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Planul anual de actiune privind serviciiie sociale 
administrate i finantate din bugetui Consiliului Judetean lalomita 

pentru anul 2023 

Prezentul document este elaborat având in vedere: 

Strategia de dezvoltare a judetului lalomita 2021-2027, care prevede in cadrul Planului de 
actiune din vol 2. Planificare strategic ă , obiectivul specific "0 retea de centre ş i servicii 
sociale performant ă , diversificat ă  ş i adaptat ă  nevollor tuturor tipurilor de beneficiari in 
intreg teritoriul". Acest obiectiv propune crearea unei retele in cadrul c ă reia mediul 
public, privat ş i ONG-urile colaboreaz ă  pentru a oferi servicil sociale de calitate tuturor 

beneficiarilor. Acesta are ca scop dezvoltarea ş i diversificarea serviciilor de asistent ă  
social ă  pentru a r ă spuncle nevoilor tutu ror beneficiarilor ş i a cre ş te gradul de deservire a 
teritoriului. Obiectivul va fi operationaljzat prin urm ă toarele directii de actiune: 

1. Dezvoltarea ş i modernizarea infrastructurii de asistent ă  social ă  pentru copii ş i tineret; 

2. Dezvoltarea ş i modernizarea infrastructurii de asistent ă  social ă  pentru persoanele 
vă rstnice; 

3. Dezvoltarea infrastructurii de asistent ă  social ă  pentru adaptarea la nevoile beneficiarilor 
ş i o bun ă  deservire in teritoriu; 

4. Dezvoltarea cadrului partenerial intre actorii locali din judet in domeniul asistentei 
sociale; 

5. Asigurarea de servicii sociale adaptate locuitorilor din zonele margjnalizate. 

• Strategia national() pen tru protectia i promo varea drepturilor copilului "Co p1/ protejati, 
Romania sigura" 5i Planul operational pentruimplementarea Strategiel nationale pentru 
protectia ş i promovarea drepturllor copilului „Copii protejati, Rom ă nia sigură " 2022 — 2027. 

Scopul general al Strategjei "Copii protejati, Rom ă nia sigură " este de a asigura, Cu implicarea 

copiilor, realizarea efectiv ă  a drepturilor tuturor copiilor, inclusiv a celor mai vulnerabili, In 

toate domenjile vie ţ ii, prin asigurarea deplin ă  a accesului la servicii publice de calitate. 

• Planul national de actiune „Garantia pentru Cope 2021-2030. 

• Strategia natională  privind drepturile persoanelor cu dizabilitó ţ i „O Romanie echitabil ă ", 
2022-2027, aprobat ă  prin Hot ă ră rea de Guvern nr. 490/2022, respectiv urm ă toarele 
objective: 

a) Asigurarea accesului fizic, informational ş i comunicational, al persoanelor cu 
dizabiliati, la produsele, serviciile ş i programele pe care socjetatea le pune la dispozitia 

membrilor 
b) Recunoa ş terea egal ă  in fata legii, a persoanelor cu dizabilit ăţ i, pentru exercitarea 

tuturor drepturilor fundamentale inclusive de a lua decizii in toate aspectele vietii lor. 
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c) Asigurarea oportunit ă tii persoanelor cu dizabilit ă ti de punere în aplicare ş i de 
dezvoltare a calific ă rii ş i a competentelor, precum ş i a poterţ ialului creativ si productiv, 
intr-o ocupatie liber aleas ă  5i intr-un loc de munc ă  incluziv, accesibil, adaptat. 

d) Asigurarea unui standard de viat ă  adecvat pentru persoanele cu dizabilit ăţ i cu 
ş anse egale Cu toate celelalte persoane. 

e) Asigurarea 	vietii 	independente 	pentru 	persoanele 	cu 	dizabiIit ţ i, 	drept 

fundamental al omului, eserr ţ ial ă  pentru dezvoltarea identit ă tii personale ş i realizarea 
potentialului uman. 

f) Accesul copillor ş i tinerilor cu dizabilit ă ti ş i/sau cerinte educa ţ ionale speciale 

(CES) la o educatie incluziv ă  de calitate in comunitate, in conditii de egalitate cu ceilalti 

elevi, astfel inc ă t s iş i poată  atinge potentialul lor maxim de dezvoltare. 

• Strategia national(' privind prevenirea institutionaliz ă rii persoanelor adulte cu dizabilit čţ i 5i 
accelerarea procesului de dezinstitutionalizare, pen tru perioada 2022-2030, aprobată  prin 

Hot ă ră rea de Guvern nr. 1543/2022, care vizeaz ă  stabilirea unui cadru normativ specific 

necesar prevenirii institutionaliz ă rii ş i sprijinirii procesului de dezinstitutionalizare a adultilor 

cu dizabilit ă ti din Rom ă nia. 

• Legea nr. 7/2023 privind sustinerea procesului de dezinstitutionalizare a persoanelor adulte 
cu dizabilităţ i 51 aplicarea unor m ă suri de accelerare a acestuia 5/ de prevenire a 
institutionaliz ă rii, precum ş i pentru modificarea ş i cornpletarea unor acte normative. 

• Strategia national privind ingrijirea de lungă  durată  5i rmbă tră nire activel pentru perioada 
2023-2030, aprobat ă  prin Hot ă ră rea de Guvern nr. 1492/2022, care urm ă re ş te cre ş terea 

num ă rului persoanelor v ă rstnice care reu ş esc s ă  tr ă lasc ă  o viat ă  independent ă  că t mai mult 

timp posibil pe m ă sur ă  ce imbâtr ă nesc ş i Tmbun ă tă tirea accesului la servicii adecvate de 

ingrijire de lung ă  durat ă  pentru persoanele v ă rstnice dependente. 

D Strategia nationala privind incluziunea social 51 reducerea s ă ră ciei  pen tru perioada 2022— 
2027, aprobat ă  prin Hotă ră rea de Guvern nr. 440/2022, respectiv urm ă toarelor priorit ă ti-

cheie: 

a) Asigurarea dreptului la asistent ă  social ă  ş i a aplic ă rii politicilor sociale in domeniul 

protectiei copilului, familiei, persoanelor v ă rstnice, persoanelor cu dizabibit ăţ i, precum 

altar persoane, grupuri sau comunitali aflate in nevoie social ă , sau în risc de excluziune 

social ă , la nivelul fiec ă rei localit ăţ i; 

b) Reducerea disparit ă tilor sociale ş i economice la nivelul comunit ăţ ilor locale, prin plasarea 

dezvolt ă rii locale sub responsabilitatea comunit5tii., 
c) Consolidarea ş i sprijinirea antreprenoriatului social ş i a economiei sociale; 

d) Imbun ă t ă tirea mecanisnielor de dialog social; 

e) imbun ă t ă tirea procesului de elaborare a politicilor active de ocupare bazate pe dialog 

social real, printr-o mai bun ă  integrare cu educa ţ ia i serviciile sociale, cu accent pe 

valorificarea potentialului tinerilor pe piata muncii, precum ş i pe cre ş terea capacit ă tii de 

inserţ ie profesional ă  a persoanelor cu dizabilit ăţ i ş i a lucr ă torilor in v ă rst ă ; 

f) Tmbun ă t ă tirea protec ţ iei sociale pentru cei care sunt incadrati in munc ă  precar ă  ş i/sau 

informal, a muncitorilor expu ş i abuzurilor din partea angajatorilor sau intermediarilor 

care faciliteaz ă  procesul de angajare, a ş omerilor ş i a persoanelor cu venituri reduse. 

• Strategia natională  pentru prevenirea 5i combaterea violentei sexuale „SINERGIE" 2021-2030 
ş i Planul de actiuni pentru implenrientarea Strategiei nationale pentru prevenirea ş i 

combaterea violentei sexuale „SINERGIE" 2021-2030 aprobate prin Hot ă ră rea Guvemului nr. 

592/2021. 
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• Strategia Natională  privind promovarea egalitertii de ş anse ş i  de  tratament Tntre femei ş i 
bă rbati ş i prevenirea ş i combaterea violentei domestice pentru perioada 2022 — 2027, 
aprobat5 prin Hot ă rkea de Guvern 1547/2022. 

• Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modific5rile ş i complet5rile ulterioare. 

• Flot5rArea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare ş i 

functionare ale serviciilor publice de asisten0 social6 ş i a structurii orientative de personal, 

cu modifickile ş i complet5rile ulterioare. 

HotgrArea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, 

precum ş i a regulamentelor-cadru de organizare ş i functionare a serviciilor sociale, cu 

modifidrile ş i completkile ulterioare. 

Planul anual de actiune privind serviciile sociale administrate ş i finantate din bugetul 

Consiliului Judeţ ean lalomita, prin Directia GeneralS de Asistent ă  Social5 ş i Protectia Copilului 
lalomita, cuprinde: 

1. Date privind administrarea, infiintarea ş i finantarea serviciilor sociale — Capitalul I. 

2. Planificarea activit5tilor de infonrnare a publicului Cu privire la serviciile sociale existente 

la nivel judetean Capitolul II. 

3. Programul de formare ş i Indrumare metodologica" a personalului care lucreaz5 in 

domeniul servicillor sociale Capitolul III. 
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CAPITOLUL I. Administrarea, Infiintarea i finantarea serviciilor sociale 

A.1. Serviciile sociale existente la nivelul Directiei Generale de Asistent ă  Social ă  i Protectia Copilului lalomita: 

Nr. crt 

Cod serviciu 

social, conform 

Nomenclatorului 

serviciiIor sociale 

Denumirea serviciul social 
Capacitate 
(la data de 

31.12.2022) 

Grad de 

ocupare 
(la data de 

31.12.2022) 

Bugete estimate pe surse de fmantare, pentru serviciile sociale 

existente / 2023 

Buget 

local 

(lei) 

Buget 

jude ţ ean 

(lei) 

Buget de 
stat 

(lei) 

Contributii 

persoane 

beneficiare 

(lei) 

Alte surse 

(lei) 

SERVICII PENTRU COPII 

1.  
8790 CR- C- II Centrul de Primire tri Regim de Urgen ţ a 

al Copilului 3-18 ani Slobozia 

9 22% 
652.000 

2.  
8790 CR- C- I Centrul de Plasament nr. 3 Slobozia* 36 58% 

1.760.000 

3.  
8790 CR- MC-1 

Centrul Maternal Slobozia 
6 0% 

(cladirea aflata in 

proces de eEcientizare 
terrnica) 

160.000 

4.  

8891 CZ-C-I Complex de servicii pentru Recuperarea 

Copilului Cu  Dizabilit ă ti Slobozia - 

Centrul de Recuperare pentru Copilul 

cu Handicap Sever Slobozia 

30/zi 100% 

2.760.000 

5.  

8891 CZ-C-I 
Complex de servicii pentru Recuperarea 

Copilului cu Dizabilit ăţ i Slobozia - 

Centrul de consiliere ş i asistenţ a pentru 

persoanele cu tulburari de spectru 

autist ş i familiile acestora 

16/z1 100% 
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6 .  

8899 CZ- F- I Complex de Servicii Comunitare pentru 
Evaluare, Consiliere ş i Sprijin Slobozia - 
Centrul de consillere ş i sprijin pentru 
copli ş i OHO 

*Num ă r Unic National 119- Telefonul 
Copilului (8891 CZ-C-TC) 

25/zi 100% 

1.428.000 172.000 

7.  

8899 CZ-F-11 Complex de Servicii Comunitare pentru 
Evaluare, Consiliere ş i Sprijin Slobozia - 
Centrul pentru monitorizare, asisten ţă  
ş isprijin al femeii gravide predispuse 
s ă -ş i abandoneze copilul 

3/zi 100% 

8.  

8899 PN-VI Complex de Servicii Comunitare pentru 

Evaluare, Consiliere ş i Sprijin Slobozia — 
Serviciul pentru sprijinirea victimelor 
infrac ţ iunilor 

3/zi 100% 

9.  

8899 CZF-I Complex de Servicii Comunitare pentru 
Evaluare, Consiliere ş i Sprijin Slobozia - 
Centrul de consiliere ş i sprijin pentru 
pă rin ţ i ş i copii 

9/zi 100% 

10.  

8790 CR- C-1 Complex de Servicil pentru Protec ţ ia 
Copilului Urzicenf - Serviciul 
rezidenţ ial" 

50 32% 

1.490.000 

11.  
8891 CZ-C-11 Complex de Servicii pentru Protec ţ ia 

Copilului Urziceni - Serviciul de zi 
20 0% 

282.000 

12.  
8790 SF-C 

Serviciul de asisten ţ i maternali 
- 81 AMP 

106 

beneficiari 

3.500.000 

13.  
8790 CR- C- 1 Că su ţ a de Tip Familial „MARIAN" 

Slobozia 
12 100% 

905.000 

14.  
8790 CR- C- I Că su ţ a de Tip Familial „RALUCA" 

Slobozia 
12 116% 

770.000 

15.  
8790 CR- C- I Că su ţ a de Tip Familial „CR1STINA" 

Slobozia 

12 100% 
970. 000 

16.  
8790 CR- C- I Că suţ a de Tip Familial „BOGDAN" 

Tă nd5rei 

12 92% 
670.000 

17.  8790 CR- C- I Că su ţ a de Tip Familial „GABRIELA" 12 108% 745.000 
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Fete ş ti 

18.  
8790 CR- C- I Că suta de Tip Familial „ALEXANDRA" 

Slobozia 
12 125% 

2.160.000 

SERVICII PENTRU PERSOANE ADULTE 

19.  
8790CR-PFA-I Complex de Servicii Sociale Slobozia - 

Centrul Social de Urgent ă  pentru 

Persoanele fă ră  Ad ă  post Slobozia 

24 58% 

680.000 

20 . 

8790 CR - VD-I Complex de Servicii Sociale Slobozia - 

Centrul de Primire in Regim de Urgent ă  
pentru Victimele Violentei in Familie 
Slobozia 

9 0% 

143.000 
 

21.  

8790 CR-VD-II Locuinta Protejat ă  pentru Victimele 

Violentei Domestice Siobozia 
6 pers/an 0% Finantat din 

bugetul 

proiectului 

Venus- 
I  mpreun 

pentru o viatA 

in 
sigurant51*** 

22.  

8899 CZ-VD-Ill Centrul de Consiliere pentru agresori 10 pers/an 150% Finantat din 
bugetul 

proiectului 

Sprijin pentru 

implementa re 
a Conventiei 

de la lstanul 

in 
Romaia**** 

23.  
8790 CR - 0 - I Centrul de ingrijire ş i Asistent ă  

Slobozia***** 
100 91% 

1.009.000 6.444.000 380.000 13.000 

24.  
8790 CR-D-II Centrul de Abilitare si Reabilitare 

pentru Persoane Adulte Cu Dizabilitati 
„Kenna, Maria ş i Vlă dur Slobozia 

48 100% 
4.230.000 4.000 

25.  

8790 CR-D-II Centrul de Abilitare si Reabilitare 

pentru Persoane Adulte Cu Dizabilită ti 
Movila 

41 100% 
3.410.000 19.000 2.500 

26.  

8899 CZ- D-I1 Complex de Servicii pentru Persoane 
Adulte Slobozia - Centrui de 

Recuperare Neuromotorie de Tip 

24/zi 100% 
746.000 

pag. 6 



Ambulatoriu Slobozia 

27.  
8810 CZ -V-II Complex de Servicii pentru Persoane 

Adulte Slobozia - Centrul de Zi pentru 
Persoane V ă rstnice Slobozia 

40/zi 50% 

160.000 

28.  
8730 CR - V- I Că minul pentru Persoane VSrstnice 

„ing. Vadim Rusu" Balaciu 
78 100% 

1.399.000 1.188.000 1.100.000 5.000 

29.  

8790 CR-II Complex de Servicii Sociale Fierbinti - 
Centrul de Protectie Temporar ă  pentru 
Tinerii care flu ma! sunt 
Institutionalizati Fierbinti 

20 70% 

400.000 28.000 

30.  

8730 CR - V- I Complex de Servicii Sociale Fierbinti - 
Centrui pentru Persoane Vârstnice 
Fierbinti 

75 89% 5.553.000 1.188.000 500.000 

*Pe parcursul anului 2023, Centrul de Plasament nr. 3 Slobozia se va inchide, prin reintegrarea socio-profesional ă  a tinerilor peste 18 arti ş i transferul celor r ă ma ş i in casele de tip 
familial construite prin Proiectul "PO spre viitor". 

**Pe parcursul anului 2023, Complexul de Servicii pentru Protectia Copilului Urziceni se va inchide. Astfel, in cadrul proiectului 	spre viitor: 2 case de tip familial ş i centru de zi 
pentru consiliere ş i sprijin pentru copii ş i p ă rintr, finantat prin Programul Operational Regional 2014 - 2020, Axa prioritar ă  8 - Dezvoltarea infrastructurii de s ă nă tate ş i sociale, 
Prioritatea de investitii 8.1, cod SM1S 130618 se va inchiderea Complexul de Servicil pentru Protectia Copilului Urziceni si se vor construi 2 case de tip familial ş i un centru de zi 
pentru consiliere Si sprijin pentru copii si parinti, ca servicii alternative pentru protectia copilului. 

*** DGASPC lalomita este partener Tri cadrul proiectului „VENUS —Tmpreună  pentru o viată  in sigurantă  I" SM1S 128038 implementat, la nivel national, de Agentia National ă  pentru 
Egalitatea de Ş anse 'Nitre Femei ş i B ă rbati (ANN, în parteneriat cu 42 de institutii ale administratiei locale. La nivelul judetului lalomita a fost infiintat ă  o locuintă  protejat ă  (LP) cu 
o capacitate de 6 locuri, care poate g ă zdui atat persoane adulte victime ale violentei domestice, cat ş i cupluri p ă rinte-copil. De asernenea, au fost infiintate servicii integrate 
complementare: grup de suport ş i cabinet de consiliere vocational ă  care furnizeaz ă  servicii a -tat pentru persoanele g ă zduite in locuinta protejat ă , cat ş i pentru alte victime din 
comunitate. 

**** Taiintarea Centrului de consiliere pentru agresori Slobozia a fast realizat ă  în cadrul proiectului predefinit „Sprijin pentru implementarea Conventiei de la Istanbul in 
Romania", implementat, la nivel national, de Agentia National ă  pentru Egalitatea de Ş anse intre Femei i B ă rbati (A.N.E.S.) i finarnat prin IVIecanismul Norvegian 2014-2021 in 
cadrul programului "Justitie", gestionat de c ă tre Ministerul Justitiei din Romania in calitate de Operator de Program. Centrul de consiliere pentru agresori Slobozia face partea 
dintr-o retea de 8 centre regionale de consiliere a agresorilor din mediul domestic. În  vederea organiz ă rli acestui centru a fost semnat un parteneriat tripartit intre Agentia 
National ă  pentru Egalitatea de Sense intre Femei i B ă rbati — Consiliul Judetean lalomita si Directia General ă  De Asistentă  Social ă  i Protectia Copilului lalomita. 
*****Centrul cle Tngrijire ş i Asistenfă  Slobozia se afl ă  in proces de restructurare, urrnand ca pan ă  Ia finalui 2023, să  îi reducă  capacitatea la SO de beneficiari.Tn aceast ă  perioad ă  se 
realizeaz ă  demersuri de infiintare a unui CIA in mun Urziceni (prev ă zut la cap. 81, pozitia 3). 
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Bi. Servicii sociale propuse spre a fi infiin ţ ate in subordinea DGASPC lalomiţ a: 

Nr. 
crt. 

Denumire 
serviciu social 

propus 

Cod 
serviciu 
social 

Categorie 
beneficiari 

Capacitate necesară  Capacitate 
clă dire/ 
spatiu 

necesar 

m2 

Resursa 
umana 

necesare 

Bugetele estimate pe surse de finantare, 
pentru serviciiie sociale propuse pentru a fi 

tnfiintate 

Justificare 

Buget 
local 
(lei) 

Buget 
judet 
ean 
(lei) 

Buget 
de 

stat 
(lei) 

Contri 
butii 

persoa 
ne 

benefi 
ciare 
(lei) 

Alte surse 
(lei) Nr 

benefici 
ari/zi 

Nr locuri  
(in 

paturi) 

1.  

Extinderea 

retei de 

asistenti 

maternal' 

profesioni ş ti 

8790 SF-C 
Cop afiati In 

situatie de 	' 
risadificultate 

5 5 1.500  mu i 

TnfiintatA 	'in 	cadrul 	proiectului 
"TEAM-UP: 	Progres 	In 	calitatea 

Ingrijirii alternative a copillorn  
ID MySMIS 127169, cod proiect 

POCU/480/4/19/127169. 

Finantarea 	extinderii 	retelei 	se 

reafizeaz ă  cu finantare din bugetul 
proiectului. 

Proiect 'in implementa re 

2.  

Operationaliza 

rea retelei de 

asistenti 

personal' 

profesioni ş ti 

8899 SC-D-I 
Persoane cu 

dizabilită ti 
10 10 

880 
mii 

3.  

Centru de 
Tngrijire ş i 

Asistent ă  in 

municipiul 

Urziceni 

8790 CR-D- 

II 

Persoane cu 

dizabilită ti 
50 - - - - 

Tnfiintarea 	Centrului 	este 

prev ă zută 	in 	Planul 	de 

restructurare 	al 	Centrului 	de 

Tngrijire ş i Asistentă  Slobozia, 

aprobat prin Hotă ră rea Consiliului 
Judetean lalomita nr-

252/23.12.2021 

Centrul va  fu infiintat in cl ă direa 

care se va elibera prin Inchiderea 
Complexului de Servicii Urziceni. 

Sunt necesare lucr ă ri de 

renovare ş i dotare a cl ă dirii, care 

vor fi reaiizate cu finantare din 

pag. 8 



bugetul 	Consiliului 	Judetean 

I alomita. 

4.  
2 - Că suta de 

Tip Familial 

8790 CR- C-

I 

Copii 

institu tionali z 

ati in CP 

. 

12 X 2 
230 m2 X 

2= 460 m2  
8x2 - - - - - 

lnchiderea Complexului de Servicii 
pentru Protectia Copilului Urziceni 

si 	constructia 	a 	2 	case 	de tip 
familial, 	ca 	servicii 	alternative 

pentru protectia copilului, prin 
Proiectul "Pa ş i spre viitor: 2 case 

de tip familial ş i centru de zl 

pentru consiliere ş i sprijin pentru 

copii ş i pă rinti", finarrtat prin 

Programul 	Operational 	Regional 

2014 - 2020, Axa prioritar ă  8 - 

Dezvoltarea 	infrastructurii 	de 

să nă tate ş i sociale, Prioritatea de 

investitii 8.1, cod SMIS 130618 

Valoarea totala 	a 	proiectului — 

4.641.265,83 lei 
Protect In implementare 

5.  

Centru de zi 

pentru 

consiliere si 

sprijin pentru 

copii Si parinti 

8891 CZ-C- 

11 

Copii 

I nstituti o-

nalizati In CP 

ş i copii din 

comunitate 

40 X 1 600 m2 - - - 

Se va infiinta ca serviciu alternativ 

la inchiderea Complexului de 
Servicii pentru Protectia Copilului 

Urziceni si constructia a 2 case de 

tip familial, ca servicii alternative 

pentru protectia copilului, prin 

Proiectul "Pa ş i spre viitor: 2 case 

de tip familial ş i centru de zi 

 pentru consiliere ş i sprijin pentru 

 copii ş i pă rinti", finantat prin 

Programul 	Operational 	Regional 

2014 - 2020, Axa prioritar ă  8 - 

Dezvolta rea 	infrastructurii 	de 

să n ă tate ş i sociale, Prioritatea de 

investitli 8.1, cod SMIS 130618 

Valoarea totala 	a 	proiectului — 

4.641.265,83 lei 

Proiect in implementare 

6.  

Centru de 
recuperare 

pentru copii Cu 

8891CZ-C 
Ili 

Copii cu 

autism din 

corn unitate ş i 
75 185 m2 

mi  i 
2.000 
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autism — 

Slobozia 

serviciile 

rezidentrale 

pentru copii 

7.  

Centru pentru 

persoane 
vă rstnice - 

Movila 

8730 CR-V- 

1 

Persoane 

varstnice 
afiate in 

dificultate 

40 

926m2 

cl ă direa 

extins ă  st 

282 m2 

extinderea 

5.000 

mii 

8.  

2 - Locuint ă  
protejată  
pentru 

persoane Cu 

dizabilită ti 

8790 CR-D- 

VII 

Persoane cu 

dizabilit ă ti 
10 X 2 

230 m2  X 2 

= 460 M2 - - 

Se 	propune 	Inflintarea 	unor 

servicii 	de 	tip 	nou, 	avă nd 	In 

vedere 	numă rul 	In 	continu ă  
crestere 	al 	persoarrelor 	Cu 

dizabilită ti In dificultate, care 

solicită  furnizarea de servicii de 
g ă zduire, dar si prevederile legate 

in domeniu (limitarea capaciatit 

centrelor 	rezidentiale, 	tipologia 

serviciilor 	destinate 	persoanelor 

cu dizabilit ă ti) 

Se vor identifica surse de finantare 

din 	programe 	nationale 	sau 
fonduri europene nerambursabile. 

9.  

Centru de zi 

pentru 

persoane cu 

dizabilităli 

8899 CZ-D-I 
Persoane Cu 

dizabilită ti 
30 

600 rn2 X 2 

=- 1200 m 2  
- - 

10.  

Centru de criz ă  
de tip respiro 

pentru 

persoanele 

adulte cu 
dizabitită ti 

8790 CR-D- 
VI 

Persoane cu 

dizabilită ti 
10 230 m 2  - - - 

11.  

Centru de criz ă  
de tip respiro 

pentru copii cu 

dizabilită ti 

8899 CZ- 
PN-VII 

Cool' cu 

dizabilită ti 
10 230 m 2  

Se vor identifica surse de fmantare 

din 	programe 	nationale 	sau 

fonduri europene nerambursabile. 
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C. Programul anual de contractare a servicillor sociale din fonduri publice, in baza 

prevederilor Legii asisten ţ ei sociale nr. 292/2011,  cu modific ă rile ş i corn plet ă rile ulterioare. 

Se aplic ă  si in cazul progrannelor de finan ţ are nerambursabile pentru activit ăţ i nonprofit de 

interes general, in baza Legii nr. 350/2005  privind regimul finan ţă rilor nerambursabile din 

fonduri publice alocate pentru activit ăţ i nonprofit de interes general, cu modific ă rile ş i 

complet ă rile ulterioare. 

Nu a fast identificatei nevaia de contracture de servicii saciale. 

D. Programul de subventionare a asociatiilor, fundatillor su cultelor recunoascute de lege, 
in baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subven ţ ii asocia ţ iilor ş i funda ţ iilor rom ă ne 

Cu personalitate juridic ă , care infiin ţ eaz ă  i administreaz ă  unit ăţ  de asisten ţă  social, cu 

complet ă ri ulterioare. 

Nu este cazul. 

CAPITOLUL II 

Planificarea activit ă tilor de informare a publicului cu privire la servicille sociale existente 
la nivel judetean in conformitate cu prevederile art. 6 din HG nr. 797/2015 

1. Revizuirea / actualizarea informatillor care se publică  pe pagina proprie de 
internet/se afiseaz ă  la sediul D.G.A.S.P.C. lalomita. 

Site-ul institu ţ lei este actualizat permanent cu informa ţ ii de actualitate ş i con ţ ine cel 

pu ţ in urm ă toarele: 

a) Strategia de dezvoltare a jude ţ ului lalomita 2021-2027; 

b) Planul anual de ac ţ iune privind serviciile sociale administrate si finan ţ ate din bugetul 

jude ţ ean pe anul 2023; 

c) Informa ţ ii despre activitatea proprie ş i serviciile aflate in administrare — 

forrnulare/modele de cereri in format editabil, prograrnul institu ţ iei, condiţ ii de 

eligibilitate pentru accesare servicii, informa ţ iile privind costurile serviciilor sociale 

acordate, pentru fieca re serviciu furnizat, documente de interes public; 

d) Raportul Anual al activitkii D.G.A.S.P.C. lalomi ţ a pe anul 2022; 

e) Regulamentul de organizare ş i funcţ ionare al D.G.A.S.P.C. lalomi ţ a; 

f) Programe si proiecte implementate; 

g) Informa ţ ii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unit ăţ ii administrative-

teritoriale/ subdiviziunii administrative-teritoriale, acordate de furnizori public' sau 

priva ţ i. 

2. Activită ti de informare a publicului, akele deck activitatea de informare a 

beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe 

perioada realiz ă rii evalu ă rii ini ţ iale, a anchetelor sociale sau a activit ăţ ii de consiliere 

în cadrul centrelor de zi: 

a) derularea unor campanii de informare (inclusive on-line) cu privire la drepturi 

obliga ţ ii conform legisla ţ iei in vigoare (pentru toate categoriile de persoane aflate in 

situa ţ ie de risc, dar ş i pentru autorit ăţ ile locale implicate in aplicarea legisla ţ iei); 

b) publicarea pe pagina de internet a unor informa ţ ii de interes public — anun ţ uri de 

angajare, oferte de achizi ţ ii, cornunicate, ş tiri; 
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c) promovarea politicii de securitate privind m ă surile de protec ţ ie a persoanelor, cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in cadrul Direc ţ iel Generale de 
Asisten ţă  Social ă  si Protec ţ ia Copilului lalomi ţ a. 

3. Num ă rul unic national 119, destinat raport ă rii cazurilor de abuz, neglijare, 
exploatare si once alt ă  form ă  de violen ţă  asupra copilului, va fi promovat at ă t pe 
site-ul institu ţ iei, cSt si in alte activit ăţ i de informare a popula ţ iei. 

4. Campanii de informare si sensibilizare a comunit ă tii: 
a) Campanii de constientizare adresate persoanelor adulte de etnie rom ă , organizate 

prin Proiectul "VIP — PLUS „Voluntariat Initiative Profesionalism pentru calitate in 
serviciile de zi destinate copiilor din comunit ăţ ile vulnerabile", fman ţ at prin 
Programul "Dezvoltare local ă , reducerea s ă ră ciei ş i cresterea incluziunii romilor", 
finan ţ at prin Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021, Apelul Cresterea incluziunii ş i 
abilitarea romilor", Alocarea tematic ă  B — Dezvoltarea capacit ăţ ii centrelor existente 

b) Cannpanie de crestere a constientiz ă rii pe teme anti-discriminare, ţ intind popula ţ ia 
majoritar ă . 

5. Mesaje de interes public transmise prin intermediul presel: 
a) Informare pernnanent ă  a opiniei publice prin comunicate de pres ă , participarea 

reprezentan ţ ilor institu ţ iei la emisiuni radio/TV, articole de pres ă , 
b) Elaborarea unor mesaje de interes public transmise prin intermediul presei cu ocazia 

diferitelor zile nationale / interna ţ ionale: Ziva mondial ă  al luptei impotriva 
exploat ă rii sexuale; Zlua mondial ă  a Sindromului Down; Ziva Interna ţ ional ă  de 
Con ş tientizare a Autismului, Ziva impotriva violen ţ ei asupra copilului, Ziva 
internaţ ional ă  a luptei impotriva exploat ă rii copilului prin munc ă , Ziva Persoanelor 
Vă rstnice, Ziva interna ţ ional ă  pentru eliminarea violen ţ ei impotriva femeilor, Ziva 
International ă  a Persoanelor cu Dizabilit ăţ i, etc.. 

6. Campanii de promovare a serviciilor sociale: distribuirea de pliante si afise de 
promovare a serviciilor furnizate de D.G.A.S.P.C. lalomi ţ a 

CAPITOLUL Ill 

Programul de formare ş i indrumare metodologic ă  a personalului care lucreaz ă  domeniul 
serviciilor sociale: 

1. Propuneri de activită ti de formare profesional ă  continu ă  in vederea cresterii 
performantei personalului din structurile proprii/instruire: 

a) Cursuri de perfectionare: 

Nr. persoane 
	

Buget esti m at 
Personalul DGASPC 
	

400 persoane 
	

300.000 lei 
Tematica cursurilor de perfec ţ ionare este prev ă zută  in Planul anul de formare elaborat la 
nivelul DGASPC lalomiţ a, in baza propunerilor coordonatorilor de servicii, av ă nd in vedere 
nevoile identificate la personalul din subordine, respective modific ă rile legislative ap ă rute. 
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b) Cursuri de calificare: 
Categoria profesional ă  Nr. persoane Buget estimat 

Cursuri de calificare in profesia de 

asistent maternal profesionist 
5 Din 	bugetul 	proiectului 

"TEAM-UP: 	Progres 	in 
calitatea 	ingrijirii 
alternative a copiilorn* 

*Cursurile de calificare pentru profesia de asistent maternal profesionist sunt organizate Tn cadrui proiectului 
"TEAM-UP: Progres In calitatea tngrijirii alternative a copiilor", finantat din POCU AP 4 (Incluziunea social ă  ş i 
cornbaterea s ă ră ciei), Obiectivul tematic 9 (Promovarea incluziunii sociale, combaterea s ă r ă ciei ş i a oric ă rei 
forme de discriminare), Prioritatea de investii 9.1v - Cre ş terea accesulul la servicii accesibile, durabile ş i de 
Tnaltă  calitate, inclusiv asistenfă  rnedical ă  ş i servicil sociale de interes general, Obiective specifice 4.5 Cresterea 
calită tii sistemului de asistent ă  social ă  prin introducerea de instrumente/proceduri/mecanisme etc. ş i prin 
Imbun ă t ă tirea nivelulul de competente al profesioni ş tilor din sistem; 4.14 Cre ş terea num ă rului de asistenti 
maternall ş i sociali la nivelul comunit ă tilSolicitantui In cadrul proiectului este Autoritatea National ă  pentru 
Protectia Drepturilor Copilului $i Adoptiei, DGASPC lalonnita av ă nd calitate de partener. Proiectui are o durat ă  
de 70 luni, bugetul alocat pentru DGASPC lalomita fiind de 20.572.293,71 lei. 

c) Sesiuni de instruire pentru: 
personalui din centre conform cerintetor standardelor de calitate: 

La nivelul fiec ă rei structuri functionale, coordonatorul va realiza instruirea personalului cu 
privire la legislatia specific ă , la regulamentul de organizare si functionare, la regulamentul 
de ordine intern ă , la responsabilit ă tile specifice fiec ă rei profesii, conform fisei de post. 

De asemenea, D.G.A.S.P.C. lalomita va realiza un program de instruire Cu specialisti ce detin 

competente in forma re la nivel serviciilor sociale in baza unui program de instruire aprobat. 

voiuntari: 
Programe de voluntariat Nr. persoane Buget estimat 

Formarea 	voluntarilor din 	centrele 

reziderniale/CTF 	pentru 	copii 	si 

persone adulte/varstnice. 10 

Activitatea 	nu 	implică  
cheltuieli, 	fiind 
realizat ă 	de 	specialisti 

din 	cadrul 	DGASPC 

lalomita/centrului 	in 
care 	se 	deruleaz ă  
activitatea 	de 
voluntariat. 
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