „Dialog social si civic pentru

dezvoltarea sistemului de servicii sociale

de calitate” si grup de discutii pe

Facebook

66.600

 
AT1 Managementulproiectului 83.800

 
AT2 Comunicare si promovare proiect 7.360
 Cheltuieli indirecte  42.465  
 



Sistemul de Managemontal Calității
„sărtiiieat conform.

RINA SIMTEX
EEEENIREZ

ROMÂNIA   
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REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind asocierea Județului Ialomiţa cu Asociaţia Centrul de
Resurse și Informare pentru Profesiuni Sociale — CRIPS în vederea realizării în comun

a proiectului “DAP Social — Dialog, Acţiune, Profesionalism pentru o strategie de
dezvoltarea sistemului de servicii sociale din judeţul Ialomița”

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Judeţean Ialomiţa se propune
asocierea Judeţului Ialomiţa cu Asociaţia Centrul de Resurse şi Informare pentru Profesiuni
Sociale — CRIPSîn vederea realizării în comun a proiectului “DAP Social — Dialog, Acţiune,
Profesionalism pentru o strategie de dezvoltare a sistemului de servicii sociale din județul
Ialomiţa”,

Serviciile sociale de la nivelul județului reprezintă activitatea sau ansamblul de
activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale,
familiale sau de grup, în vederea depășirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii
tiscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calității vieţii
cetățenilor. Aceste servicii sunt asigurate de furnizorii de servicii sociale acreditaţi, publici și
privaţi, prin care autorităţile publice locale, împreună cu societateacivilă, intervin pentru
prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale situațiilor care
pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori
comunităților.

În conformitate cu prevederile art. 112 alin.(3) din Legea asistenţei sociale
nr. 292/2011, în domeniul organizării, administrării şi acordării serviciilor sociale, Consiliul
Judeţean Ialomiţaare obligaţia de a elabora şi aproba Strategia Judeţeană de Dezvoltare a
Serviciilor Sociale la nivelul județului Ialomiţa. Prin acest document, Consiliul Judeţean
Ialomiţa, împreună cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa
și partenerii din societatea civilă, îşi propune asigurarea la nivelul judeţului Ialomiţa a unui
sistem de servicii sociale cu caracter proactiv şi care să aibă o abordare integrată a nevoilor
persoanei, în relaţie cu situația socioeconomică, starea de sănătate, nivelul de educaţie şi
mediul social de viațăal acesteia.

Prin intermediul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 a fost
identificată o oportunitate de a se elabora Strategia Judeţeană de Dezvoltare a Serviciilor
Sociale cu finanțare europeană nerambursabilă. În acord cu cerințele de eligibilitate ale
programului, prin proiectul de hotărâre se propune asocierea Judeţului Ialomiţa cu Asociaţia
Centrul de Resurse și Informare pentru Profesiuni Sociale — CRIPS în vederea realizării în
comun a proiectului “DAP Social — Dialog, Acţiune, Profesionalism pentru o strategie de
dezvoltare a sistemului de servicii sociale din judeţulIalomiţa”, care vasta la bazaelaborării
Strategiei Judeţene de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la niveluljudețului Ialomiţa.

Consiliul Judetean Ialomita
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Despre viitorul partener se poate spune că, încă de la înfiinţarea din anul 1997, CRIPS
a dezvoltat parteneriatul cu instituții publice centrale si locale, cu organizaţii
neguvernamentale din Romania si din alte tari, cu universităţi si furnizori de formare - din
sectoarele social, medico-social și socio-educativ, şi, mai ales, aproape cu toate direcţiile
judeţene de asistenţă socială și protecția copilului din România. CRIPS este membru fondator
al reţelei "EDUC-Europe”, care promovează profesionalismul personalului educativ din
sectorul social,

Între Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecția Copilului Ialomiţa şi această
organizație non-guvernamentală există de mulţi ani relaţii de colaborare în implementarea
unor proiecte importante în domeniul furnizării de servicii sociale, finanțate atât din fonduri
europene, câtşi din alte surse financiare atrase.

De asemenea, din informaţiile existente pe site-ul organizaţiei, CRIPS are o vastă
experienţă şi rezultate foarte bune în implementarea de proiecte cu o mare diversitate de
finanţatori: Uniunea Europeană, Banca Mondială, FSE (POSDRU, PODCA), USAID,
UNICEF, Guvernul Spaniol/ Francez/ Italian/ Olandez, etc. A derulat cu succes peste 100 de
proiecte în domeniul social și a contribuit la formarea permanentă a peste zece mii de
profesioniști. Cea mai recentă recunoaştere a capacității de implementare a proiectelor este
acordarea de către AMPODCA a Certificatului de Excelenţă pentru implementarea
proiectului "Parteneriat public-privat pentru calitate în furnizarea de servicii sociale în
Judeţele Alba, Botoșani şi Ialomiţa”.

În adresa Asociaţiei Centrul de Resurse şi Informare pentru Profesiuni Sociale —
CRIPS şi Nota de fundamentare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia
Copilului Ialomiţa, care însoțesc proiectul de hotărâre sunt detaliate aspectele de natură
tehnică ale asocierii propuse spre aprobare, inclusiv date despre proiectul ce va fi
implementat.

Constatând că sunt îndeplinite condiţiile de legalitate şi oportunitate, propun
Consiliului Judeţean Ialomița adoptarea hotărârii în forma şi conţinutul prezentate în proiect.

PREŞEDINTE
MARIANPAVEE

Tehnoredactat

Dogaru lulian
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Direcţia Coordonare Organizare Nr. 6760 din _/ 7 .03.2021
2024,

RAPORTDESPECIALITATE
la proiectul de hotărâreprivind asocierea Judeţului Ialomiţa cu Asociaţia Centrul de
Resurse și Informare pentru Profesiuni Sociale — CRIPS în vederea realizării în
comun a proiectului “DAP Social — Dialog, Acțiune, Profesionalismpentru o
strategie de dezvoltare a sistemului de servicii sociale dinjudeţul Ialomiţa”

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii se propune adoptarea unei decizii
administrative privitoare la asocierea Judeţului Ialomiţa cu Asociaţia Centrul de
Resurse și Informare pentru Profesiuni Sociale — CRIPS în vederea realizării în comun
a proiectului “DAP Social — Dialog, Acţiune, Profesionalism pentru o strategie de
dezvoltare a sistemului de servicii sociale din judeţul Ialomiţa”.

Prin intermediul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020
se finanţează proiecte în domeniul serviciilor sociale, în scopul elaborării Strategiei
Judeţene de Dezvoltare a Serviciilor Sociale (SJDSS). Misiunea acestui document
strategic este acela de a se dezvoltare un sistem funcţionalde servicii la nivel județean
care să aibă ca scop sprijinirea persoanelor vulnerabile pentru depăşirea situaţiilor de
dificultate, prevenirea şi combaterea riscului de excluziune socială, creşterea calităţii
vieţii şi promovarea incluziunii sociale a acestora. Legalitatea elaborării la nivelul
județului Ialomiţa a SJDSS rezidă din prevederile art. 112 alin.(3) din Legea
nr. 292/2011 asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

În îndeplinirea acestei obligaţii legale, prin proiectul de hotărâre se propune
aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Asociaţia Centrul de Resurse şi Informare
pentru Profesiuni Sociale — CRIPS în vederea accesării în comun a fondurilor
nerambursabile din cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-
2020 şi realizarea proiectului ” DAP Social — Dialog, Acţiune, Profesionalism pentru o
strategie de dezvoltare a sistemuluide servicii sociale din judeţul Ialomiţa”.

Din valoarea totală estimată a proiectului, singura contribuţie la realizarea
acestuia este doar a Asociaţiei Centrul de Resurse și Informare pentru Profesiuni
Sociale — CRIPS. Prin proiectul de hotărâre se propune ca responsabil desemnat din
partea JudeţuluiIalomiţa pentru realizarea şi implementarea proiectului să fie doamna
Romaniuc Raluca, şef serviciu Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Ialomiţa

Consitiul Judetean|,laloi
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În conformitate cu atribuțiile ce îi sunt conferite prin Codul
administrativ (art. 173), Consiliul Judeţean Ialomiţa are obligaţia gestionării serviciilor
publice de interes judeţean,în sfera cărora intră şi cele de natură socială, pe de o parte,
iar, pe de altă parte, are dreptul de a hotărt asocierea cu persoane juridice române,
inclusiv cu parteneri din societateacivilă, în vedereafinanțării şi realizării în comun a
unor acțiuni, servicii sau proiecte de interes public judeţean.

Elementele de analiză prezentate mai sus, fundamentează din punct de vedereal
legalităţii proiectul de hotărâre propus adoptării Consiliului Judeţean Ialomiţa.

DIRECTOREXECUTIV

Zonica BAICOLANUV
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NOTA DE FUNDAMENTARE

privind susținerea Proiectului “DAP Social — Dialog, Acţiune, Profesionalism pentruo strategie de

dezvoltare a sistemului de servicii sociale din judeţul Ialomiţa”, prin încheierea unui Acord de
colaborare care vizează formalizarea unui Parteneriat pentru Dezvoltare Locală (PDL) între Consiliul

Județean Ialomița și Centrul de Resursepentru Profesiuni Sociale București (CRIPS), pentru

elaborarea strategiei de dezvoltare a sistemului de servicii sociale în județul Ialomiţa printr-un
proces de consultare a ONGurilor, profesioniștitorși beneficiarilor

Centrul de Resurse pentru Profesiuni Sociale București (CRIPS), entitate eligibilă pentru

accesarea Programului Operaţional Capacitate Administrativă, Cererea de proiecte

POCA/POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai puţin dezvoltate) „Consolidarea capacității

ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel

local, vine în intampinarea unei nevoi identificate la nivelul județului, în domeniul social, și anume

cea de elaborare a uneistrategii pentru dezvoltarea de servicii sociale.

La nivelul județului Ialomiţa nu există o strategie de dezvoltare a serviciilor sociale, deși
Hotărârea nr. 797/2017, pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcționare ale

serviciilor publice de asistenţă socială şia structurii orientative de personal, stipuleaza la art. 2, alin.
a, din anexa la acestact normativ ca una din funcţiile Direcţiei Generale este cea destrategie, prin
care asigură elaborarea strategiei de asistenţă socială la nivelul judeţului, urmând ca aceasta săfie

supusă spre aprobare consiliului judeţean. Acest proiect va sprijini DGASPC lalomiţa în realizarea
functiei de strategie, contribuind la realizarea unui document strategic exhaustiv în domeniul

serviciilor sociale, având în vedere că va fi elaborat prin consultareatuturor factorilor cu atribuţii în
acest domeniu.

Asistența socială, presupune organizarea, administrarea și acordarea serviciilor sociale,iar

acest lucru se află în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale, conform Legii nr.

292/2011 a asistenţei sociale, respectiv Consiliului Județean ialomița, prin Direcţia Generală de

Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa, principalul furnizor de servicii sociale dela nivelul

județului, iar pentru a realiza acest lucru, este nevoie de existența unei strategii care să ofere o

viziune cu privire la înființarea de noi servicii și dezvoltarea celor existente, în acord cu nevoile

prezente.

Consiliul Judetean Ialomita, prin DGASPC Ialomița, susutine acest proiect care își propune

să elaborezestrategia de dezvoltare a serviciilor sociale prin consultarea specialiștilor din asistență

socială, din domeniul public și privat (ONG-uri), venind asifel în întâmpinarea unei alte funcții

prevăzute de HCJI nr. 797/2017, și anumecea de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale

l



ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenței sociala, cu serviciile
publice locale de asistență socială, precum şi cu reprezentanţii societății civile care desfăşoară
activităţi în domeniu. Inovația acestui demers constăîn faptul că această consultare și colaborare
se va face pe tot parcursul proiectului, încă din faza de elaborare, pentru ca ulterior să se meargă
mai departe cu analiza de nevoi, formare în vederea reliefării importanței consultării persoanelor cu
atribuţii în domeniulsocial, implementare și susțenabilitate.

Lipsa unui documentstrategic in domeniul asistentei sociale ducela dezvoltarea de servicii
sociale in neconcordanta cu nevoile existente la nivelul judetului, nealocarea unorfonduri suficiente
pentru asistență socială și la incapacitatea de planificare coerentă la nivelul județului a serviciilor
sociale pe termen lung.

Realizarea acestei strategii se impune şi mai mult în contextul pandemiei COVID, când va
trebui să regândim atât tipurile de servicii sociale cât și modul în care urmează să le oferim către
beneficiari, copii și adulți. Scoala on-line afectează educaţia copiilor din categorii vulnerabile, care
nu au accesla internt, iar dezvoltarea de servicii tip centre de zi/after schoolla nivel local, unde să
se desfășoareactivităţi de suport educaţional cu grupe mici de copii, respectând măsurile necesare
prevenirii răspândirii virusului SARS-COV 2, va reprezenta pentru acești copii o șansă pentru
formarea lor viitoare. Pentru persoanele vârstnice și cele cu dizabilități, înființarea de servicii de
îngrijire la domiciliu sau altetipuri de servicii sociale la nivelul comunității, reprezintă o necesitate,
având în vederelimitarea deplasării lorîn contextul pandemiei. Strategia va ţine cont de acestlucru,
cuprinzând un capitol specialdestinat analizei de nevoi în contextul pandemiei, dar și obiective și
servicii sociale pentru acoperirea acestor nevoi,

La niveluljudețului Ialomiţa există puţine ONG-uri care activează în domeniul social, iar cele
existente oferă servicii unui numar mic de beneficiari, criza actuală determinată de pandemie,
facând ca aceste fundaţii să devină și mai puţin vizibile. Antrenarea ONG- urilor din județ în toate
etapele proiectului și in elaborarea unui document de valoare pentru asistența socială din județ, va
contribui la remontarea acestora, la cunoașterea nevoilor din domeniul asistenței sociale, din
perspectiva mediului privat, darși la întărirearelaţiilor de colaborare dintre public și privat.

Obiectivul generalalproiectului este reprezentat de creșterea capacității ONGurilor active în
sectorul social de a se implica în promovarea dezvoltării serviciilor sociale, iar cele specifice sunt
următoarele:

Os: Creșterea participării ONGurilor la analiza de nevoi, elaborarea, definitivarea și monitorizarea
aplicării unei Strategii Judeţene de Dezvoltare a Serviciilor Sociale SJDSS, pentru o perioada de 5
ani, începând cu luna a 2-a și încă 6 luni dupafinalizarea implementarii proiectului — prin creareași
funcţionarea unui mecanism consultativ public-privat. (în careintervin activ cel putin 4 ONGuri)
OS2 Îmbunătăţirea competențelor reprezentanților ONG (24 persoane)și a specialiștilor din servicii
sociale publice din județul Ialomiţa (20 persoane) pentru aplicarea practicilor de implicare a
beneficiarilor în procesul de consultare cu privire la calitatea serviciilor sociale, prin elaborarea și
pilotarea unui modeldeformare începând cu lunaa 3-a și până în luna a 12-a de implementare,
OS3 Creșterea accesului la informaţie și îmbunătăţirea participării personalului din ONGuri la dialog
socialși civic pe tema dezvoltării sistemului de servicii sociale, în rândul a peste 20 de ONGuripână
la finalul proiectului (min6 din județul Ialomiţași 14 din aite judeţe / sectoare ale mun. București) și
a peste 20 de servicii publicedin alte judeţe/ sectoare ale mun Bucuresti, începând cu luna a 4-a şi
încă 6 luni dupa finalizarea implementarii proiectului — prin crearea și actualizarea unui website
specializat,



Activitățile proiectului, care se vor derula pe o perioada de13 luni, constau în:
A1. Creareași aplicarea unui mecanism consultativ de analiză

a

situației actuale, de elaborare a
Strategiei Judeţene de Dezvoltare a Serviciilor Sociale SJDSS în judetul lalomița si de monitorizare
a apiicării SDSS- prin implicarea ONGurilor

A2. Elaborarea, pilotarea și diseminarea unui model de formare cu tema “Consultarea beneficiarilor
-elementfundamental în demersulde asigurare a calităţii serviciilor sociale”
A 3, Realizare, actualizare și dezvoltare website „Dialog socialsi civic pentru dezvoltarea sistemului
de servicii sociale de calitate” și grup de discuții pe Facebook, la care se adaugă două activități
transversale:
AT1 Managementul proiectului
AT2 Comunicare și promovare proiect

Valoareatotală a proiectuluieste de 424405iei, din care cofinanţareeligibila (2%) din partea
CRIPS București, 8489lei

Susținerea Consiliului Județean Ialomița, prin DGASPC Ialomiţa, nu presupune alocare de
fonduri de la bugetul local, fiind o susținere care presupune punerea la dispoziție de date și
specialiști, spre consultare sși participare la cursuri. Aceasta se va concretiza în semnarea unui
Acord de colaborare vizând Parteneriattul pentru Dezvoltare Locală (PDL), care va avea ca anexa
Procedura de organizare și functionare a parteneriatului PDL (atațate prezentei note de
fundamentare). |

Scopul acestui acord de colaborare este realizarea unui parteneriat între sectorul public și
privat În domeniul social, care vafi funcțional!atât la 6 luni dupafinalizarea proiectului, cât și în anii
următori, asigurând implementareaactivităţilor pe care CRIPS București le propuneprin proiect, dar
și susțenabilitatea acestora, contribuind la îndeplinirea cerințelor prezentului apel care îți propune să
pună bazele unor "parteneriate între autorități locale, ONG-uri și parteneri sociali care să fie
funcţionale ia 6 luni dupăfinalizarea proiectului (parteneriat pentru dezvoltare locală - PDL).

Având în vedere importanța proiectuluiîn privința elaborării de politici în domeniul asistenței
sociale și dezvoltării de servicii sociale, și anume a Strategiei judeţene pentru dezvoltarea serviciilor
sociale, dar si pentru constituirea unui parteneriat între o autoritate locală și un ONG în acest
domeniu, precum și faptul că nu presupune alocare de fonduri suplimentare, DGASPC lalomita, ca
beneficiar principal al acestui proiect, va adresează rugămintea aprobării încheierii Acordului de
colaborare vizând Parteneriatul pentru Dezvoltare Locala (PDL), care va avea ca anexa Procedura
de organizare și funcționare a parteneriatului PDL.

Cu stimă,

Director General,

Prof. Paul Marcu
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35/ 16.03.2021
Către
Consiliul Judeţean Ialomiţa

In atentia D-lui Marian Pavel, Preşedinte al Consiliului Județean Ialomiţa,

Cc: Dlui Paul Marcu, Director General DGASPC lalomița

Stimate domnule președinte,

În vederea pregătirii unui proiect pentru PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPACITATE
ADMINISTRATIVĂ, Cererea de proiecte POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai
puțin dezvoltate) „Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se
implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local”, Asociaţia Centrul de
Resurse și Informare pentru Profesiuni Sociale CRIPS București, solicită Consiliului
Județean Ialomiţa aprobarea unui parteneriat pentru dezvoltare locală, care vizeaza
elaborarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de servicii sociale din judeţul laiomiţa, pe o
perioada de 5 ani, prinir-un proces de consultare a ONGurilor, profesioniştilor şi
beneficiarilor, document de interes pentru activitatea DGASPC lalomița, instituție afiată în
subordinea dumneavoastră.

În acest scop vă supunem atenţiei:

- O prezentare a proiectului pe care intenționăm să-l depunern la apelul POCA/6539/2/1
(CP14/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) „Consolidarea capacității
ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea
dezvoltării la nivellocal” - care include obiectivele, activitățile și bugetul

- Acordul PDL care se propune spre aprobare și Anexa acestuia — procedura de
organizare și funcţionare a PDL

Menţionăm că termenul limita de depunere a proiectului în My SMIS este 31.03.2027 si
avem rugamintea sa ne sustineti in semnarea Acordului PDL pana la aceasta data.

Ne exprimam încrederea ca acest acord reprezinta un prim pas a! unei colaborari pe termen
lung si va multumim anticipat,

Cu stima,

Aurora Toea

Presedinte CRIPS

 



FISA Proiectului DAP SOCIAL

Dialog, Acțiune, Profesionalism pentru o strategie de dezvoltare a sistemului de
servicii sociale din judetul ialomita

Nota: Propunere de proiect se va depune in My SMIS de asociatia Centrul de Resurse si informare pentru
Profesiuni Sociale CRIPS Bucuresti la PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ,
Cererea de proiecte POCA/POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate)
„Consolidarea capacităţii ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea
dezvoltării la nivellocal”

Acest proiect se bazeaza pe un parteneriat incheiat cu Consiliul Judetean Ialomita (PDL) vizand strategia
de dezvoltare a sistemuluide servicii socialeinjudetul Ialomita printr-un proces de consultare a ONGurilor,
profesionistilor si beneficiarilor — scop în care a fost inaintata o adresa de solicitare insotita de fisa de
prezentare a proiectului, draftul de Acord PDL care se propune spre semnare si anexa Acordului —
Procedura de organizare sifunctionare a PDL.

FISA DE PREZENTAREA PROIECTULUI

1. OBIECTIV GENERAL: Cresterea capacitatii ONGurilor activein sectorul social de a se implica în
promovarea dezvoltarii serviciilor sociale

2. OBIECTIVE SPECIFICE

Os1: Crestera participarii ONGurilorla analiza de nevoi, elaborarea , definitivareasi monitorizarea aplicarii
unei Strategii Judetene de Dezvoltare a Serviciilor Sociale SJDSS,incepand cu lunaa 2-a siinca 6 luni dupa
finalizarea implementarii proiectului — prin crearea si functionarea unui mecanism consultativ public-
privat (in careintervin activ cel putin 4 ONGuri)

0s2 imbunatatirea competentelor reprezentantilor ONG (24 persoane) si a specialistilor din servicii
sociale publicedin judetul Ialomita (20 persoane) pentru aplicarea practicilor de implicare a beneficiarilor
in procesulde consultare cu privire la calitatea serviciilor sociale , prin elaborarea si pilotarea unui model
de formareincepand cu luna a 3-a si pana in luna a 12-a de implementare

053 Cresterea accesului la informatie si imbunatatirea participarii personalului din ONGurila dialog social
si civic pe tema dezvoltarii sistemului de servicii sociale , in randula peste 20 de ONGuri pana la finalul
proiectului (min 6 din judetul lalomita si 14 din alte judete / sectoare ale mun Bucuresti) si a peste 20 de
servicii publice din alte judete/ sectoare ale mun Bucuresti, incepand cu luna a 4-a şi si inca 6 luni dupa
finalizarea implementarii proiectului — prin creareasi actualizarea unui website specializat

3, Durata proiectului 13 iuni

Notal data de inceperese va stabili daca proiectul este aprobatspre finantare,in perioada de contractare.

4. ACTIVITATIsi subactivitati



Al. Crearea si aplicarea unui mecanism consultativ de analiza a situatiei actuale, de elaborare a
Strategiei Judetene de Dezvoltare a Serviciilor Sociale SIDSS in judetul ialomita si de monitorizare a
aplicarii $JDSS- prin implicarea ONGurilor

A1.1 Elaborarea mecanismului consultativ pentru cele trei etape: analiza a situatiei actuale, elaborarea
S5JD5Ssi monitorizarea aplicarii SIDSS. A1.1 Elaborarea si aplicarea unei grile de analiza a situatiei existente
- problemesi oportunitati- aplicabile la nivelul serviciilor coordonate de DGASPC, DASsi SPAS, precum si
Ja nivelui furnizorilor privati de servicii sociale cu licenta de functionare.

A1.2 Elaborarea si aplicarea unei grile de analiza a situatiei existente — probleme si oportunitati.
Formularea prioritatilor de dezvoltare.

A1.3 Elaborarea Strategiei Judetene de Dezvoltare a Serviciilor Sociale SJDSS; dezbaterea, imbunatatirea
si finalizarea SIDSS . Subactivitatea presupune definirea perioadei strategiei , in acord cu CJ Ialomita si
DGASPC ialomita, elaborare draft, consultare prin email si dezbateri on line in cadru! GL, publicarea pe
website, consultarea beneficiarilor serviciilor sociale si alte activitati de consultarestabilite in mecanismul
elaborat la A1.1. Continua activitatea de analiza documentara — studierea documentelorrelevante pentru
politicite sociale in Romania si la nivel european, pentru fundamentarea strategiei judetene in acord cu
legislatia si strategiile in domeniu. Se organizeaza 4 intalniri on line ale grupului de lucru. Versiunea
finalizata in cadrul proiectului este supusa spre aprobare Consiliului Judetean urmand sa mai suporte
modificari, daca va fi cazul, pana la obtinerea aprobarii. Se publica pe website-ul de proiect, cu
mentionarea ONGurilor care au contribuitla elaborarea documentului,

4.1.4. Monitorizarea aplicarii Strategiei Judetene S/DSS

In cadrul subactivitatii se asigura monitorizarea modului in care SJDSSeste aplicata in Judetul ialomita.
Dat fiind ca subactivitatea dureaza doar2 luni (pana la incheierea implementarii) in cadru! A1.4 se pune
accentul pe organizarea procesului de monitorizare

A2,Elaborarea,pilotarea si diseminarea unui model de formare cu tema “Consultarea beneficiarilor
-elementfuindamental in demersul de asigurare a calitatii serviciilor sociale”

A2.1 Elaborare model de formare cu tema “Consultarea beneficiarilor element fundamental in
demersul de asigurare a calitatii serviciilor sociale ” si formareformatorilocali

A2.2 Organizare 2 serii de curs pilot cu tema “Consultarea beneficiarilor -elementfundamentul in
demersul de asigurare acalitatii serviciilor sociale" pentru specialisti din servicii publice si private

A2.3 Formarea on line a unui numar de 12 formatori CRIPS din reteaua EDUC Trainer din alte judetesi din
sectoare ale municipiului Bucuresti pentru a sustine cursul cu tema "Consultarea beneficiarilor -
elementfitndamental in demersul de asigurare acalitatii serviciilor sociale”.

A 3 Realizare, actualizare si dezvoltare website „Dialog social si civic pentru dezvoltarea sistemului de
servicii sociale de calitate”si grup de discutii pe Facebook

43.1 Proiectare, realizare si lansare website si grup FB



A3.2 Actualizare si dezvoltare website si grup FB

ACTIVITATI TRANSVERSALE

ATI Managementulproiectului

AT2 Comunicare si promovare proiect

Bugetul proiectului

Total : 44405 lai, dintre care 2% cofinantare asigurata de asociatia CRIPS — 8489lei

Repartizarea bugetului pe activitati

 

 

 

 

 

 

   

Activitatea Buget(lei) 7]
Al 146700

A2

77480
A3 66600
AT1 MAnagement 83800

AT2 Comunicaresi promovare proiect 7360
|Cheltuieli indirecte 42465 
 

Prooiectul nu implica participarea financiara a Consilului Judetean Ialomita.

Nota: dupa introducerea integrala a proiectului in My SMIS, inclusiv a Acordului PDL semnat, se va
transmitecererea de finantare si se va generavarianta finala depusa,

Aceasta variantafinala,care va include detaliile despre activitati, rezultate, buget- vafi pusala dispozitia
Consiliului Judetean Ialomita, daca se considera necesar


