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PREAMBUL

Serviciile de asistenţă socială şi protecţie specială a persoanelor aflate în imposibilitatea

de a-şi exercita drepturile şi obligaţiile legale (copii, persoane cu dizabilităţi, persoane

vârstnice) necesită stabilirea unor direcţii clar definite de reformare/restructurare în

concordanţă cu standardele europene, în perspectiva integrării în Uniunea Europeană.

Strategia defineşte viziunea spre care tind furnizorii publici şi privaţi de servicii sociale pe

baza unui plan de acţiune pe termen mediu şi lung care vizează:

▪ crearea unui sistem comprehensiv şi eficient de servicii sociale la nivel judeţean capabil

să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile şi creşterea calităţii vieţii

persoanei;

▪ modelarea unei societăţi active, a unui mediu comunitar sigur, responsabil şi solidar, apt

să dezvolte măsuri de protecţie adecvate pentru persoanele dezavantajate;

▪ îmbunătăţirea serviciilor pentru copii, tineri şi familie, persoane cu handicap şi

vârstnici;

▪ restructurarea serviciilor destinate persoanelor adulte cu handicap;

▪ dezvoltarea serviciilor sociale orientate spre promovarea autonomiei persoanelor

vulnerabile şi creşterea capacităţii acestora de integrare socială;

▪ diversificarea serviciilor pentru persoanele vârstnice;

▪ accesibilizarea şi adaptabilizarea serviciilor sociale prin deschiderea lor către

comunitate şi implicarea comunităţii în furnizarea de servicii;

▪ asigurarea accesului echitabil şi nediscriminatoriu la serviciile oferite de DGASPC

Vaslui, a tuturor persoanelor în dificultate.

Strategia judeţeană de asistenţă socială şi protecţia a copilului are nevoie mai întâi de

raportare la coordonatele societăţii pe care România vrea să o construiască.

Obiectiv: crearea unei societăţi prospere, activă economic, social şi politic, cu un

nivel ridicat de responsabilitate colectivă şi individuală, coezivă social, cu un nivel

ridicat de oportunităţi pentru toţi şi cu dezvoltarea unui sistem de servicii sociale de

inaltă calitate.
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Activă: capabilă să se dezvolte economic şi social, să fructifice oportunităţile şi să facă

faţă constructiv şi eficient riscurilor, să-şi dezvolte continuu capacităţile şi să activizeze

segmentele sociale excluse, pasivizate, cu risc de involuţie şi de dependenţă.

Coezivă social: un grad ridicat de solidaritate socială, în care segmentele excluse social,

suferind de privaţiuni multiple, să fie minimizate:

▪ eliminarea surselor de excluziune socială, discriminare, promovarea unor mecanisme

puternice de incluziune socială;

▪ asigurarea pentru fiecare persoană a unui standard minim decent de viaţă şi accesul la

serviciile sociale fundamentale;

▪ societate fără polarizări sociale şi economice, în care diferenţele sunt echitabile şi

stimulative, iar nu generatoare de tensiuni şi conflicte sociale.

Oportunităţi pentru toţi: o societate în care fiecărui membru i se acordă şanse reale de

a lua parte activ la  toate sferele vieţii sociale:

▪ oportunităţi economice – participare activă şi profitabilă la viaţa economică;

▪ oportunităţi de dezvoltare socială şi personală: acces la sistemul educaţional, la

serviciile medicale, la cultură, oportunităţi de pregătire profesională;

▪ acces la bunurile şi serviciile fundamentale: locuinţă în primul rând, bunurile şi

serviciile necesare unei vieţi civilizate, mediu social-comunitar civilizat şi sigur, natură

nepoluată;

▪ oportunităţi de participare socială şi politică.

Rezumând aceste trei caracteristici - activă, coezivă social şi oportunităţi pentru toţi - putem

spune că modelul de societate pe care vrem să-l construim este o societate inclusivă.

Pentru a construi această societate trebuie să ne aliniem la normele şi standardele Uniunii

Europene, din care facem parte de la 1 ianuarie 2007.
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CAPITOLUL I. GRUPURI ŢINTĂ, PRINCIPII  ŞI  RESPONSABILITĂŢI

I. 1. Grupurile ţintă ale strategiei

I.1.1 În domeniul protecţiei copilului

Prin această strategie se urmăreşte realizarea cât mai plenară a drepturilor copiilor şi

conştientizarea primordialităţii acestora în toate acţiunile societăţii. Prin urmare, Strategia

doreşte să reglementeze aspecte care ţin de drepturile copiilor în general, dar şi de egalizare a

şanselor de realizare a acestor drepturi pentru grupurile vulnerabile de copii şi tineri, care

necesită o atenţie sporită.

Copiii cu risc de separare de părinţi. Din acest grup fac parte copiii din familii aflate

în situaţii de criză (de ex, din lipsa unei locuinţe, datorită pierderii surselor de venit), pentru

care modalitatea de intervenţie trebuie să fie rapidă. Pentru aceşti copii, planul de servicii va

trebui să cuprindă şi măsuri imediate care, deocamdată, nu sunt expres prevăzute în lege, care

să susţină familia până la punerea în drepturi şi la ieşirea din situaţia care a generat criza.

Copiii separaţi de părinţi. Pentru copiii aflaţi în plasament la o persoană sau la o

familie, la un asistent maternal profesionist sau într-un serviciu rezidenţial, planul

individualizat de protecţie trebuie să aibă drept finalitate, în cel mai scurt timp posibil, o

soluţie cu caracter permanent: reintegrarea în familie, adopţia naţională sau integrarea

socioprofesională, adopţia internaţională fiind o soluţie de excepţie. Totodată, se pune

problema copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, din care o parte rămân

în familia extinsă sau  cunoştinţe de familie, fără o situaţie juridică clară şi, în consecinţă, fără

a putea beneficia de drepturile care li se cuvin, potrivit legii, iar o  parte ajung în sistemul de

protecţie.

Copiii părăsiţi în unităţi sanitare. Pentru  copiii  nou  născuţi  sănătoşi  sau  cu  diferite

dizabilităţi, dar şi pentru copiii de diferite vârste, părăsiţi în diferite unităţi sanitare, trebuie să

se dispună plasamentul în regim de urgenţă în termen de 6 zile de la constatarea părăsirii

acestuia, dacă starea de sănătate o permite.

Tinerii beneficiari ai unei măsuri de protecţie. Tânărul care a dobândit capacitate

deplină de exerciţiu şi a beneficiat de o măsură de protecţie specială, dar care nu îşi continuă

studiile şi nu are posibilitatea revenirii în propria familie, fiind confruntat cu riscul excluderii
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sociale, beneficiază, la cerere, pe o perioadă de până la 2 ani, de protecţie specială, în scopul

facilitării integrării sale sociale.

Copiii abuzaţi, neglijaţi sau supuşi exploatării. Abuzul, neglijarea şi exploatarea sunt

forme de rele tratamente produse de către părinţi sau de către orice altă persoană aflată în

poziţie de răspundere, putere sau în relaţie de încredere cu copilul, care produc vătămare

actuală sau potenţială asupra sănătăţii acestuia şi îi pun în pericol viaţa, dezvoltarea şi

demnitatea. În această categorie sunt incluşi şi copiii traficaţi, exploataţi prin muncă,

exploataţi sexual în scopuri comerciale, copiii expuşi migraţiei ilegale, copiii neacompaniaţi

aflaţi pe teritoriul altor state, copiii repatriaţi, copiii refugiaţi.

Copiii delincvenţi (copiii aflaţi în conflict cu legea). Din acest grup fac parte atât

copiii care au săvârşit o faptă penală dar nu răspund penal, cât şi cei care răspund penal.

Astfel, copiii care nu răspund penal sunt cei care nu au împlinit vârsta de 14 ani şi cei cu

vârsta între 14 şi 16 ani dacă se dovedeşte că au săvârşit fapta fără discernământ; copiii care

răspund penal sunt cei care au vârsta între 14-16 ani dacă se dovedeşte că au săvârşit fapta cu

discernământ şi cei care au împlinit vârsta de 16 ani.

Copiii cu dizabilităţi, HIV/SIDA şi boli cronice grave. Din acest grup fac parte copiii

încadraţi într-un grad de handicap, copiii din învăţământul special şi cei integraţi în

învăţământul de masă, copiii infectaţi HIV sau bolnavi SIDA, precum şi cei cu boli cronice

grave (de exemplu cancer). Abordarea acestui grup de copii se bazează pe Clasificarea

Internaţională a Funcţionării, Dizabilităţii şi Sănătăţii aprobate în anul 2001 de către

Organizaţia Mondială a Sănătăţii.

Copiii străzii. Din acest grup fac parte copiii care trăiesc şi/sau muncesc pe stradă,

împreună sau nu cu familia lor, respectiv: a) copiii străzii – cei care trăiesc permanent pe

stradă şi nu întreţin niciun fel de legături cu familia; b) copiii în stradă – cei care se află

circumstanţial în stradă şi care păstrează legături ocazionale cu familia; c) copiii pe stradă –

cei care se află permanent pe stradă trimişi de familie pentru a câştiga bani prin diverse

munci, cerşit şi mici furturi; d) familii cu copii în stradă.

Copiii cu tulburări de comportament. Acest grup de copii se află la risc de a fi

separaţi de familie şi, uneori, de a fi integraţi în învăţământ special datorită lipsei de servicii

adecvate în toate cele trei sisteme cu care aceştia interferează, respectiv sănătate, educaţie,

protecţia copilului.
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Copiii aparţinând minorităţilor etnice. Din cadrul acestui grup, se va acorda o atenţie

sporită copiilor din comunitatea rromă.

Strategia se adresează şi părinţilor, atât în calitate de beneficiari direcţi ai serviciilor sociale,

alături de copii, cât şi în vederea responsabilizării lor în creşterea, îngrijirea şi educarea

propriilor copii. Totodată, strategia are în vedere profesioniştii care interacţionează cu copiii,

precum şi comunitatea locală.

I.1.2. În domeniul persoanelor adulte

Persoanele adulte – sunt subiect al prezentei strategii, persoanele adulte  care se află în

situaţii de risc de marginalizare socială, cele fără locuinţă sau care suferă de anumite boli

grave, fiind în imposibilitatea de a se îngriji singuri şi nu au suport din partea familiei sau a

comunităţii locale.

Persoanele adulte cu handicap. Din acest grup fac parte toate persoanele care au fost

încadrate într-un grad de handicap, de către Comisia de evaluare, indiferent dacă sunt

instituţionalizate sau sunt în familie.

Tinerii care părăsesc sistemul de protecţie - din această categorie fac parte toţi tinerii

care părăsesc sistemul de protecţie al copilului şi care nu au reuşit să se integreze socio-

profesional.

Persoanele vârstnice – sunt avute în vedere persoanele peste 65 de ani care au nevoie

de sprijin susţinut şi care nu îl obţin din partea familiei sau a altor persoane apropiate.

Victimele violenţei în familie – din această categorie sunt beneficiarii ai acestei

strategii acele persoane adulte a căror viaţă le este pusă în pericol în familie, din cauza

violenţei unuia dintre parteneri sau a altui membru din familie.

Persoanele fără adăpost – ne referim la acele persoane/familii care, din motive

imputabile sau neimputabile, au pierdut locuinţa, sau cele care nu au avut niciodată o locuinţă

şi care momentan locuiesc în stradă.

I.2. Principiile Strategiei

La baza strategiei stau următoarele principii:

Promovarea şi respectarea interesului superior al copilului. Acesta este principiul

primordial  şi  de  aceea,  el  trebuie  să stea  la  baza  tuturor  acţiunilor  care-l  privesc  pe  copil,

înţeles ca persoană cu drepturi şi responsabilităţi, căruia i se acordă prioritatea cuvenită în
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toate aspectele vieţii sale de către părinţi, reprezentanţi legali, precum şi de alte persoane

fizice sau juridice cu care interacţionează;

Universalitatea, nediscriminarea şi egalitatea de şanse. Prezenta strategie asigură

respectarea şi promovarea drepturilor tuturor copiilor prevăzute în Convenţia cu privire la

drepturile copilului, ratificată prin Legea nr. 18/1990, republicată, fără nicio discriminare

indiferent de rasă, culoarea sex, limbă, religie, de opiniile politice sau de alte opinii,

naţionalitate, apartenenţă etnică sau originea socială, de situaţia materială, de gradul şi tipul

unei deficienţe, statutul la naştere sau de statutul dobândit, de orientare sexuală, de

dificultăţile de formare şi dezvoltare sau de alt gen al copilului, ale părinţilor sau

reprezentanţilor legali;

Ascultarea opiniei beneficiarilor (în cazul copilului se ascultă opinia şi se ia în

considerare aceasta, ţinându-se cont de vârstă şi de gradul său de maturitate);

Abordarea sistemică, subsidiaritatea şi solidaritatea. Statul intervine atunci când

resursele familiale şi comunitare nu au satisfăcut sau au satisfăcut insuficient nevoile

copilului. Prezenta strategie continuă întărirea capacităţii instituţionale, atât a Direcţiei

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, cât şi a Serviciilor Publice de Asistenţă

Socială de la nivelul municipiului şi a oraşelor şi a persoanelor cu atribuţii de asistenţă socială

de la nivelul comunelor. Strategia asigură cadrul instituţional şi prefigurează instrumentele

necesare întăririi coeziunii sociale şi mobilizării comunităţilor locale pentru crearea şi

susţinerea serviciilor comunitare;

Intervenţia intersectorială şi interdisciplinară. Abordarea problematicii drepturilor

copilului se realizează prin colaborarea şi coordonarea intervenţiilor tuturor factorilor

responsabili, în contextul integrării acestei probleme în politicile sociale, familiale,

educaţionale, de sănătate şi altele;

Promovarea parteneriatului. În toate tipurile de activităţi prezenta strategie

promovează realizarea de parteneriate de o mare diversitate între instituţii, între instituţii şi

profesionişti, între profesionişti şi beneficiari, etc;

Asigurarea transparenţei, participării şi consultării. Strategia prezentă este rezultatul

unui larg proces de consultare, în mod transparent şi consecvent, cu toţi actorii sociali

relevanţi, inclusiv cu membrii societăţii civile;
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Asigurarea stabilităţii, continuităţii, complementarităţii. Copilul are nevoie de un

mediu familial stabil, iar serviciile oferite pentru el şi familia sa trebuie gândite astfel încât să

se asigure continuitate şi complementaritate, respectiv serviciile trebuie să fie disponibile în

orice moment al vieţii lui şi în sprijinul autonomiei la vârsta adultă, precum şi să acopere

diversitatea nevoilor sale specifice. Acelaşi lucru trebuie să fie valabil şi pentru copilul

separat de părinţi, iar profesioniştii să aibă în vedere găsirea de soluţii cu caracter de

permanenţă;

Deplasarea accentului de la tratare la prevenire. Tratarea este costisitoare şi prezintă

riscul perpetuării problemei. A preveni înseamnă a dezvolta de la început capacităţile de viaţă

autosuficientă şi de a înfrunta constructiv riscurile, dar şi de a ataca sursele majore ale sărăciei

şi ale excluziunii sociale: criminalitatea, dependenţa de alcool  şi droguri, exploatarea fiinţei

umane (economic, sexual etc.), corupţia. Corupţia s-a dovedit a reprezenta un factor global de

sărăcire a masei populaţiei şi de debilitare a sistemului economic performant. Reinserţia

socială a delincventului trebuie completată cu acţiunea asupra condiţiilor care produc

delincvenţa;

Principiul promovării valorii muncii. O societate activă este în primul rând o

societate a muncii, care promovează, pe toate căile, demnitatea muncii şi recompensează în

mod echitabil munca. Dacă colectivitatea îşi asumă responsabilitatea pentru a susţine

persoanele în dificultate, este o datorie complementară a fiecărei persoane să depună o muncă

utilă care să contribuie la propria sa bunăstare, cât şi la bunăstarea colectivă;

Principiul responsabilizării. Nu există orientare activă fără asumarea de

responsabilităţi. Societatea modernă are nevoie nu numai de persoane capabile, active şi înalt

motivate, dar şi responsabile, faţă de sine, faţă de familie, faţă de prieteni, colegi, vecini, faţă

de comunitate.

O nouă morală publică este vital a fi consolidată: responsabilizarea fiecăruia pentru

problemele celorlalţi, complementar cu responsabilizarea colectivităţii faţă de propriile

probleme şi faţă de dificultăţile cu care membrii săi se confruntă. Persoanele susţinute social

nu sunt scutite de asumarea de responsabilităţilor ce revin şi celorlalţi membrilor ai

colectivităţii. Ele trebuie să contribuie, în raport cu propriile lor resurse, la soluţionarea

problemelor colectivităţii. Primordialitatea responsabilităţii părinţilor prin

afirmarea/recunoaşterea acesteia se doreşte schimbarea accentului de pe responsabilitatea
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statului paternalist pe aceea a familiei, cu precădere a părinţilor, titulari de drepturi şi obligaţii

faţă de copiii lor.

I.3. Instituţiile responsabile cu implementarea strategiei

Strategia prezentă se aplică prin coordonarea eforturilor acelor instituţii responsabile şi

persoanelor cu atribuţii în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, persoanelor

adulte cu risc de vulnerabilitate, rolul coordonării şi monitorizării revenindu-i Direcţiei

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.

Un accent deosebit se pune pe colaborarea dintre instituţiile administraţiei publice

centrale şi locale, cu respectarea deopotrivă a descentralizării şi subsidiarităţii. Totodată, se

subliniază că instituţiile publice sunt responsabile în aplicarea Strategiei prezente şi, în

consecinţă, vor fi monitorizate şi vor răspunde în acest sens. Acest lucru nu exclude,

dimpotrivă, presupune urmărirea consecventă a întăririi rolului primordial al părinţilor,

precum şi stabilirea de parteneriate durabile cu reprezentanţii societăţii civile.

I.3.1 Preşedintele Consiliului Judeţean

Preşedintele consiliului îndeplineşte drepturile şi obligaţiile părinteşti pentru copiii

pentru care instanţa a stabilit măsura plasamentului, deoarece nu a putut fi instituită tutela (

art. 62 alin ( 2 ) din Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

Potrivit prevederilor art.102 alin.1 din Legea 215/2001, preşedintele consiliului judeţean

reprezintă judeţul în relaţiile cu celelalte autorităţi publice (......) şi, potrivit alin.2 răspunde în

faţa alegătorilor de buna funcţionare a administraţiei publice judeţene. Conform art.104, alin.6

lit. a şi lit. c preşedintele consiliului judeţean coordonează şi controlează activitatea

instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea consiliului judeţean, inclusiv a celui de

asistenţă socială şi protecţia copilului, iar la art.104, alin. 5 lit. a se prevede că îndrumă

metodologic, prin aparatul de specialitate al consiliului judeţean, activităţile de stare civilă şi

autoritate tutelară, desfăşurate în comune şi oraşe.

I.3.2.  Secretarul  Judeţului

Potrivit prevederilor art. 117, lit.h din Legea 215/2001, secretarul judeţului îndeplineşte

şi alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliului judeţean sau de

preşedintele Consiliului judeţean.
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I.3.3. Comisia pentru Protecţia Copilului

Comisia pentru protecţia copilului funcţionează în subordinea Consiliului judeţean ca

organ de specialitate al acestuia, fără personalitate juridică. Aceasta desfăşoară o activitate

decizională în materia protecţiei şi promovării drepturilor copilului. Preşedintele comisiei este

secretarul judeţului.

I.3.4. Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi

Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi  se înfiinţează prin

hotărâre a Consiliului judeţean. Ea va funcţiona ca organ de specialitate cu activitate

decizională în încadrarea persoanelor adulte în grad de handicap. Comisia de evaluare

îndeplineşte următoarele atribuţii:

- analizează persoana şi întocmeşte programul individual de recuperare care să cuprindă

acţiunile medicale, educative, profesionale şi sociale necesare pentru recuperarea,

readaptarea, instruirea şi integrarea socială a persoanei;

- evaluează şi ajustează programul individual de recuperare la sfârşitul perioadei pentru

care a fost realizat sau de câte ori este nevoie;

- sesizează autorităţile locale competente cazurile în care asistenţii personali nu duc la

îndeplinire sarcinile de serviciu;

- emite certificatul de încadrare a persoanei într-un grad de handicap;

- îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.

I.3.5.  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui este instituţie

publică cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului judeţean, înfiinţată în baza

Hotărârii nr. 112/2004  a Consiliului judeţean Vaslui. Rolul acestei instituţii este de a asigura

la nivel judeţean aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei

copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap,

precum şi a oricăror persoane aflate în nevoi şi are responsabilitatea dezvoltării şi

diversificării serviciilor sociale specializate, în funcţie de nevoile sociale identificate, cu

scopul prioritar de a menţine funcţionalitatea socială a persoanei, urmărind reinserţia în

mediul propriu de viaţă, familial şi comunitar.



STRATEGIA JUDEŢEANĂ ÎN DOMENIUL
ASISTENŢEI SOCIALE VASLUI 2009-2013

13

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui îndeplineşte

următoarele funcţii:

- de strategie prin care asigură elaborarea de strategie de asistenţă socială, a planului de

asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi a

programelor de acţiune antisărăcie pe care le supune spre aprobare Consiliului judeţean;

- de coordonare a activităţilor de asistenţă socială şi protecţie a copilului la nivelul

judeţului;

- de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie;

- de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au

responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă

socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în

domeniu;

- de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru

implementarea strategiilor cu privire la acţiunile antisărăcie, prevenirea şi combaterea

marginalizării sociale, precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale şi

colective la nivelul judeţului;

- de reprezentare a Consiliului judeţean , pe lan intern şi extern, în domeniul asistenţei

sociale şi protecţiei copilului;

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui îndeplineşte

următoarele atribuţii în conformitate cu HG nr. 1434/ 2004, Legea nr. 272/2004:

a) în domeniul protecţiei drepturilor copilului:

- întocmeşte raportul de evaluare iniţială a copilului şi familiei acestuia şi propune

stabilirea unei măsuri de protecţie specială;

- monitorizează trimestrial activităţile de aplicare a hotărârilor de instituire a măsurilor de

protecţie specială a copilului;

- identifică şi evaluează familiile sau persoanele care pot lua în plasament copilul;

- monitorizează familiile şi persoanele care au primit în plasament copii pe toată durata

acestei măsuri;

- identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi maternali

profesionişti în condiţiile legii; încheie contracte individuale de muncă şi asigură
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formarea continuă de asistenţi maternali profesionişti atestaţi, evaluează şi

monitorizează activitatea acestora;

- acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie în vederea reintegrării în

mediul său familial;

- reevaluează, cel puţin o dată la 3 luni şi de câte ori este cazul, împrejurările care au stat

la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială şi propune, după caz, menţinerea,

modificarea sau încetarea acestora;

- îndeplineşte demersurile vizând  deschiderea procedurii adopţiei interne pentru copiii

aflaţi în evidenţa sa;

- identifică familiile sau persoanele cu domiciliul în România care doresc să adopte copii;

evaluează condiţiile materiale şi garanţiile morale pe care acestea le prezintă şi

eliberează atestatul de familie sau de persoană aptă să adopte copii;

- monitorizează evoluţia copiilor adoptaţi, precum şi a relaţiilor dintre aceştia şi părinţii

lor adoptivi în îndeplinirea obligaţiei de a-l informa pe acesta că este adoptat, de îndată

ce vârsta şi gradul de maturitate ale copilului o permit;

- colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul

asistenţei sociale şi protecţiei copilului sau cu agenţi economici prin încheierea de

convenţii de colaborare cu ei;

- îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege;

b) în domeniul protecţiei persoanei adulte:

- completează evaluarea situaţiei socio-economice a persoanei adulte aflate în nevoie, a

nevoilor şi resurselor acesteia. Asigură furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în

vederea refacerii şi dezvoltării capacităţilor individuale şi ale celor familiale necesare

pentru a depăşi cu forţe proprii situaţiile de dificultate, după epuizarea măsurilor

prevăzute în planul individualizat privind măsurile de asistenţă socială;

- acordă persoanei adulte asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la

exprimarea liberă a opiniei;

- depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflate în nevoie,

inclusiv pentru înregistrarea tardivă a naşterii acesteia;
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- verifică şi reevaluează trimestrial şi ori de câte ori este cazul modul de îngrijire a

persoanei adulte în nevoie pentru care s-a instituit măsură de asistenţă socială într-o

instituţie, în vederea  menţinerii, modificării sau revocării măsurii stabilite;

- asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanei adulte în

nevoie, inclusiv prin organizarea şi asigurarea funcţionării în structura proprie a unor

centre specializate;

- depune diligenţele pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat

privind măsurile de asistenţă socială;

- îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege;

I.3.6. Autorităţile administraţiei publice locale

Autorităţile administraţiei publice locale - judeţene, municipale, orăşeneşti, comunale au

obligaţia de a implica comunitatea locală în procesul de identificare a nevoilor comunităţii şi

de soluţionare la nivel local a problemelor sociale care privesc copiii aflaţi în dificultate şi

persoanele adulte cu risc de marginalizare socială. Conform art.36, alin. 6, pct.2 din Legea

administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul

local are iniţiativă şi hotărăşte în condiţiile legii în toate problemele de interes local, iar

printre atribuţiile sale se numără şi asigurarea cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor

sociale pentru protecţia copilului.

I.3.7. Primarul

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,cu modificările şi completările

ulterioare, prevede că primarului îi revin responsabilităţi în asigurarea respectării drepturilor

şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, atribuţie prevăzută la art. 61, alin. 2. Legea nr.

272/2004 (art. 70, art.106 şi art. 121 – 123) privind protecţia şi promovarea drepturilor

copilului şi Codul Familiei, cu modificările şi completările ulterioare, prevăd responsabilităţi

sporite în sarcina primarului, acesta fiind obligat să asigure respectarea drepturilor

fundamentale ale copilului din comunitatea în care este ales. Primarul asigură respectarea

dreptului fiecărui copil de a avea un reprezentant legal. El aprobă prin dispoziţie planul de

servicii ( art. 35 alin. (3 ) şi acordă prin dispoziţie prestaţii financiare excepţionale ( art. 121)-

Legea 272/2004.
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Rolul consiliului local şi al serviciului de asistenţă în soluţionarea pe plan local al

problemelor sociale depind de informarea corespunzătoare, implicarea şi de iniţiativa

primarului.

I.3.8. Serviciile publice de asistenţă socială

Serviciile publice de asistenţă socială sunt organizate la nivelul municipiilor şi oraşelor

de către consiliile municipale şi orăşeneşti, în exercitarea atribuţiilor ce le revin potrivit

prevederilor Legii nr.705/2001. La nivelul consiliilor locale comunale în raport cu

problematica socială din unitatea administrativ-teritorială respectivă, funcţionează persoane

cu atribuţii de asistenţă socială. Serviciile publice de asistenţă socială, precum şi persoanele

cu atribuţii de asistenţă socială din aparatul propriu al consiliilor locale comunale, iau măsuri

şi desfăşoară activităţi de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei,

persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror

persoane aflate în nevoie. Acestea au responsabilitatea creării, menţinerii şi dezvoltării

serviciilor sociale cu caracter primar, în funcţie de nevoile sociale identificate, cu scopul

prioritar de a menţine funcţionalitatea socială a persoanei, urmărind reinserţia în mediul

propriu de viaţă, familial şi comunitar.

I.3.9. Inspectoratul Judeţean de Poliţie

Se recunoaşte rolul important al poliţiei în prevenirea separării copilului de părinţi, cu

precădere în situaţiile de abuz, neglijare, exploatare, în cele de violenţă în familie îndreptată

asupra copilului, prin supravegherea familiilor cu risc în acest sens şi sesizarea obligatorie a

autorităţilor administraţiei publice locale prevăzute de lege pentru a interveni în aceste cazuri.

Totodată, se recunoaşte rolul poliţiei în intervenţie, alături de ceilalţi parteneri relevanţi, în

cadrul unor echipe multidisciplinare şi interinstituţionale, care vor trebui să fie formalizate. Se

pune accent pe colaborarea necondiţionată în stabilirea, cu celeritate a identităţii copiilor care

trebuie să revină în ţară prin repatriere sau readmisie, precum şi în cazul copiilor părăsiţi în

unităţile sanitare sau fără acte de identitate.

I.3.10. Organismele neguvernamentale (ONG-uri)

Organismele neguvernamentale sunt reprezentate de asociaţii şi fundaţii şi joacă un rol

esenţial atât în furnizarea serviciilor sociale cât şi în stabilirea în judeţ a unor proiecte
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inovatoare. Aceste proiecte care au rolul de a umple golurile lăsate de sistemul de asistenţă

socială administrate de stat. Implicarea lor în domeniul social a devenit în ultimii 18 de ani o

componentă foarte importantă a sistemului judeţean de asistenţă socială, reprezentanţii

acestora fiind invitaţi la consultări  pentru elaborarea strategiilor judeţene şi a diferitelor

proiecte ale Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.

 I.3.11. Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială

Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială exercită următoarele atribuţii: realizează studii şi

analize în domeniul asistenţei sociale; colaborează la elaborarea planului judeţean pentru

dezvoltarea strategiilor locale de intervenţie în sprijinul persoanelor aflate în nevoie;

acreditează activitatea instituţiilor publice şi private de asistenţă socială şi a organizaţiilor

neguvernamentale cu privire la acordarea prestaţiilor şi serviciilor sociale; sprijină şi îndrumă

metodologic elaborarea şi derularea programelor de asistenţă socială dezvoltate pe plan local;

elaborează propuneri pentru alocarea de fonduri pentru asistenţă socială şi le transmite

MMFES.

I.3.12. Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale

Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Socială administrează bugetul pentru plata

prestaţiilor sociale, precum şi bugetul pentru implementarea programelor de finanţare în

domeniul asistenţei sociale; prelucrează documentaţia aferentă stabilirii drepturilor la prestaţii

sociale, verifică îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate privind stabilirea drepturilor la prestaţii

sociale; stabilesc dreptul la prestaţii sociale şi efectuează plata acestora; asigură evidenţa, la

nivel judeţean, a tuturor beneficiarilor din sistemul de prestaţii sociale, asigură evidenţa la

nivel teritorial (la nivel de judeţ) a tuturor beneficiarilor din sistemul de prestaţii sociale;

asigură comunicarea permanentă cu autorităţile, instituţiile şi alte persoane juridice cu

responsabilităţi în domeniul social şi în special cu autorităţile publice locale şi judeţene,

asigură gestiunea bazelor de date referitoare la sistemul de informaţii privind prestaţiile

sociale, la nivel de  judeţ.
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CAPITOLUL II. CONTEXTUL COMUNITAR NORMATIV ŞI DE DEZVOLTARE

II.1 Analiza cadrului strategic comunitar, naţional, regional

II.1.1 La nivel comunitar:

1. Orientări Strategice Comunitare privind Coeziunea 2007-2013

2. Regulamente Comunitare

3. Strategia de la  Lisabona

4. Strategia UE pentru Dezvoltare Durabilă

Strategia UE statuează următoarele principii directoare:

▪ Promovarea şi protecţia drepturilor fundamentale ale omului;

▪ Solidaritatea în interiorul generaţiilor şi între generaţii;

▪ Cultivarea unei societăţi deschise şi democratice;

▪ Informarea şi implicarea activă a cetăţenilor în procesul decizional;

▪ Implicarea mediului de afaceri şi a partenerilor sociali;

▪ Coerenţa politicilor şi calitatea guvernării la nivel local, regional, naţional şi global;

▪ Integrarea politicilor economice, sociale şi de mediu prin evaluări de impact şi

consultarea factorilor interesaţi;

▪ Utilizarea cunoştinţelor moderne pentru asigurarea eficienţei economice şi

investiţionale;

▪ Aplicarea principiului precauţiunii în cazul informaţiilor ştiinţifice incerte;

▪ Aplicarea principiului “poluatorul plăteşte”.

II.1.2 La nivel naţional:

1.  Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României -

     Orizonturi 2013-2020-2030

2.  Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013

3.  Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013
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4.  Strategia Naţională de Comunicare 2007- 2013

5.  Strategia de dezvoltare a resurselor umane 2007-2013

Se porneşte de la constatarea că, la sfârşitul primului deceniu al secolului XXI, după o

tranziţie prelungită şi traumatizantă la democraţia pluralistă şi economia de piaţă, România

mai are de recuperat decalaje considerabile faţă de celelalte state membre ale Uniunii

Europene, simultan cu însuşirea şi transpunerea în practică a principiilor şi practicilor

dezvoltării durabile în contextul globalizării. Cu toate progresele realizate în ultimii ani, este o

realitate că România are încă o economie bazată pe consumul intensiv de resurse, o societate

şi o administraţie aflate încă în căutarea unei viziuni unitare şi un capital natural afectat de

riscul unor deteriorări ce pot deveni ireversibile.

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030

are ca obiective strategice pe termen scurt, mediu şi lung:

Orizont 2013: Încorporarea organică a principiilor şi practicilor dezvoltării durabile în

ansamblul programelor şi politicilor publice ale României ca stat membru al UE

Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al ţărilor Uniunii Europene la principalii

indicatori ai dezvoltării durabile

Orizont 2030: Apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel an al ţărilor

membre ale UE din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile.

Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013 (CSNR),  aprobat  de  Comisia

Europeană la 25 iunie 2007, stabileşte priorităţile de intervenţie ale Instrumentelor Structurale

ale UE (Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de

Coeziune) în cadrul politicii de coeziune economică şi socială şi face legătura între priorităţile

Planului Naţional de Dezvoltare 2007-2013 şi cele ale UE stabilite prin Orientările Strategice

Comunitare privind Coeziunea 2007-2013 şi Strategia Lisabona revizuită.

Pentru realizarea viziunii strategice a CSNR, în cadrul politicii de coeziune, Comisia

Europeană a alocat României pentru perioada 2007-2013 o sumă totală de aproximativ 19,67

miliarde euro, din care 19,21 miliarde pentru obiectivul Convergenţă (cu o cofinanţare

naţională estimată la 5,53 miliarde euro constituită în proporţie de 73% din surse publice şi
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27% din surse private) şi 0,46 miliarde euro pentru obiectivul Cooperare Teritorială

Europeană.

Elaborarea planurilor naţionale şi a strategiilor sectoriale au ca scop promovarea

incluziunii sociale şi necesită o coordonare mult mai strânsă între toţi partenerii. Dacă în

procesul de elaborare a planurilor există un relativ consens, atunci se va ajunge la un grad

mult mai ridicat de atingere a obiectivelor propuse. În acest sens cele mai importante acţiuni

ce pot să contribuie la îmbunătăţirea procesului de incluziune socială se pot sintetiza astfel:

- creşterea cooperării interinstituţionale în domeniul incluziunii sociale printr-o clară

distribuţie a resurselor şi responsabilităţilor;

- promovarea de dezbateri publice, la intervale bine stabilite, privind teme prioritare din

domeniul incluziunii sociale, implicând un număr mare de participanţi din toate sferele

de activitate, precum şi reprezentanţi ai clasei politice;

- dezvoltarea comunitară cu scopul de a susţine nivelul local în dezvoltarea propriului

mecanism de elaborare a planurilor de incluziune socială, de a putea evalua nevoile

reale  cu  care  se  confruntă,  precum  şi  de  a  avea  un  mecanism  real  de  evaluare  şi

monitorizare;

- nevoia de a ne baza pe date şi indicatori atunci când evaluăm politicile şi monitorizăm

programele de incluziune socială;

- elaborarea  de  studii  şi  cercetări  prin  care  să se  analizeze  situaţia  curentă şi  să se

elaboreze recomandări pe teme prioritare din domeniul incluziunii sociale, identificate

la nivel naţional;

- organizarea de sesiuni de formare a personalului din administraţiile locale şi naţionale

care au responsabilităţi în promovarea incluziunii sociale.

Planul National de Dezvoltare analizează situaţia sistemului de asistenţă socială în

cadrul mai larg al incluziunii sociale. PND atrage atenţia asupra creşterii "presiunii"

populaţiei vârstnice asupra populaţiei adulte - potenţial active, schimbare demografică care va

avea un impact deosebit asupra unor importante sistemului de asistenţă socială. Conform

aceluiaşi document programatic naţional, acţiunile indicative în domeniul asistenţei sociale

vizează construirea şi/sau reabilitarea, modernizarea şi dotarea cu echipamente a diferitelor

tipuri de infrastructuri de asistenţă socială, necesare desfăşurării activităţii lor,

profesionalizarea resurselor umane, intensificarea eforturilor pentru integrarea socio-
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profesională a grupurilor vulnerabile. Problemele-cheie identificate în PND sunt slaba

incluziune a grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii şi necesitatea dezvoltării unui sistem de

servicii sociale la domiciliu, asigurarea unui număr suficient de instituţii de îngrijire şi

asistenţă, precum şi creşterea calităţii serviciilor acordate.

Strategia Naţională de Comunicare are ca obiective următoarele:

▪ Să asigure recunoaşterea contribuţiei UE la modernizarea României, a rolului şi

rezultatelor atinse prin folosirea Instrumentelor Structurale;

▪ Să informeze constant şi corect toate grupurile ţintă despre oportunităţile de finanţare de

care poate să beneficieze România prin Instrumentele Structurale, despre motivele

pentru care a fost demarat acest proces, despre obiectivele şi beneficiile implementării

acestora;

▪ Să asigure transparenţa, pentru a sprijini absorbţia Fondurilor Structurale şi a Fondului

de Coeziune în România, şi, implicit, modernizarea României şi fiabilitatea procesului

de integrare în UE.

Strategia de Dezvoltare a Resurselor Umane din PND 2007-2013- Educaţia şi

formarea profesională iniţială şi continuă reprezintă elemente esenţiale pentru asigurarea

competenţelor cheie, cunoştinţelor şi abilităţilor necesare formării şi dezvoltării unui stoc de

capital uman educat şi competitiv pe piaţa europeană a muncii. Pentru a răspunde acestui

obiectiv, intervenţiile în educaţia iniţială şi continuă vizează: dezvoltarea sistemului şi a

ofertelor de educaţie iniţială şi continuă; resursele umane din educaţia iniţială şi continuă;

beneficiarii serviciilor de educaţie şi formare profesională. Ocuparea deplină a forţei de

muncă se va realiza prin investiţii în creşterea adaptabilităţii, capacităţii de ocupare şi

antreprenoriatului, precum şi în dezvoltarea serviciului public de ocupare. În ceea ce priveşte

promovarea incluziunii sociale, intervenţiile vor viza integrarea în educaţie şi pe piaţa muncii

a grupurilor vulnerabile şi promovarea egalităţii de şanse. Obiectivele şi măsurile descrise în

prioritatea „Dezvoltarea resurselor umane, creşterea gradului de ocupare şi combaterea

excluziunii sociale” au fost stabilite pornindu-se de la necesităţile identificate în România şi

descrise în capitolul 1 din cadrul PND şi corespund liniilor directoare şi principiilor cuprinse

în: Agenda Lisabona revizuită, Liniile Directoare pentru politicile de ocupare, Politica de
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coeziune pentru creştere şi ocupare, Modernizarea sistemelor de educaţie şi formare în

conformitate cu obiectivele comune stabilite pentru 2010.

Obiectivul general al strategiei este: dezvoltarea capitalului uman şi creşterea

competitivităţii acestuia pe piaţa muncii, prin asigurarea oportunităţilor egale de învăţare pe

tot parcursul vieţii şi dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi inclusive care să

conducă, până în 2015, la integrarea durabilă pe piaţa muncii a 1 700 000 persoane.

Acestui obiectiv general i se subscriu o serie de obiective specifice:

▪ Dezvoltarea unor rute flexibile şi personalizate de învăţare şi carieră prin furnizarea de

servicii integrate de informare, orientare şi consiliere pentru un număr de 1.000.000

elevi şi studenţi şi un număr de 100.000 resurse umane din educaţie;

▪ facilitarea inserţiei tinerilor pe piaţa muncii prin promovarea parteneriatului în educaţie

şi ocupare şi dezvoltarea programelor de tranziţie de la şcoală la locul de muncă pentru

în număr de 10.000 de absolvenţi în vederea creşterii şanselor de ocupare;

▪ Creşterea nivelului de educaţie şi formare profesională a capitalului uman prin oferirea

de programe de formare profesională continuă specifice care să furnizeze competenţele

şi abilităţile cerute pe piaţa muncii pentru un număr de 1.100.000 persoane, dintre care

400.000 persoane care întâmpină dificultăţi de integrare/reintegrare pe piaţa muncii

(tineri, femei, şomeri de lungă durată, lucrători cu nivel redus de calificare, persoane în

vârstă aflate în căutarea unui loc de muncă, persoane din grupurile vulnerabile);

▪ Dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi inclusive care să permită creşterea

şanselor de ocupare/integrare durabilă pe piaţa muncii a unui număr de 300.000 tineri,

100.000 de persoane din grupurile vulnerabile;

Surse de Finanţare Implementarea obiectivelor strategice stabilite prin acest document

necesită un suport financiar consistent. Prin urmare, toate instituţiile implicate în implementarea

Strategiei Integrate de Dezvoltarea Resurselor Umane la nivel local şi central vor include în

fundamentarea propriilor planuri de acţiune principalele aspecte strategice structurate în domeniul

dezvoltării  resurselor  umane,  în  conformitate  cu  termenele  stabilite  în  acest  sens.  Sursele  de

finanţare posibile pentru realizarea obiectivelor SIDRU, conform Strategiei Naţionale pentru

Dezvoltare Durabilă, Planului National de Dezvoltare, Programelor Operaţional şi planurilor de

acţiune specifice sunt:
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- Contribuţia UE prin instrumentele structurale (Fondul European pentru Dezvoltare

Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune) şi cofinanţarea naţională publică

(buget de stat, bugete locale, credite externe, alte surse publice) şi privată aferentă.

- Alocările exclusiv din surse publice naţionale şi locale destinate programelor de

dezvoltare a resurselor umane având obiective similare celor cofinanţate din fondurile

comunitare sus-menţionate.

- Alte resurse financiare furnizate de către angajatori, alte categorii de persoane juridice în

calitate de donatori, ONG-uri, etc.

Pentru finanţarea suplimentară a obiectivelor SIDRU pot fi accesate, pe baze competitive, prin

proiecte  prezentate  de  către  Statele  Membre  ale  UE,  individual  sau  prin  participarea  la  consorţii,

direct la Comisia Europeană şi alte fonduri ale UE care nu fac parte din fondurile structurale şi de

coeziune, cum ar fi de exemplu:

- Programul “Progres: ocuparea forţei de muncă şi solidaritate socială" pentru susţinerea

introducerii sporurilor şi facilităţilor pentru reducerea şomajului, combaterea discriminării,

încurajarea egalităţii de şanse şi promovarea incluziunii sociale, cu o alocare financiară

totală de 743 milioane euro.

- Programul European pentru Ajustare Globală pentru susţinerea reconversiei profesionale

şi repoziţionării pe piaţa forţei de muncă a angajaţilor afectaţi de schimbările survenite în

comerţul global, cu o finanţare totală de 3,5 miliarde euro pe an.

- Programul “Lifelong learning” (Învăţare pe parcursul întregii vieţi) pentru facilitarea mobilităţii

cadrelor didactice şi a adulţilor, şi întărirea legăturilor dintre instituţiile de învăţământ şi cele de

formare profesională continuă prin intermediul programelor “Comenius”, “Erasmus”,

“Leonardo da Vinci” şi “Grundtvig”, cu o alocare financiară de 6,97 miliarde euro.

- Programul-cadru 7 (Framework Programme 7 - FP7) pentru extinderea capacităţii de cercetare

ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare în spaţiul Uniunii Europene precum şi cu alţi

parteneri, cu o alocare financiară de 53,272 miliarde euro.

Pe lângă aceste programe ale UE, România mai poate să acceseze fondurile alocate prin Mecanismul

Financiar al Spaţiului Economic European constituit de statele Europei Occidentale care nu sunt

membre ale UE (Islanda, Lichtenstein, Norvegia) destinate în principal întăririi capacităţii instituţionale

şi administrative şi proiectelor în domeniul protecţiei mediului sau formării profesionale,
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atribuirea fondurilor realizându-se sub formă de grant în proporţie de 60-90%. La aceste

fonduri se adaugă cele acordate în cadrul asistenţei bilaterale de către State Membre ale UE sau

alte state. De asemenea, vor fi alocate fonduri de la bugetul de stat şi bugetele locale, precum şi

fonduri rambursabile acordate de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, fiind

stabilite priorităţi anuale de repartizare a fondurilor alocate, în funcţie de planurile de acţiune

agreate.

II.1.3 La nivel regional:

1. Strategia de Dezvoltare Regională Nord-Est 2007-2013

2. Documentul Regional de Programare şi Implementare 2007- 2013

3. Programe Operaţionale Sectoriale (POS)

4. Strategia de dezvoltare economico-socială a judeţului în perioada 2007- 2013;

5. Programul Operaţional Regional (POR) cu următoarele documente strategice:

Strategia de dezvoltare regională Nord-Est 2007-2013 prevede ca Prioritate

strategică SERVICIILE SOCIALE. Având în vedere faptul că oferta de servicii sociale este

extrem de deficitară la nivelul regiunii iar pe de altă parte că există o cerere mare de servicii

sociale determinată de nivelul ridicat de sărăcie a populaţiei în rândul unor categorii sociale

(persoanele vârstnice, copiii orfani, persoanele cu afecţiuni cronice, persoanele cu diverse

handicapuri, persoanele de peste 45 de ani fără loc de muncă, diverse grupuri minoritare) se

impune, în concordanţă cu Programul de Guvernare al României pe Termen Mediu şi cu

criteriile de aderare ale României la U.E., dezvoltarea cu prioritate a acestui obiectiv strategic.

Având în vedere potenţialul de personal calificat din regiune, gratuitatea serviciilor sociale

oferite şi existenţa unor instituţii şi ONG-uri care funcţionează în acest domeniu; sprijinul

unor instituţii şi fundaţii străine precum şi obligativitatea de a ne alinia la standardele

europene în acest domeniu, este absolut necesară dezvoltarea serviciilor sociale în regiune. În

analiza SWOT, s-au identificat următoarele puncte slabe:

- inexistenţa unei baze materiale adecvate;

- inexistenţa unor centre de consiliere şi de ajutorare a femeilor şi copiilor supuşi

violenţelor din familii;

- diseminarea informaţiilor realizată într-un grad redus datorită insuficienţei fondurilor;

- lipsa educaţiei în rândul populaţiei privind planingul familial;
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- schimbul de informaţii defectuos între centrele judeţene şi locale în cadrul instituţiilor

publice implicate.

 În urma analizei socio-economice efectuate şi a analizei SWOT, propunem următoarele

măsuri:

 Dezvoltarea de programe în scopul ocrotirii minorilor şi în special a celor orfani

- Întărirea capacităţii instituţionale a autorităţilor administraţiei publice locale în vederea

diversificării activităţilor de protecţie a copilului, care să permită dezvoltarea acestuia

într-un mediu familial, beneficiind de o îngrijire personalizată şi adecvată nevoilor sale;

- Promovarea parteneriatului între autorităţile administraţiei publice locale şi societatea

civilă, în vederea folosirii resurselor tuturor actorilor publici sau privaţi cu

activităţi/atribuţii în domeniul protecţiei copilului;

- Mediatizarea şi promovarea plasamentului familial şi dezvoltarea în paralel a serviciilor

de susţinere a copilului şi a familiei de plasament;

- Dezvoltarea unei reţele de lucrători sociali la nivelul comunităţii locale, care să aibă

posibilitatea identificării mai rapide a situaţiilor care ar putea periclita dezvoltarea

fizica, psihica sau morala a copilului;

- Elaborarea şi dezvoltarea de programe în scopul ocrotirii bătrânilor;

- Diversificarea modalităţilor de sprijin acordat bătrânilor din cămine incluzând şi servicii

medicale corespunzătoare;

- Dezvoltarea şi implementarea de programe de formare a personalului care să ofere

asistenta de specialitate în ocrotirea şi îngrijirea bătrânilor;

Dezvoltarea de programe în scopul ocrotirii copiilor şi femeilor împotriva violenţei din

familie

- Înfiinţarea unor centre de asistenţă şi consiliere la nivelul oraşelor din regiune pentru

protecţia minorilor dar şi a femeilor împotriva abuzurilor şi violenţelor familiale;

- Dezvoltarea unei reţele de lucrători sociali la nivelul comunităţii locale care să aibă

posibilitatea identificării mai rapide a situaţiilor care ar putea periclita dezvoltarea

fizică, psihică şi morală a copiilor supuşi violenţelor şi abuzurilor de către adulţi;

- Elaborarea şi implementarea de programe specifice de informare sistematică a opiniei

publice asupra efectelor violenţelor şi abuzurilor asupra minorilor şi a importanţei

creşterii şi educării acestora într-un mediu familial normal.



STRATEGIA JUDEŢEANĂ ÎN DOMENIUL
ASISTENŢEI SOCIALE VASLUI 2009-2013

26

 Dezvoltarea de programe în rândul populaţiei cu privire la planning-ul familial

- Elaborarea şi implementarea de programe specifice de informare a opiniei publice din

mediul rural privind efectele negative ale avorturilor asupra sănătăţii precum şi a

măsurilor contraceptive în scopul diminuării numărului de avorturi;

- Sprijinirea înfiinţării de cabinete de planning familial în mediul rural şi în o serie de

oraşe din regiune;

 Dezvoltarea de programe pentru integrarea unor grupuri defavorizate ca: grupuri ale

unor minorităţi, grupuri de persoane peste 45 ani rămase fără locuri de munca, tinerii

care părăsesc centrele de plasament la împlinirea vârstei de 18 ani, alte grupuri

defavorizate, pe piaţa muncii

- Crearea de oportunităţi pentru persoanele defavorizate în scopul utilizării potenţialului

acestora, identificării de noi cariere profesionale şi dezvoltării de abilităţi cerute de piaţa

muncii;

- Crearea de oportunităţi pentru femeile rămase fără loc de muncă în scopul reintegrării

lor pe piaţa muncii;

Programul Operaţional Regional 2007 - 2013 (REGIO) este unul dintre programele

operaţionale româneşti agreate cu Uniunea Europeana şi un instrument foarte important

pentru implementarea strategiei naţionale şi a politicilor de dezvoltare regionala. Este

aplicabil tuturor celor opt regiuni de dezvoltare ale României. Obiectivul general al POR

consta în “sprijinirea şi promovarea dezvoltării locale durabile, atât din punct de vedere

economic, cat şi social, în regiunile României, prin îmbunătăţirea condiţiilor de infrastructura

şi a mediului de afaceri, care susţin creşterea economica”. Aceasta înseamnă ca POR

urmăreşte reducerea disparităţilor de dezvoltare economica şi sociala dintre regiunile mai

dezvoltate şi cele mai puţin dezvoltate.

Programul Operaţional Regional din România este finanţat prin unul dintre fondurile

structurale ale Uniunii Europene - Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR). Acesta

sprijină regiunile UE care au un PIB pe cap de locuitor sub 75% din media europeana.
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Bugetul total alocat POR este de aproximativ 4,4 miliarde euro în primii 7 ani după aderare

(2007-2013). Finanţarea UE reprezintă aproximativ 84% din bugetul POR. Restul provine din

fonduri naţionale, cofinanţare publica (14%) şi cofinanţare privata (2%).

Distribuţia fondurilor se realizează pe axele prioritare ale Programului Operaţional Regional.

Fiecare axa prioritara are alocat un anumit buget şi cuprinde un număr de domenii cheie de

intervenţie care urmăresc realizarea unor obiective de dezvoltare.

Obiectivele de bază ale politicii de dezvoltare regională sunt următoarele:

- diminuarea dezechilibrelor regionale existente, cu accent pe stimularea dezvoltării

echilibrate şi pe revitalizarea zonelor defavorizate (cu dezvoltare întârziată);

- preîntâmpinarea producerii de noi dezechilibre;

- îndeplinirea criteriilor de integrare în structurile Uniunii Europene şi de acces la

instrumentele financiare de asistenta pentru tarile membre (fonduri structurale şi de

coeziune);

- corelarea cu politicile sectoriale guvernamentale de dezvoltare;

- stimularea cooperării interregionale, interne şi internaţionale, care contribuie la

dezvoltarea economica şi care este în conformitate cu prevederile legale şi cu acordurile

internaţionale încheiate de România.

Principiile care stau la baza elaborării şi aplicării politicilor de dezvoltare regională

sunt:

- Descentralizarea procesului de luare a deciziilor, de la nivelul central/guvernamental,

spre cel al comunităţilor regionale;

- Parteneriatul între toţi actorii implicaţi în domeniul dezvoltării regionale;

- Planificarea - proces de utilizare a resurselor (prin programe şi proiecte) în vederea

atingerii unor obiective stabilite;

- Cofinanţarea - contribuţia financiară a diverşilor actori implicaţi în realizarea

programelor şi proiectelor de dezvoltare regională.
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Programul Operaţional Regional al României are ca principiu alocarea fondurilor

diferenţiat, în mod invers proporţional cu nivelul de dezvoltare al regiunilor şi are ca axă

prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale (15% din bugetul POR),  sprijin

pentru îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor sociale, de sănătate şi siguranţă publică în

situaţii de urgenta; modernizarea infrastructurii educaţionale.

Strategia de dezvoltare economico-socială a judeţului Vaslui în perioada 2007-2013 are ca

obiectiv general :

Reducerea decalajelor de dezvoltare dintre judeţul Vaslui şi celelalte judeţe ale regiunii Nord-

Est, precum şi a decalajelor intrajudeţene dintre mediul rural şi urban

Obiective specifice :

1. Dezvoltarea  şi  modernizarea  infrastructurii  fizice  şi  sociale,  cu  prezervarea

condiţiilor de mediu

2. Consolidarea mediului de afaceri prin creşterea competitivităţii întreprinderilor

3. Dezvoltarea turismului prin valorificarea potenţialului turistic local

4. Dezvoltarea mediului rural, în vederea creşterii nivelului de trai al locuitorilor

5. Creşterea ocupării şi a incluziunii sociale

6. Dezvoltarea capacităţii administraţiei publice locale pentru satisfacerea nevoilor de

dezvoltare locală

7. Stimularea   dezvoltării   economico-sociale   a   judeţului   prin   întărirea   cooperării

internaţionale şi transfrontaliere

Programul Operaţional Regional (POR) cu următoarele documente strategice

- Documentul de Programare pentru Programul Operaţional Regional este un document

strategic în care se definesc contextul, obiectivele, structura, alocarea de fonduri pe axe

prioritare, organismele relevante şi procedurile interne ale Programului Operaţional

Regional şi

- Documentul cadru de implementare a REGIO (Programul Complement) este  un  alt

document strategic care include toate detaliile relevante pentru domeniile cheie de

http://:@www.mie.ro/_documente/POR/POR_august_07.pdf
http://:@www.mie.ro/_documente/POR/CADRU_POR_septemrbie_07.pdf
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intervenţie ale REGIO, precum sumele alocate proiectelor, criteriile de eligibilitate

pentru solicitarea finanţării, proiectele eligibile etc.

II.2 Analiza cadrului legal comunitar, naţional, regional

II.2.1 La nivel comunitar

▪ Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi a

protocoalelor adiţionale la această convenţie, ratificată prin Legea nr. 30/1994;

▪ Carta socială europeană revizuită, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996, ratificată prin

Legea nr. 74/1999;

▪ Convenţia cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr. 18/1990,

republicată;

▪ Protocolul facultativ la Convenţia cu privire la drepturile copilului, referitor la vânzarea

de copii, prostituţia copiilor şi pornografia infantilă, semnat la New York la 6

septembrie 2000, ratificată prin Legea nr. 470/2001;

▪ Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane,

adoptată la 3 mai 2005, deschisă spre semnare şi semnată de România

▪ la Varşovia, la 16 mai 2005, ratificată prin Legea nr. 300/2006;

▪ Convenţia europeană asupra cetăţeniei, adoptată la Strasbourg la 6 noiembrie 1997,

ratificată prin Legea nr. 396/2002;

▪ Convenţia de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii

internaţionale de copii, ratificată prin Legea nr. 100/1992;

▪ Convenţia europeană asupra recunoaşterii şi executării hotărârilor în materie de

încredinţare a copiilor şi de restabilire a încredinţării copiilor, adoptată la Luxembourg

la 20 mai 1980, ratificată prin Legea nr. 216/2003;

▪ Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 182/1999 privind interzicerea celor

mai grave forme ale muncii copiilor şi acţiunea imediată în vederea eliminării lor,

adoptată la cea de-a 87-a sesiune a Conferinţei Generale a Organizaţiei Internaţionale a

Muncii la Geneva la 17 iunie 1999, ratificată prin Legea nr. 203/2000;

▪ Memorandumul de înţelegere dintre Guvernul României şi Organizaţia Internaţională a

Muncii privind eliminarea muncii copilului, semnat la Geneva la 18 iunie 2002, aprobat

prin Hotărârea nr. 1156/2002;
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▪ Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 105/1957 privind abolirea muncii

forţate, ratificată prin Legea nr. 140/1998;

▪ Convenţii ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii, ratificate prin Decretul nr. 83/1975;

▪ Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, a

Protocolului privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în

special al femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva

criminalităţii transnaţionale organizate, precum şi a Protocolului împotriva traficului

ilegal de migranţi pe calea terestră, a aerului şi pe mare, adoptate la New York la 15

noiembrie 2000, ratificată prin Legea nr. 565/2002;

▪ Recomandarea nr. 19/2006 a Consiliului de Miniştri a Consiliului Europei către statele

membre, referitoare la politicile care vizează susţinerea parentalităţii pozitive;

▪ Recomandarea nr. 5/2005 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei privind

drepturile copiilor instituţionalizaţi;

▪ Recomandarea nr. 1286/1996 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei privind o

strategie europeană pentru copii;

▪ Rezoluţia nr. 97/1996 Consiliului Europei şi a reprezentanţilor guvernelor ţărilor

membre în cadrul Consiliului privind Egalizarea Şanselor pentru Persoanele cu

Handicap;

▪ Regulile standard ale ONU privind egalizarea şanselor pentru persoanele cu handicap

adoptată cu ocazia celei de a 48-a sesiuni din 20 decembrie 1993 (Rezoluţia 48/96).

II.2.2 La nivel naţional

- Legea nr.705/2001 privind sistemul naţional de asistenta sociala ulterior prin Ordonanţa

Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, aprobata cu modificări şi completări

prin Legea nr.515/2003, cu modificări şi completări ulterioare;

- Strategia naţională în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, pentru

perioada  a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 860/13.08.2008

- Memorandumul Comun privind Incluziunea Sociala (JIM 2006);

- Strategia Naţională pentru dezvoltarea serviciilor sociale (HG nr. 1826/2005);

- Strategia Naţională pentru dezvoltarea sistemului de asistenta sociala pentru persoanele

vârstnice 2005-2008 (HG nr. 541/ 2005);
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- Strategia Naţională pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu

dizabilităţi 2006-2013 (HG nr.1175/2005);

- Strategia Naţională privind prevenirea şi combaterea fenomenului de violenţă domestică

(HG nr.686/2005);

- Strategia Naţională privind incluziunea socială a tinerilor de peste 18 ani care părăsesc

sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului 2006-2008;

- Strategia Guvernamentală privind îmbunătăţirea situaţiei romilor (HG nr. 430/2001);

- Strategia Naţionala privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi (HG nr. 319/2006).

II.2.3 La nivel regional

Planul de comunicare pentru Programul Operaţional Regional (POR) a  fost  conceput  în

conformitate cu prevederile următoarelor regulamente şi documente:

▪ Regulamentul (CE) nr.1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie

2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi de abrogare a

Regulamentului (CE) nr.1783/1999;

▪ Regulamentul (CE) nr.1081/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie

2006 privind Fondul Social European şi de abrogare a Regulamentului (CE)

nr.1784/1999;

▪ Regulamentul (CE) nr.1082/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie

2006 privind o Grupare Europeană de Cooperare Teritorială(GECT);

▪ Regulamentul CE Nr. 1083/2006 stabilind prevederile generale privind Fondul

European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune;

▪ Regulamentul CE Nr.1828/2006 privind regulile de implementare ale Regulamentului

CE Nr.1083/2006, precum şi regulamentul Nr.1080/2006 al Parlamentului şi al

Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională;

▪ Programul Operaţional Regional 2007-2013;

▪ Acordurile Cadru de Implementare a POR 2007- 2013 semnate de către Autoritatea de

Management a Programului Operaţional Regional cu Organismele Intermediare;

▪ Legea nr. 315/ 2004 privind dezvoltarea regională;
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CAPITOLUL III. PROFILUL SOCIO- ECONOMIC AL

JUDEŢULUI VASLUI ÎN CONTEXT NAŢIONAL

III.1 Poziţionarea judeţului Vaslui pe harta sărăciei

O reprezentare statistică fie ea şi succintă, completată cu evidenţierea poziţionării

Regiunii Nord-Est şi a judeţului Vaslui pe harta sărăciei, oferă o imagine sintetică foarte

expresivă asupra unei situaţii pe cât de  cunoscută pe atât de grea.

Populaţia stabilă la 31.12.2008 în judeţul Vaslui

Total Din care de 18 ani şi peste
Judeţul  Vaslui 452816 350299

Municipiul Vaslui 70154 57550
Municipiul Bârlad 69385 57184
Municipiul Huşi 29528 24065

Oraş Murgeni 7876 5566
Oraş Negreşti 10178 7561

Populaţia, pe grupe de vârstă            număr persoane

Pe grupe de vârstă
Judeţul

Vaslui Total
0 - 14 ani 15 - 59 ani 60 ani şi peste

2000 466719 103687 274640 88392
2001 467901 102216 277342 88343
2002 464943 96828 279965 88150
2003 464184 93901 282200 88083
2004 459255 90822 280465 87968
2005 460751 87882 285374 87495
2006 456686 87110 282033 87543
2007 455594 86279 281730 87585
2008 452528 85503 279890 87135
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Populaţia, pe sexe şi medii, la 1 iulie 2008

Rural
(număr persoane)Urban

(număr
persoane)Ambele

sexe Masculin Feminin Ambele
sexe Masculin Feminin Ambele

sexe Masculin Feminin

Locuitori
/ km2

2000 466719 232501 234218 199246 97483 101763 267473 135018 132455 87,8
2001 467901 233273 234628 199354 97760 101594 268547 135513 133034 88,0
2002 464943 231654 233289 186500 90804 95696 278443 140850 137593 87,4
2003 464184 231451 232733 185866 90407 95459 278318 141044 137274 87,3
2004 459255 229176 230079 189846 92363 97483 269409 136813 132596 86,7
2005 460751 229803 230948 191829 93144 98685 268922 136659 132263 86,6
2006 456686 227987 228699 188833 91735 97098 267853 136252 131601 85,9
2007 455594 227335 228259 187792 91065 96727 267802 136270 131532 85,7
2008 452528 225839 226689 186255 90277 95978 266273 135562 130711 85,1

Numărul mediu al salariaţilor mii persoane

Judeţul Vaslui Total salariaţi din care: muncitori

2000 63,9 40,9

2001 65,6 44,3
2002 56,5 36,8
2003 58,0 37,0
2004 55,2 35,2
2005 56,6 34,3
2006 56,0 34
2007 57,8 34
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Şomerii înregistraţi şi rata şomajului

Judeţul Vaslui

Şomerii înregistraţi
la Agenţiile pentru
ocuparea forţei de

muncă
(număr persoane)

din care:
femei

(număr
persoane)

Rata şomajului
- total (%)

Rata şomajului
- femei (%)

2000 30616 12313 15,4 12,8
2001 25309 9536 13,3 10,0
2002 28103 9915 15,9 11,4

2003 21101 7715 12,3 9,1
2004 17686 6760 11,0 8,4
2005 16547 5803 10,3 7,2
2006 18318 6396 11,2 7,8
2007 15619 5534 9,6 6,8
2008 16458 6140 10,2 7,7

2009 - mai 19326 7163 12,0 9,0

Situaţia pe localităţi a şomerilor în evidenţă la data de 30.06.2009

Judeţul Vaslui

Şomerii înregistraţi la
Agenţiile pentru

ocuparea
forţei de muncă

(număr persoane)

din care:
femei

 (număr persoane)

Pondere şomeri în
populaţia stabilă (18-

62 ani) (%)

Total 19484 7353 7,1
Urban 6221 2938 4,7
Vaslui 1952 948 3,7
Bârlad 1767 801 3,6
Huşi 1544 864 7,5

Murgeni 236 48 5,6
Negreşti 722 277 11,4
Rural 13263 4415 9,3

          În toate rapoartele, analizele şi articolele cel puţin din 1995 şi până în 2009, Regiunea

Nord-Est în general şi judeţul Vaslui în special sunt reprezentate ca pol al sărăciei în
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România şi, implicit, din ianuarie 2007, în Uniunea Europeană. Criteriul cronologic este de

altfel cel pe care îl vom utiliza aici pentru a documenta succint ceea ce este de obicei

recunoscut fără prezentarea dovezilor.

Atât în 1995 cât şi în 1998, Vasluiul deschidea lista judeţelor din România cu incidenţa

foarte mare a sărăciei. În funcţie de nivelul de dezvoltare a judeţelor în anii 1995, respectiv

1998, Vasluiul avea cele mai scăzute niveluri de dezvoltare dintre toate judeţele (-23,9,

respectiv -20,9), la polul opus situându-se Braşovul cu + 23,5, respectiv +20,0.

La finalul anului 1999, Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii

şi Protecţiei Sociale (INCSDMPS) concluziona că Vasluiul era cel mai sărac judeţ din ţară. În

urma unui sondaj s-a stabilit un punctaj pentru cele mai sărace judeţe din România. Cu 271 de

puncte, judeţul Vaslui s-a clasat în fruntea listei săracilor. Locul doi a fost ocupat de judeţul

Giurgiu cu 265 de puncte urmate de Neamţ, Suceava şi Botoşani. Una dintre cauzele

identificate era gradul ridicat al şomajului. La o populaţie de circa 450.000 locuitori, pe 31

octombrie 1999, la Agenţia Judeţeană de Ocupare şi Formare Profesională Vaslui, erau

înscrişi 26.363 de şomeri. Dintre aceştia, 20.832 proveneau din rândurile muncitorilor

necalificaţi, 5.218 aveau studii medii, iar 313 aveau studii superioare.

 În anul 2002, cea mai ridicată rată a şomajului era în Regiunea Nord-Est (10,8%), în

timp ce Regiunile Vest-România şi Nord-Vest prezentau cele mai scăzute rate (6,6%,

respectiv 6,8%). Distribuţia regională a sărăciei arăta existenţa unei regiuni cu o rată peste

medie (Regiunea Nord Est cu 43%), trei regiuni cu o rată situată în jurul valorii medii şi trei

regiuni situate sub valoarea medie.

În 2006 Regiunea Nord-Est avea cel mai ridicat nivel al sărăciei din România (40,07%)

înregistrând şi cel mai scăzut nivel al investiţiilor străine directe (3% din totalul la nivel

naţional).  Şapte  din  cele  opt  regiuni  ale  României  se  plasau  printre  ultimele  15  zone  din

Uniunea Europeană din punct de vedere al nivelului produsului intern brut pe cap de locuitor,

aşa cum se arăta într-un raport întocmit de Biroul de Statistică al Uniunii Europene. Cei mai

săraci rămân românii din nord-est. Produsul intern brut pe cap de locuitor în această zonă este

de aproximativ 20% din valoarea înregistrată în restul Europei.
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Rata sărăciei

În raportul de evaluare a sărăciei în România elaborat în cadrul programului de asistenţă

analitică şi consiliere al Băncii Mondiale se arată că România a adoptat numeroase strategii

pentru combaterea sărăciei şi excluderii sociale în ultimii ani, inclusiv Planul Naţional

împotriva sărăciei şi pentru integrare socială (2004) şi Memorandumul comun de integrare

(2005). În ciuda acestor iniţiative şi a progreselor impresionante făcute pentru stabilitate şi o

creştere economică susţinută în ultimii ani, România continuă să se confrunte cu o agendă

socială în mare parte nefinalizată. Din punct de vedere geografic, pot fi observate diferenţe

semnificative referitor la rata angajării forţei de muncă şi productivitatea muncii, care au creat

focare ale sărăciei şi excluderii sociale. Pe baza datelor unui sondaj efectuat în rândul

gospodăriilor, se observă diferenţe semnificative ale nivelului de trai între regiuni şi între

categorii demografice. De exemplu, în 2006, cea mai săracă regiune din România (Nord-Est)

era de peste patru ori mai săracă decât Bucureştiul.
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   În Raportul Naţional al Dezvoltării Umane 2003-2005. Guvernare locală şi Dezvoltare

umană, PNUD România, apărea următoarea harta a sărăciei, care indică iarăşi poziţia deloc de

invidiat a judeţului Vaslui.

Prognozele la zi nu indică decât un trend îngrijorător. Conform unui raport al Băncii

Mondiale, sărăcia din România va creşte anul acesta. Nivelul sărăciei este estimat să crească

la 7,4% din populaţie în 2009, iar proporţia copiilor care trăiesc în sărăcie absolută este

anticipată să urce la 10,7% în 2009, de la 7,8% în 2008. Banca Mondială subliniază ca

sistemele de protecţie socială actuale nu se adresează prea bine sărăciei, iar cheltuielile pentru

protecţie socială raportate pe cap de locuitor sunt în România cele mai mici din Uniunea

Europeană. Totodată, cheltuielile pentru programe care să ţintească reducerea sărăciei sunt

foarte mici, dacă se raportează la produsul intern brut (PIB) sau la nevoi. În plus, acestea au

scăzut în ultimii ani.
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Toate cele de mai sus ne arată de fapt cât de importantă este prezenta strategie precum şi

rolul DGASPC şi al instituţiilor partenere în judeţul Vaslui.

III.2 Situaţia grupurilor dezavantajate

( Situaţie valabilă la 31.12.2008)

III.2. 1. Copii şi tinerii

Copii aflaţi într-o situaţie de risc

Număr de copii care au plan de servicii întocmit şi beneficiază de
prestaţii şi serviciiNumăr de

copii aflaţi în
situaţie de

risc*

Număr de
familii în
care sunt

îngrijiţi copii
aflaţi în

situaţie de
risc

Centre de zi

Centre de
consiliere şi

sprijin pentru
părinţi

Altele (precizaţi)

Număr de
copii referiţi

DGASPC

1290 412 64 -

  8 cu asistent personal
18  la asistent maternal
profesionist
14  în plasament familial
  5  în centre de ocrotire
13  încadraţi în grad de
handicap, beneficiari alocaţie
dublă
136 servicii de consiliere şi
sprijin prin SPAS
  4  internaţi la Spitalul Tutova
pentru recuperare
  7 monitorizare, informare,
consiliere în cadrul Structurilor
Comunitare Consultative

157

din care,

Număr de copii care au plan de servicii întocmit şi beneficiază de
servicii de zi

Număr de
copii referiţi

DGASPC

Număr de
familii

monoparenta
le în care

sunt îngrijiţi
copii aflaţi în

situaţie de
risc

Număr de
copii aflaţi în

situaţie de
risc Centre de zi

Centre de
consiliere şi

sprijin pentru
părinţi

Altele (precizaţi)

165 400 39 -

10 la asistent maternal
profesionist
  1 în centru de ocrotire
19 servicii de consiliere şi
sprijin prin SPAS
  3  internaţi la Spitalul Tutova
pentru recuperare
  1  în plasament familial

74



STRATEGIA JUDEŢEANĂ ÎN DOMENIUL
ASISTENŢEI SOCIALE VASLUI 2009-2013

39

*datele sunt solicitate de către DGASPC de la nivelul consiliilor locale şi sunt valabile pentru anul 2008

** situaţiile care ar putea conduce la separarea copilului de părinţii săi

Copilul abuzat, neglijat şi exploatat

Cazuri de abuz, neglijare, exploatare (cumulat de la 1 ianuarie până la sfârşitul anului 2008)

II.A Cazuri de: Total
Cazuri

Număr de
copii

rămaşi
în

familie
(cu

servicii
oferite)

Număr de
copii

pentru
care

directorul
DGASPC a

dispus
plasament
ul în regim
de urgenţă
(şi servicii

cf.PIP)

Număr de copii
pentru care instanţa

a dispus
plasamentul în

regim de urgenţă,
cu ordonanţa

preşedinţială, iar
DGASPC oferă
servicii cf.PIP

Număr de
cazuri

în lucru

Număr de
cazuri
închise

a) Abuz  fizic 31 19 12 0 3 28
b) Abuz emoţional 11 9 2 0 0 11
c) Abuz sexual 17 8 8 1 3 14
d) Neglijare 253 153 59 41 42 211
e) Exploatare prin

muncă 7 1 0 6 1 6

f) Exploatare
sexuală 0 0 0 0 0 0

g) Exploatare
pentru comitere
infracţiuni

11 11 0 0 1 10

Total 330 201 81 48 50 280



STRATEGIA JUDEŢEANĂ ÎN DOMENIUL
ASISTENŢEI SOCIALE VASLUI 2009-2013

40

Copii separaţi de părinţi

CAUZA SEPARĂRII

Altele (precizaţi)
Locul unde se

află copilul
separat de

părinţi
Decesul

părinţilor

Dispariţia
părinţilor
(părăsiţi)

Părinţi
decăzuţi

din
drepturi

Sărăcie Abuz şi
neglijare

Dizabilitate
copil

Dizabilitate
părinţi Părinţi

plecaţi în
străinătate

Mama
minora

Familie
monoparentala

Părinte
închis

Părăsit în
maternitate/

pediatrie

Copii
delicvenţi

Total
copii

separaţi
de

părinţi

rude 2 30 - 565 8 0 15 82 21 118 20 0 - 861

alte
familii/persoane 2 0 - 64 0 0 0 5 0 8 1 0 - 80

la asistent
maternal
angajat
DGASPC

0 9 - 967 145 15 24 53 8 201 29 29 - 1480

la asistent
maternal
angajat OPA

0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

în servicii de tip
rezidenţial
DGASPC

1 6 - 47 22 98 9 1 2 35 2 1 4 228

în servicii de tip
rezidenţial OPA 0 5 - 22 0 14 0 0 0 0 0 0 - 41

tutore 82 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 83

Total 87 51 _ 1665 175 127 48 141 31 362 52 30 4 2773
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Copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate

Număr de copii cu măsură de protecţie la
sfârşitul perioadei raportate

Număr de familii în
care părinţii sunt

plecaţi la muncă în
străinătate

la sfârşitul perioadei
raportate

Număr de
copii la
sfârşitul
perioadei
raportate

Număr de
copii aflaţi în

îngrijirea
rudelor până
la gradul IV ,
fără măsură
de protecţie

la AMP

în centre de
plasament
publice sau

private

la rude
până la
gradul

IV

la alte
persoane/

familii

Alte
situaţii

(precizaţi)

- cu ambii părinţi
plecaţi la muncă în
străinătate

622 1155 1128 6 1 10 6 4

- cu un singur
părinte plecat la
muncă în
străinătate

1292 2042 2005 19 0 16 2 0

- cu părinte unic
susţinător al
familiei
monoparentale
plecat la muncă în
străinătate

232 330 317 6 0 7 0 0

Total 2146 3527 3450 31 1 33 8 4
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III.2.2.  Persoane adulte cu handicap

Copii cu handicap neinstituţionalizaţi

Numărul de copii cu handicap
neinstituţionalizate în urban şi

rural
Numărul de COPII cu handicap

TOTAL din care: TOTAL COPII din
care: în  URBAN în RURAL

1476 546 930
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TIP DE
HANDICAP TOTAL FIZIC SOMATIC AUDITIV VIZUAL MENTAL PSIHIC ASOCIAT HIV/SIDA BOLI

RARE
SURDO

CECITATE
COPII 1476 88 356 60 64 21 461 419 6 - 1

ADULTI 9371 2215 1683 282 282 282 1272 230 84 9 0
TOTAL 10 847 2 303 2 039 342 346 303 1733 649 90 9 1

Situaţie valabilă la 31.12.2008
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CAPITOLUL IV. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

IV. 1. Prezentare generală

IV.1.1 Misiunea instituţiei este asigurarea furnizării serviciilor sociale cu titlu permanent

sau temporar, cu sau fără găzduire, dezvoltarea parteneriatelor cu instituţiile publice sau

private în vederea diversificării serviciilor sociale furnizate în scopul realizării protecţiei

copilului, familiei, persoanelor singure, vârstnice, a persoanelor cu handicap, precum şi a

altor persoane aflate în nevoie.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui asigură la nivel

judeţean aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei

copilului, familiei, persoanelor singure, vârstnice, a persoanelor cu handicap, precum şi a altor

persoane aflate în nevoie.

Odată cu implementarea procesului de reformă în domeniul asistenţei sociale a

descentralizării serviciilor şi a lărgirii sferei responsabilităţilor la nivel judeţean se impune

necesitatea realizării unei intervenţii strategice şi integrate a instituţiilor şi a organizaţiilor

implicate.

Prin urmare, prezenta strategie îşi propune o abordare coerentă a sistemului judeţean de

protecţie socială începând cu nevoile copilului şi terminând cu cele ale persoanei vârstnice, care

presupune planificarea acţiunilor ce vor fi derulate în perioada , în vederea creşterii calităţii

serviciilor sociale oferite grupurilor ţintă.

IV.1.2. Grupuri ţintă:

- copiii domiciliaţi în judeţul Vaslui şi familiile acestora;

- copiii cetăţeni români aflaţi în străinătate;

- copiii aflaţi în dificultate;

- cuplul mamă-copil;

- familii monoparentale;

- persoane adulte cu handicap din judeţ;

- persoane vârstnice;

- persoane fără adăpost;

- victimele violenţei în familie, etc);
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- comunităţile locale;

- profesionişti în domeniul asistenţei sociale;

- instituţii, autorităţi locale, ONG-uri.

IV. 1.2. Resurse financiare

Sistemul judeţean de asistenţă socială se finanţează din următoarele surse:

a) bugetul de stat;

b) bugetul local al judeţului;

c) bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor;

d) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din tara

şi din străinătate;

e) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile;

f) contribuţia persoanelor beneficiare;

g) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

A) De la bugetul de stat se asigură:

a) finanţarea prestaţiilor sociale reglementate prin legi speciale;

b) finanţarea programelor de interes naţional, elaborate pe baza programelor judeţene, în

scopul înfiinţării, dezvoltării şi susţinerii serviciilor sociale;

c) funcţionarea şi administrarea instituţiilor publice cu atribuţii în domeniul asistentei

sociale, aflate în subordinea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei;

d) acordarea de subvenţii în vederea dezvoltării serviciilor sociale şi a asigurării

funcţionării acestora;

e) finanţarea în parteneriat a serviciilor sociale pentru asigurarea continuităţii serviciului,

în conformitate cu nevoia sociala şi cu principiul subsidiarităţii;

f) finanţarea proiectelor-pilot pentru implementarea programelor din domeniul asistentei

sociale.

B) De la bugetul judeţului se aloca fonduri pentru:

a) finanţarea serviciilor sociale organizate la nivelul judeţului;

b) finanţarea prestaţiilor sociale stabilite prin hotărâri ale consiliilor judeţene, ale

consiliilor locale ale municipiilor, ale oraşelor şi ale comunelor sau prin legi speciale,

după caz.
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c) finanţarea în parteneriat a serviciilor sociale dezvoltate la nivelul municipiilor, oraşelor

şi comunelor.

C) De la bugetele locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor se asigura finanţarea:

a) serviciilor sociale realizate de consiliile locale, singure sau în parteneriat cu formele de

asociere ale societaţii civile;

b) ajutoarelor sociale şi facilităţilor acordate pe plan local.

IV.1.3. Oportunităţi de finanţare

Este un adevăr general recunoscut că raportul între resursele existente şi nevoile pe care

ar trebui să le satisfacă este unul puternic dezechilibrat. Imperativul utilizării cat mai eficiente

a resurselor a condus la dezvoltarea masivă a managementului prin proiecte. Practic astăzi

putem vorbi din perspectiva criteriului acţiunii prin proiecte de două tipuri de instituţii: cele

care funcţionează exclusiv pe baza proiectelor, respectiv cele care dezvoltă în cadrul lor

departamente dedicate acestui tip de activitate.

Prin natura lor, instituţiile publice care au atribuţii, fie exclusiv, fie parţial în domeniul

asistentei sociale, îşi conturează bugetul în special prin alocaţii bugetare, care ajung însă doar

pentru satisfacerea unei părţi a nevoilor. Pentru acoperirea altora, aşa cum se observă şi în

tabelul dedicat proiectelor derulate în cadrul DGASPC, se realizează şi se implementează

proiecte în parteneriate diverse.

La fel cum s-a întâmplat în mai multe ţări occidentale deja, se preconizează şi la noi

realizarea bugetului de stat nu prin alocări, ca acum, ci pe bază de proiecte. Experienţa

acumulată în acest domeniu, va reprezenta un atu semnificativ pentru succesul proiectelor

fiecărei instituţii.

La fel cum a fost până în 2006 cu fondurile de pre-aderare, din 2007 fondurile

structurale reprezintă o resursă financiară deosebit de consistentă, care poate fi accesată şi pe

baza unor proiecte care în esenţă să fie adresate domeniului asistenţei sociale chiar dacă nu

există foarte multe programe de finanţare dedicate. De exemplu, creşterea calităţii resursei

umane din sistem prin implementarea unor proiecte finanţate prin POS DRU se reflectă până

la urma în creşterea impactului măsurilor asistenţiale directe.
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Proiectele cu adevărat importante reclamă organizarea unor parteneriate puternice.

Poziţia privilegiată în sistemul asistenţial a DGASPC o aşează în postura de a agrega

asemenea parteneriate reuşind astfel, pe de o parte, să suplinească eventuale lacune în privinţa

resurselor financiare sau de altă natura, iar pe de altă parte să sprijine partenerii pe zone în

care are competenţe exclusive prin lege.

Oportunităţile de finanţare sunt atât de diverse încât nu pot fi particularizate decât de cei

care la un moment dat decid să satisfacă anumite nevoi prin acţiuni integrate în proiecte.

Exista acum nenumărate surse de informare cu privire la oportunităţile de finanţare, surse care

pot fi consultate fără dificultate. Un punct de plecare consistent poate fi reprezentat, de

exemplu, de accesarea unuia sau a mai multor link-uri dintre cele enumerate mai jos.

Site-uri de informare privind oportunităţi de finanţare:
http://www.fonduri-ue.ro
http://www.eufinanţare.info
http://www.finanţare.ro
http://www.fonduri-structurale.ro
http://ec.europa.eu/enterprise/sme/funding_ro.htm
http://www.granturi.ro

Site-uri ale instituţiilor prin care se derulează programe de finanţare:

Portalul Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii
http://www.mimmc.ro

Portalul Agenţiei de Dezvoltare Nord-Est
http://www.adrnordest.ro

Portalul REGIO - Programul Operaţional Regional
http://www.inforegio.ro

Portalul Programului Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice”
http://amposcce.minind.ro

Portalul Programelor de Cooperare Teritorială Europeană din România
http://www.infocooperare.ro

http://:@www.fonduri-ue.ro/
http://:@www.eufinantare.info/
http://:@www.finantare.ro/
http://:@www.fonduri-structurale.ro/
http://:@ec.europa.eu/enterprise/sme/funding_ro.htm
http://:@www.granturi.ro/
http://:@www.adrnordest.ro/
http://:@www.inforegio.ro/
http://:@amposcce.minind.ro/
http://:@www.infocooperare.ro/
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Cele mai relevante direcţii de finanţare, la acest moment, sunt următoarele:

Nr. crt. Programe Axa prioritară Domeniu de intervenţie

1. Programul Operaţional
Regional - POR

 Îmbunătăţirea
infrastructurii
sociale

Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea şi
echiparea infrastructurii serviciilor sociale

2.

Programul Operaţional
Sectorial - Dezvoltarea
resurselor umane - POS
DRU

 Promovarea
incluziunii sociale

- Dezvoltarea economiei sociale;
- Îmbunătăţirea accesului şi participării
grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii;
- Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa
muncii;

3.

Programul Operaţional de
Cooperare România-
Ucraina-Republica
Moldova

Prioritatea 3:
Promovarea
activităţilor people-
to-people

Măsura 3.1 Sprijin pentru administraţia locală
şi regională, pentru societatea civilă şi
comunităţi locale;                                Măsura
3.2 Schimburi culturale, sociale şi în domeniul
educaţiei;

4.
Programul Operaţional
Dezvoltarea Capacităţii
Administrative - PODCA

 Îmbunătăţirea
calităţii şi eficienţei
furnizării serviciilor
publice, cu
accentual pus pe
procesul de
descentralizare

2.1 Sprijin pentru procesul de descentralizare
sectorială a serviciilor         2.2 Îmbunătăţirea
calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor
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IV.1.4. Proiecte derulate în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui

Nr. crt. Denumire proiect
Perioada de

desfăşura
re

Programul/Sursa de
finanţare

Buget
total-
euro

Obiectiv Beneficiari

1

Centrul de asistenţă şi
suport pentru femeia
gravidă predispusă la
abandonul copilului
Bârlad

2003-2005
Programul
“Dezvoltarea
Sectorului Social”

39.852
USD

Înfiinţarea Centrului de Asistenţă şi
Suport pentru Femeia Gravidă
predispusă la abandonul copilului
Bârlad care acordă asistenţă de
specialitate şi suport femeii gravide
care este predispusă la abandonul
copilului

80 de mame adolescente şi tinere, femei
care trăiesc într-un context social dificil
din municipiul Bârlad

2
Centrul de recuperare şi
reabilitare pentru copilul
cu handicap Fălciu

2003-2005

Guvernul României,
MIE, Schema de
investiţii în servicii
sociale

3,959
miliarde lei

vechi

Reabilitarea şi reamenajarea fostului
Centru de Plasament nr. 4 Fălciu

11 copii cu vârsta cuprinsa intre 6-11 ani
ce provin din cadrul centrelor de
plasament din jud. Vaslui şi beneficiază
de măsură de protecţie la asistenţii
maternali profesionişti din loc Fălciu şi
zone limitrofe şi 24 copii în regim
ambulator, neinstituţionalizaţi, din
familiile de pe raza com. Fălciu şi din
zonele limitrofe.
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3 Casa cu grădina Bârlad 2003-2005 Programul Phare
„Copiii mai întai”

185.000
euro

Dezinstituţionalizarea copiilor cu
nevoi speciale din Centrul de
Plasament Bogeşti

24 copii care vor beneficia de serviciile
oferite de 2 unităţi de tip familial; 66
copii cu regim semestrial reintegraţi în
familia de origine/lărgită; 39 copii care,
prin utilizarea fondului de urgenţă, sunt
reintegraţi în familia naturală sau lărgită

4

Complex de servicii
alternative integrate în
comunitate pentru
copilul cu dizabilitati
medii şi severe Huşi

2003-2005 Programul Phare
„Copiii mai întâi”

312.690
euro

Închiderea Centrului de plasament nr.
4 Fălciu şi dezvoltarea unor servicii
alternative de protecţie, integrate în
comunitate, pentru copilul cu
dizabilităţi neuro-psiho-motorii
medii/severe care este temporar sau
definitiv privat de mediul său familial

33 copii cu dizabilităţi neuro-psiho-
motorii rezidenţi în Centrul de
Plasament nr. 4 Fălciu şi în Centrul de
Plasament nr. 9 Negreşti, de ambele
sexe, cu vârste cuprinse între 4 şi 16 ani
şi la care integrarea în familia naturală
nu a fost posibilă.

5

Înfiinţarea serviciilor de
asistenta şi sprijin
pentru copiii infestaţi
HIV şi familiile din care
provin Elena Farago
Bârlad

2003-2005 Fondul Global şi
Banca Mondiala

100.035
euro

modularea şi modernizarea Centrului
de Plasament «Elena Farago » pentru
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a 14
copii rezidenţi, infectaţi HIV, bolnavi
SIDA

o   14 copii rezidenţi, infectaţi HIV,
bolnavi SIDA
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6

Restructurarea Centrului
de Recuperare şi
Reabilitare a
persoanelor adulte Huşi

2005-2007

MMSSF - ANPH
Sprijin pentru reforma
sistemului de protecţie
a persoanelor cu
dizabilităţi

699,668.00
EUR

Restructurarea CRRPH  Huşi prin
înfiinţarea: -Centrului de îngrijire şi
asistenţă Fălciu pentru 40 persoane cu
handicap adulte cu abilitate scăzută;  -
Centru de recuperare şi reabilitate
Rîşeşti cu o capacitate de 50 de locuri
pentru persoane cu abilitate medie şi
scăzută; -înfiinţarea Centrului Respite
Care Ghermăneşti, pentru diminuarea
cu 36% a capacităţii CRRH Huşi.

40 de persoane cu handicap adulte cu
abilitate scăzută beneficiare ale
serviciilor Centrului de Îngrijire şi
Asistenţă Fălciu , 50 persoane cu
abilitate medie şi scăzută beneficiare ale
serviciilor Centrului de Recuperare şi
Reabilitare Râşeşti, 20 persoane cu
dizabilitaţi beneficiare ale serviciilor
Centrului Respite Care Ghermăneşti

7

Închiderea Centrului de
Îngrijire şi Asistenţă
pentru persoane
vârstnice Huşi ca
instituţie de protecţie
specială pentru persoana
adultă cu handicap, prin
schimbare de mandat

2005-2007

MMSSF - ANPH
Sprijin pentru reforma
sistemului de protecţie
a persoanelor cu
dizabilităţi

360,956.00
EUR

Închiderea Centrului de Îngrijire şi
Asistenţa pentru persoane vârstnice
Huşi ca instituţie de protecţie specială
pentru persoana adultă  cu handicap,
prin : schimbare de mandat şi
înfiinţarea Centrului de Îngrijire şi
Asistentă Bogeşti pentru un număr de
50 de persoane cu dizabilităţi.

50 de persoane cu abilitate scăzută.

8
Restructurarea Centrului
de Recuperare şi
Reabilitare Malaiesti

2005-2007

MMSSF - ANPH
Sprijin pentru reforma
sistemului de protecţie
a persoanelor cu
dizabilităţi

196,363.00
EUR

Proiectul vizează creşterea calităţii
vieţii persoanelor cu handicap adulte
prin: înfiinţarea unei locuinţe
protejate în localitatea Negreşti,
judeţul Vaslui, pentru 10 persoane

10 persoane cu handicap cu abilităţi
ridicate cu vârste cuprinse între 22-48 de
ani în mun. Negreşti
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9
Centrul de zi “Miracol”
pentru copilul cu
sindrom down Bârlad

2006-2008

MDLPL
Programul de
Vecinătate România
Moldova 2004-2006,
Phare CBC 2004

133,840.00
EUR

Dezvoltarea durabilă a sectoarelor
din mediul social şi reducerea riscului
de excludere socială în rândul
categoriilor vulnerabile , de pe
ambele parţi ale graniţei, caracterizata
printr-o cooperare intensa intre
prestatorii /  furnizorii de servicii
sociale romani şi moldoveni.

20 copii diagnosticaţi cu sindrom Down
ce provin din comunitatea mun. Bârlad
20 de familii din comunitate a căror
copii sunt cu dizabilitati

10 Parteneriat public-privat
România - Moldova 2006-2007

MDLPL
Programul de
Vecinătate România
Moldova 2004-2006,
Phare CBC 2004

49.623
EUR

Dezvoltarea şi eficientizarea
colaborării transfrontaliere şi a
disponibilităţii informaţiilor între cele
două state vecine în domeniul
traficului de femei prin îmbunătăţirea
comunicării şi atragerea de noi
parteneriate publice şi private care să
conducă la diversificarea acţiunilor de
prevenire şi combatere a traficului de
femei.

Tinerele cu vârste cuprinse intre 16-19
ani cu risc crescut de a fi traficate din
şase licee din judeţul Vaslui;
Tinerele cu vârste cuprinse intre 16-19
ani cu risc crescut de a fi traficate din
trei licee din Republica Moldova;
Tinere şi femei cu vârste cuprinse intre
20-25 de ani, provenite din mediul rural
care lucrează în oraşele şi municipiile
din judeţul Vaslui şi Republica
Moldova.
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11
Unitate de îngrijire la
domiciliu “Bătrâneţe
demnă” Vaslui

2006-2008

Dezvoltarea serviciilor
de îngrijire la
domiciliu pentru
persoanele vârstnice
dependente

70,443.00
RON

Serviciul de îngrijire la domiciliu
pentru persoanele vârstnice presupune
acordarea unui ansamblu complex de
măsuri şi acţiuni sociale, medicale
precum şi de adaptare şi amenajare a
spaţiului de locuit, acordate în sistem
integrat de către Unitatea de îngrijire
la domiciliu “Bătrâneţe demnă”
Vaslui persoanelor vârstnice
dependente ai căror reprezentanţi
legali nu pot sau nu vor să le acorde
sprijin.

·         50 de vârstnici care vor beneficia
de serviciile de îngrijire la domiciliu; 10
persoane pregătite şi angajate ca şi
îngrijitori.

12

Centrul de servicii de
recuperare
neuro/motorie de tip
ambulatoriu Vaslui

2006

Dezvoltarea serviciilor
sociale specializate
pentru persoanele
adulte cu handicap:
centre de servicii de
recuperare
neuromotorie - de tip
ambulatoriu
Program de Interes
Naţional

91.000
RON

Proiectul vizează crearea unui centru
de servicii de recuperare
neuromotorie, de tip ambulatoriu
pentru persoanele adulte cu handicap
şi asigurarea protecţiei acestor
persoane în cadrul unor servicii
conform standardelor, care să
faciliteze recuperarea lor.

7 persoane adulte cu handicap pe zi
beneficiare ale proceselor de recuperare
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13

Centrul de servicii de
recuperare
neuro/motorie de tip
ambulatoriu Bârlad

2006

Dezvoltarea serviciilor
sociale specializate
pentru persoanele
adulte cu handicap:
centre de servicii de
recuperare
neuromotorie - de tip
ambulatoriu
Program de Interes
Naţional

91.000
RON

Proiectul vizează crearea unui centru
de servicii de recuperare
neuromotorie, de tip ambulatoriu
pentru persoanele adulte cu handicap
şi asigurarea protecţiei acestor
persoane în cadrul unor servicii
conform standardelor, care să
faciliteze recuperarea lor.

7 persoane adulte cu handicap pe zi
beneficiare ale proceselor de recuperare

14

Centrul de servicii de
recuperare
neuro/motorie de tip
ambulatoriu Huşi

2006

Dezvoltarea serviciilor
sociale specializate
pentru persoanele
adulte cu handicap:
centre de servicii de
recuperare
neuromotorie - de tip
ambulatoriu
Program de Interes
Naţional

91.000
RON

Proiectul vizează crearea unui centru
de servicii de recuperare
neuromotorie, de tip ambulatoriu
pentru persoanele adulte cu handicap
şi asigurarea protecţiei acestor
persoane în cadrul unor servicii
conform standardelor, care să
faciliteze recuperarea lor.

7 persoane adulte cu handicap pe zi
beneficiare ale proceselor de recuperare

15
Centrul de zi pentru
copilul cu handicap
Negreşti

2006 UNICEF 20.000
USD

Înfiinţarea unui Centru de zi pentru
copilul cu handicap organizat în
conformitate cu standardele naţionale
şi internaţionale în materia protecţiei
copilului cu handicap, în oraşul
Negreşti

30 copii cu handicap din oraşul Negreşti
şi comunele adiacente
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16 Centrul maternal “Un
copil, o familie” Bârlad 2007-2008

MMSSF
PHARE 2004/2006,
Programul de
Coeziune Economica
şi Sociala

146,271.00
EUR

Dezvoltarea serviciilor sociale în
municipiul Bârlad prin crearea unui
centru integrat în comunitate pentru
prevenirea separării copilului de
părinţii săi sau a instituţionalizării
acestuia, acompaniat de creşterea
abilităţilor parentale ale familiei.

12 cupluri mamă – copil/an aflate în
situaţii de risc; 36 de persoane din
familia lărgită (bunici, soţi, fraţi) care
beneficiază de consiliere psiho – socială
şi juridică în vederea reconstituirii
legăturii fundamentale pentru a se crea
un cadru ideal de creştere şi dezvoltare a
copilului.

17

Centrul de urgenţă
pentru victimele
violenţei în familie
Bârlad

2007-2008

MMSSF
Phare 2004/2006,
Programul de
Coeziune Economica
şi Sociala

199,135.00
EUR

Dezvoltarea capacităţii autorităţilor
locale de a acorda servicii sociale de
calitate în contextul deficitului de
servicii sociale la nivel naţional

48 de cupluri părinte–copil, beneficiari
ai pachetului complet de servicii;
100 de cupluri părinte-copil, beneficiari
ai programului de informare, consiliere
psihologică şi de asistenţă socială,
consiliere juridică;

18

Un nou început –
Îmbunătăţirea şi
profesionalizarea
serviciilor sociale
acordate unui număr de
35 copii din Centrul de
recuperare şi reabilitare
pentru copilul cu
handicap/dizabilităţi
Fălciu

2007-2008

MMSSF
Phare 2004/2006,
Programul de
Coeziune Economica
şi Sociala

103,770.00
EUR

Dezvoltarea, profesionalizarea şi
îmbunătăţirea calităţii serviciilor
sociale acordate în conformitate cu
standardele minime obligatorii de
către „ Centrul de reabilitare şi
recuperare pentru copilul cu
handicap/dizabilităţi „ Fălciu ;

35 copii cu handicap mediu şi sever din
comunitatea              35 familii din
comunitate care îngrijesc copii cu
handicap mediu/sever
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19
Centrul de tranzit pentru
victime ale traficului de
fiinţe umane

2007-2008

MDLPL
Programul de
Vecinătate România
Moldova 2004-2006,
PHARE CBC 2005

165,646.00
EUR

Dezvoltarea şi eficientizarea
cooperării transfrontaliere şi a
disponibilităţii informaţiilor între cele
două state vecine în domeniul
traficului de fiinţe umane prin
modernizarea Centrului de tranzit
pentru victime ale traficului de fiinţe
umane, prin îmbunătăţirea
comunicării şi atragerea de noi
parteneriate publice şi private care să
conducă la diversificarea acţiunilor de
prevenire şi combatere a traficului de
persoane.

Elevi cu vârste cuprinse intre 16-19 ani
cu risc crescut de a fi traficaţi din şase
licee din judeţul Vaslui; Elevi  cu vârste
cuprinse intre 16-19 ani cu risc crescut
de a fi traficaţi din trei licee din
Republica Moldova; 12 persoane care
vor beneficia de serviciile Centrului de
tranzit pentru victime ale traficului de
fiinţe umane.

20

Centrul de resurse
pentru formare şi
consultanţă în domeniul
asistenţei sociale

2008-2009

MDLPL
Programul de
Vecinătate România
Moldova 2004-2006,
PHARE CBC 2006

55,950
EUR

Creşterea capacităţii instituţionale
pentru organizaţiile din domeniul
asistenţei sociale de pe ambele părţi
ale regiunii de graniţă prin
eficientizarea procesului de cooperare
transfrontalieră.

50 de angajaţi din cadrul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Vaslui vor beneficia
de servicii de formare profesională şi
informare; 75 de angajaţi din cadrul
Serviciului Public de Asistenţă Socială
de la nivelul primăriilor; 25 de angajaţi
ai serviciilor de asistenţă socială din
Raionul Soroca, Republica Moldova; 15
persoane care vor realiza schimbul de
experienţă;
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21 Echipa mobilă pentru
copilul cu handicap 2008-2009

MMSSF
PHARE 2006,
Coeziune Economica
şi Sociala Servicii
Sociale

123.540
euro

Creşterea capacităţii Direcţiei
Generale de Asistenta Sociala şi
Protecţia Copilului Vaslui de a
răspunde, într-un grad mai mare,
nevoilor şi solicitărilor de servicii
sociale în zone în  care accesul la
acestea este dificil/deficitar

49 de copii cu handicap neuro-psiho-
motoriu, cu vârste cuprinse între 3 şi 14
ani, din comuna  Gageşti, Costeşti,
Puscaşi şi Laza, jud. Vaslui  80 familii
ale acestor copii ;

22
Centru Respiro Acasă-
binecuvântarea a
timpului Bârlad

2008-2009

MMSSF
PHARE 2006,
Coeziune Economica
şi Sociala Servicii
Sociale

189.348
euro

Asigurarea serviciilor sociale
specializate pentru copiii cu
dizabilităţi accentuate, medii şi grave
din judeţul Vaslui care provin atât din
familii naturale cât şi din familii
substitutive, în cadrul unui centru de
tip respiro în oraşul Bârlad.

60 de copii cu dizabilităţi cu vârste
cuprinse între 2 – 18 ani, copii proveniţi
din familii naturale vulnerabile şi familii
substitutive, din cadrul comunităţilor:
municipiul Bârlad, oraşul Murgeni şi
cele 24 de comune aflate în vecinătatea
lor.
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23

Centrul Respiro
pentru copiii cu
dizabilităţi neuro -
psiho - motorii
medii şi severe din
familii naturale şi
substitutive de la
nivelul
municipiului Vaslui
şi a zonelor
limitrofe

2008-2009

MMSSF
PHARE 2006,
Coeziune
Economica şi
Sociala Servicii
Sociale

147.657
euro

Înfiinţarea unei componente
de tip respiro în dezvoltarea
Complexului de Servicii
Comunitare pentru Copilul cu
Handicap Vaslui, având în
vedere oferirea unei game
variate de servicii de tip respiro
membrilor familiei persoanei cu
dizabilităţi pentru o perioadă
limitată, determinată de timp,
în vederea refacerii
capacităţilor parentale sau
depăşirii unei situaţii de criză la
nivelul familiilor substitutive şi
naturale ale copiilor cu
dizabilităţi.

·         48 de copii cu dizabilităţi
medii şi severe care vor
beneficia de componenta
rezidenţială a complexului
pentru o perioadă de timp în
care familia
naturală/substitutivă îşi va fi
depăşit o anumită perioadă de
criză maturaţională sau
situaţională.

24
Învaţă să preţuieşti

libertatea înainte
de a o pierde

2008-2009

MDLPL
Programul de
Vecinătate
România Moldova
2004-2006, PHARE
CBC 2006

74.830
euro

Dezvoltarea principiului
cooperării transfrontaliere prin
diversificarea şi eficientizarea
disponibilităţii informaţiilor în
domeniul social, prin
îmbunătăţirea comunicării şi
atragerea de noi parteneriate
publice şi private care să
conducă la prevenirea
delicvenţei juvenile în judeţul
Vaslui (România) şi raionul
Soroca(Republica Moldova).

1500 de copii cu vârste cuprinse
între 7-15 ani, elevi din judeţul
Vaslui şi raionul Soroca,
indiferent de educaţie, etnie şi
rasă care vor participa activ la
campaniile de informare şi
prevenire a delincvenţei
juvenile
150 de participanţi la 2
seminarii de perfecţionare (50
de persoane) şi 4 conferinţe de
presă (100 persoane) în
domeniul delincvenţei juvenile
din judeţul Vaslui şi raionul
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Soroca

25
Adăpost de zi şi

noapte pentru
copii străzii Vaslui

2008-2010 Iniţiativa ,,Copii
străzii" BERD

223.153,7
euro

Construcţia şi dotarea unui
Adăpost de zi şi noapte pentru
copii străzii, în mun. Vaslui, ca
un prim serviciu de acest tip din
judeţ.

45 copii /an vor beneficia de
serviciile Adăpostului:
30 familii/an ale copiilor străzii
vor beneficia de
consiliere,asistenţă, consiliere

26

Restructurarea
Centrului de
Recuperare şi
Reabilitare pentru
Persoana cu
Handicap Huşi

2008-2010

BIRD şi ANPH prin
Programul  pentru
Incluziunea
Socială a
Persoanelor cu
Dizabilităţi.

1.154.762
Euro

Restructurarea Centrului de
Recuperare şi Reabilitare
pentru Persoana cu Handicap
Huşi, prin înfiinţarea Centrului
de Recuperare şi Reabilitare
Neuropsihiatrică cu o
capacitate de 50 de locuri
precum şi înfiinţarea unui
număr de 4 locuinţe protejate
cu o capacitate de 6
locuri/locuinţă.

·         152 de persoane adulte cu
handicap instituţionalizate în
Centrul de Recuperare şi
Reabilitare pentru Persoana cu
Handicap Huşi;
·         Personalul angajat în
noile servicii, precum şi
personalul existent din cadrul
CRRPH Huşi.
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IV. 1.5 Campanii de informare şi prevenire

Campanii privind prevenirea şi combaterea traficului intern/internaţional de copii, a

violenţei în familie sau a violenţei stradale, consecinţe ale consumului de droguri în rândul

copiilor, pornografia infantilă, campanii de conştientizare a populaţiei în ceea ce priveşte

consecinţele asupra dezvoltării fizice şi psihice a copiilor victime ale infracţiunilor sexuale,

campanii cu privire la garantarea unei participări totale şi active în viaţa comunităţii a

persoanelor aflate în dificultate socială (persoane cu handicap, vârstnici, persoane

marginalizate).

În perioada noiembrie 2007 – prezent Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

Protecţia Copilului Vaslui a desfăşurat o serie de campanii/proiecte de prevenire şi combatere

a formelor de violenţă în care pot fi implicaţi copiii şi a abuzurilor asupra acestora, dar şi de

sensibilizare a comunităţii cu privire la persoanele adulte cu handicap sau de implicare în

sprijinirea victimelor violenţei domestice, cum ar fi :

- 2005-2007 - În cadrul proiectului de restructurare a Centrului de Recuperare şi Reabilitare a

Persoanelor Adulte Huşi au fost întreprinse acţiuni de mediatizare precum implicarea în

conceperea şi implementarea diferitelor programe ce îşi propun transferul de cunoştinţe cu

privire la persoanele cu dizabilităţi, dar şi sensibilizarea comunităţii cu privire la persoanele

adulte cu handicap, alături de voluntari şi alte persoane resursă (profesori, lucrători sociali,

preoţi, pensionari) prin intermediul mass-mediei locale.

- 2005-2007: La închiderea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Vârstnice Huşi

ca instituţie de protecţie specială pentru persoana adultă cu handicap, prin schimbare de

mandat, s-au iniţiat activităţi de promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi

atragerea partenerilor comunitari în derularea acestora în vederea atingerii a două obiective

principale : evidenţierea serviciilor înfiinţate prin acest proiect şi schimbarea mentalităţii

comunităţii în ceea ce priveşte problematica persoanei cu handicap. Activităţile s-au realizat

prin crearea de materiale informative cu privire la existenţa centrului şi a serviciilor oferite,

activităţile desfăşurate, rezultatele obţinute, precum şi modele de parteneriat de succes.

- 2005-2007 - În perioada proiectului de restructurare a Centrului de Recuperare şi Reabilitare

Mălăieşti au fost desfăşurate programe de voluntariat şi campanii de informare şi
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conştientizare a autorităţilor şi a patronatului cu privire la nevoile specifice ale persoanelor cu

handicap şi la căile de soluţionare a acestora.

- Decembrie 2006 – noiembrie 2007 - « Şi tu poţi fi o victimă » organizat în cadrul

proiectului  «  Centrul  de  tranzit  pentru  victime  ale  traficului  de  fiinţe  umane  »  de  DGASPC

Vaslui în colaborare cu autorităţi judeţene şi Republica Moldova (Raionul Soroca);

- Decembrie 2007 – noiembrie 2008 « Nu renunţa la demnitatea ta » organizat în cadrul

proiectului  «  Centrul  de  tranzit  pentru  victime  ale  traficului  de  fiinţe  umane  »  de  DGASPC

Vaslui în colaborare cu autorităţi judeţene şi Republica Moldova (Raionul Soroca). Scopul

acestor activităţi a fost diseminarea informaţiilor privind capcanele traficului de fiinţe umane;

- Noiembrie 2007 –  « Şi noi avem drepturi » organizat de DGASPC Vaslui prin Centrul de

primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat Bârlad. A avut ca scop

promovarea drepturilor copilului;

- 2007-2008 – În timpul derulării proiectului Centrul Maternal « Un copil, o familie » Bârlad

s-a produs sensibilizarea opiniei publice şi implicarea comunităţii locale în sprijinirea cuplului

mamă-copil. Mediatizarea a fost realizată prin intermediul presei scrise, radioului,

televiziunii, materialelor informative distribuite în comunitate, întâlnirilor periodice pentru

grupuri de suport cu specialişti din domeniu, autorităţi locale, guvernamentale. Au fost

derulate campanii de presă cu prezentarea unor cazuri prin care s-a urmărit promovarea

modelului familial şi a al relaţiilor parentale adecvate pentru un mediu favorabil creşterii,

îngrijirii, dezvoltării şi educării corespunzătoare a copilului.

- 2007-2008- În cadrul proiectului Centrul de urgenţă pentru victimele violenţei în familie

Bârlad s-a urmărit sensibilizarea opiniei publice şi implicarea comunităţii locale în sprijinirea

cuplului mamă-copil, victime ale violenţei domestice. Mediatizarea s-a realizat prin

distribuirea de materiale informative la nivelul comunităţii (pliante, broşuri, afişe, fluturaşi)

cu privire la efectele violenţei în familie, în comunitate, serviciile oferite prin acest centru şi

potenţialii beneficiari.

- Septembrie 2008 – mai 2009 « Educaţia pentru sănătate » organizat de DGASPC Vaslui

prin Cabinetul de planificare familială; a avut ca scop educaţia sexuală şi contraceptivă a

elevilor de gimnaziu din mediul rural;

- 2008 – 2012 –  « Ajută-mă să cresc » organizat  de  DGASPC  Vaslui  prin  Serviciul  de

protecţie de tip familial copii; proiectul este defalcat pe o serie de activităţi ce au rol de
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informări privind drepturile copilului şi asigurarea condiţiilor propice de creştere, ocrotire şi

educare;

- 21 martie 2008 - « Donaţi! Nu încurajaţi cerşetoria! Şi tu poţi schimba realitatea! »

organizat de DGASPC Vaslui prin Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copiii străzii,

cu ocazia Zilei internaţionale a copiilor străzii. A avut ca scop sensibilizarea opiniei publice

cu privire la fenomenul copiilor străzii.

- Iunie 2008 - « Copilăria nu trebuie să doară » organizat de DGASPC Vaslui prin Centrul

de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat Bârlad. A avut ca

scop prevenirea şi combaterea tuturor formelor de abuz şi neglijare în care sunt implicaţi

copiii, prin acţiuni de informare.

-5 iunie 2008 - « Spune NU violenţei împotriva copilului » organizat  de  DGASPC Vaslui

prin Biroul de intervenţie în regim de urgenţă pentru copii în situaţie de abuz, neglijare, trafic

şi migraţie – Telefonul copilului. A avut ca scop sensibilizarea cadrelor didactice-persoane ce

interferează prin natura profesiei cu aceste categorii de copii şi nu în ultimul rând prin

educarea copiilor cu privire la alternativele ce le au dacă sunt implicaţi într-o formă de

violenţă;

- Octombrie 2008 – prezent:  campanie de promovare a imaginii, serviciilor şi activităţilor

desfăşurate de personalul din centrele ce funcţionează sub egida Direcţiei Generale de

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui prin difuzarea de materiale audio-vizuale pe un

post de televiziune local.

- Noiembrie 2008 – activităţi de informare privind drepturile copilului, prevenirea şi

combaterea implicării acestuia în formele de violenţă desfăşurate de DGASPC Vaslui prin

Biroul de intervenţie în regim de urgenţă pentru copii în situaţie de abuz, neglijare, trafic şi

migraţie – Telefonul copilului şi Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat,

neglijat, exploatat Bârlad. Aceste activităţi au fost parte integrantă din proiectul «Mâinile

tale ar trebui să ocrotească, nu să pedepsească. Ridică mâna împotriva bătăii!  »

implementat de Autoritatea Naţională pentru protecţia Drepturilor Copilului la iniţiativa

Consiliului Europei cu ocazia Zilei Mondiale de prevenire a abuzului asupra copiilor şi Zilei

internaţionale a drepturilor copilului.
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- Decembrie 2008 – noiembrie 2009 – « Învaţă să preţuieşti libertate înainte de a o pierde »

organizat de DGASPC Vaslui prin Centrul de orientare şi supraveghere a copilului delicvent,

are ca scop prevenirea conduitelor predelicvenţionale;

- 1-5 iunie 2009: campanie împotriva violenţei asupra copilului ce a avut ca scop promovarea

copiilor- victime ale formelor de violenţă (directă sau indirectă) şi sensibilizarea opiniei

publice cu privire la efectele conduitelor violente asupra dezvoltării funcţionale a copiilor.

- 11-12 iunie 2009: campanie împotriva exploatării prin muncă a copiilor care a vizat

informarea grupului ţintă cu privire la drepturile care îi sunt consacrate prin lege şi a opiniei

publice cu privire la efectele pe care le are expunerea copiilor la munci care  dăunează

dezvoltării lor armonioase, fizice şi mentale.

Pentru perioada 2009-2013, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Vaslui îşi propune desfăşurarea unor acţiuni de promovare a imaginii pozitive a beneficiarilor

serviciilor sociale în scopul conştientizării de către membrii comunităţii a fenomenelor de

trafic de persoane, abuz sub toate formele lui a acestor categorii, a violenţei în familie, a

abandonului, a instituţionalizării copiilor şi persoanelor adulte cu handicap sau a persoanelor

vârstnice prin campanii de sensibilizare, publice, în parteneriat cu alte instituţii şi al mass-

media prin:

- Informarea, consilierea şi suportul beneficiarilor din grupul ţintă în scopul cunoaşterii şi

facilitării accesului la servicii de sănătate, prestaţii şi alte servicii sociale prin

intermediul centrelor de informare şi consiliere din cadrul Direcţiei Generale de

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, campanii publice, mass-media.

- Informarea corectă şi obiectivă a populaţiei cu privire la activităţile, obiectivele şi

realizările instituţiei.

- Tipărirea de materiale informative pentru promovarea serviciilor furnizate de către

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui.

- Iniţierea unor parteneriate cu Organizaţii Non-Guvernamentale a unor campanii de

promovare a respectării drepturilor copilului, persoanelor cu handicap şi a persoanelor

vârstnice.

- Diminuarea numărului de cazuri în care se încalcă dreptul copilului la demnitate,

imagine şi intimitate.
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- Popularizarea drepturilor copilului şi sensibilizarea opiniei publice în vederea

îmbunătăţirii atitudinii şi comportamentului general privind problematica specifică a

copilului şi familiei în situaţie de risc.

- Prevenirea şi combaterea fenomenului de abuz, neglijare şi exploatare a copilului.

- Prevenirea şi reducerea fenomenului de abandon şi instituţionalizare a copiilor prin

sprijinirea familiilor aflate în situaţii de risc.

- Elaborarea unor ghiduri pentru identificarea şi semnalarea aspectelor legate de traficul

de persoane, violenţă în familie, excluziunea şi marginalizarea beneficiarilor din grupul

ţintă, distribuirea acestora la nivelul comunităţilor locale precum şi organizarea de

întâlniri şi elaborarea de materiale  informative .

- Încurajarea adopţiei ca măsură specială de protecţie a copilului aflat în dificultate.

- Activităţi de prevenire  a apariţiei dificultăţii sau agravării sale, de evitare sau eliminare

a formelor negative de discriminare.

Toate aceste obiective vor fi implementate prin informarea permanentă a opiniei publice

(emisiuni radio/TV, articole de presă, comunicate de presă sau note informative) prin

campanii de presă, prin organizarea de seminarii, conferinţe şi întâlniri, prin realizarea şi

difuzarea de materiale publicitare (broşuri, pliante, afişe, postere, buletin informativ).

IV. 1.6. Resurse umane

Managementul resurselor umane constituie complexul de activităţi orientate către

utilizarea eficientă a personalului organizaţiei, urmărindu-se atât realizarea obiectivelor

acesteia cât şi satisfacerea angajaţilor. Resursele umane reprezintă elementul creator, activ şi

coordonator al activităţii, ele influenţând decisiv eficacitatea utilizării resurselor materiale,

financiare şi informaţionale.

Principiile esenţiale ale managementului resurselor umane sunt:

- Aprecierea factorului uman ca sursă vitală;

- Corelarea, într-o manieră integrată, a politicilor şi sistemelor privind resursele umane cu

misiunea şi strategia instituţiei;

- Preocuparea susţinută de concentrare şi direcţionare a capacităţilor şi eforturilor

individuale în vederea realizării eficiente a misiunii şi obiectivelor stabilite;
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- Dezvoltarea unei culturi organizaţionale sănătoase.

Obiectivele urmărite de managementul resurselor umane constau în:

- creşterea eficienţei personalului ( sporirea eficienţei);

- reducerea fluctuaţiei şi amplorii ;

- creşterea satisfacţiei în muncă a angajaţilor;

- creşterea capacităţii de inovare, rezolvare a problemelor.

Managementul resurselor umane este un proces care constă în exercitarea a patru funcţii:

asigurarea, dezvoltarea, motivarea şi menţinerea resurselor umane.

    Structura profesioniştilor din sistemul de protecţie/asistenţă socială pe grupe de  vârstă,

sex şi nivel de pregătire

Anul 2009

Până în 25 ani 26-35 36-45 >45 Total
Femei 43 426 876 750 2095
Bărbaţi 4 81 179 233 497

Anul 2008

Până în 25 ani 26-35 36-45 >45 Total
Femei 33 399 820 746 1998
Bărbaţi 4 77 171 236 488

Anul 2007

Până în 25 ani 26-35 36-45 >45 Total
Femei 23 359 730 730 1842
Bărbaţi 4 80 143 234 461

Anul 2006

Până în 25 ani 26-35 36-45 >45 Total
Femei 15 298 645 652 1610
Bărbaţi 4 69 128 149 350

Anul 2005

Până în 25 ani 26-35 36-45 >45 Total
Femei 13 214 598 725 1550



STRATEGIA JUDEŢEANĂ ÎN DOMENIUL
ASISTENŢEI SOCIALE VASLUI 2009-2013

66

Bărbaţi 4 58 114 193 369

Anul 2004

Până în 25 ani 26-35 36-45 >45 Total
Femei 12 199 343 456 1010
Bărbaţi 4 48 99 154 305

Anul 2003

Până în 25 ani 26-35 36-45 >45 Total
Femei 10 178 315 415 916
Bărbaţi 3 43 42 66 154

Anul 2002

Până în 25 ani 26-35 36-45 >45 Total
Femei 10 143 235 357 745
Bărbaţi 3 38 39 68 148

Anul 2001

Până în 25 ani 26-35 36-45 >45 Total
Femei 10 123 235 357 725
Bărbaţi 3 38 39 68 148

Anul 2000

Până în 25 ani 26-35 36-45 >45 Total
Femei 10 117 202 281 510
Bărbaţi 3 43 51 79 176

Nivel de pregătire
Anul 2004 Anul 2003 Anul 2002 Anul 2001 Anul 2000

Studii S M/G P S M/G P S M/G P S M/G P S M/G P

Femei 183 812 15 170 733 13 158 575 12 103 616 6 86 420 4

Bărbaţi 58 240 7 50 97 7 48 94 6 35 108 5 22 150 4

Anul 2009 Anul 2008 Anul 2007 Anul 2006 Anul 2005
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Studii S M/G P S M/G P S M/G P S M/G P S M/G P

Femei 276 1787 32 251 1716 31 240 1573 29 222 1363 25 199 1333 18

Bărbaţi 89 385 23 80 396 12 75 374 12 69 271 10 69 291 9

SITUATIA PERSONALULUI LA DATA DE 31.12.2008

Total:   2852                               Funcţii publice: 242

Ocupat: 2486                              Funcţii contractuale: 1110

                                                     Asistenţi Maternali Profesionişti: 1500

DENUMIREA FUNCTIEI NUMAR ANGAJATI
Asistenţi Sociali 137
Sociologi 3
Jurişti 45
Psihologi,Pedagogi,Logopezi 34
Economişti 26
Alte Studii Superioare+Ssd 66
Medic 2
Kinetoterapeut 16
Ergoterapeut 18
Maseur 2
Specialişti În Adm Publica 4
Referent 67
Asistenţi Medicali 52
Referent Asistent Medical 33
Instructor Ergoterapie 5
Îngrijitoare-Infirmiere 212
Muncitori 137
Magaziner 14
Spălătoreasă 16
Şofer 23
Educatori 5
Instructor Educaţie, Supraveghetor Noapte
Lucrător Social 96

Referent Instructor Educaţie 51
Personal Administrativ
Paznici,Administratori,Contabili,Casieri 73

Asistenţi Maternali 1385
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studii universitare postliceale altele
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 c
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1.
Aparat propriu 50 3 5 9 13 - 2 26 31 17 20 52 - - 228

2. Asistenţi maternali - - - - - - - -  2 - 2 334 424 572 133
4

3.
Centre de plasament 15 - 4 - - - - - - 10 22 105 28 17 201

4. Centre destinate
persoanelor adulte cu
handicap

6 -  3  - - - -  1  - 6 10 90 28 15 159

5.
Centre destinate
persoanelor vârstnice 5 -  3  - - - -  1  - 6 28 27 15 10 95

6. Centre destinate
victimelor violentei în
familie

1 3 5 9

7. Centre de zi 28  15 1 2 15 1 12 29 3 3 109

TOTAL 104 3 30 9 13 1 2 30 48 41 97 642 498 617 213
5

IV.2. Protecţia şi promovarea drepturilor copilului

IV.2.1. Situaţia actuală

- Numărul persoanelor instituţionalizate ( pe categorii) în sistemul de asistenţă socială:

Copii
Perioada
raportata 31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.7.2009

Număr
copii 1467 1405 1157 880 652 542 209 218 228 237
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Adulţi

Perioadă
raportată 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.7.2009

Număr
persoane 445 477 523 546 585
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- Numărul şi categoriile de persoane beneficiare de prestaţii sociale

Perioada raportată Număr copii Număr adulţi Total

31.12.2000 812 3500 4312
31.12.2001 958 4153 5111
31.12.2002 998 4584 5582
31.12.2003 1179 4462 5641
31.12.2004 1287 5924 7211
31.12.2005 1488 6520 8008
31.12.2006 1537 7452 8989
31.12.2007 1533 8504 10037
31.12.2008 1598 9371 10969
31.07.2009 1688 9754 11442
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- delincvenţa juvenilă

Număr copii în perioada raportată

Tip măsură

31
.1

2.
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00
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06

31
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20

08

31
.7

.2
00

9

Consiliere copii şi părinţi, prevenirea situaţiilor
care conduc la săvârşirea de fapte penale 21 21 15 199 320 193 270 204 89 118

Supraveghere specializată -  - - - - 25 31 20 30 28

-  copiii care trăiesc în stradă

Număr de copii care trăiesc în stradă în perioada raportatăCategorii de copii care trăiesc
în stradă 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 La sfârşitul trim.II 2009

Copii care trăiesc în stradă cu familia 0 3 1 1

Copii care trăiesc în stradă fără familie 13 20 17 1
Copii  care  muncesc  în  stradă şi  se
reîntorc seara în familie 82 105 108 52

Total 95 128 126 54

- persoane cu dizabilităţi beneficiare de servicii rezindeţiale /nonrezidenţiale

(centre de recuperare şi reabilitare, centre de tip ambulatoriu, respiro)

Perioada raportata Număr copii Număr adulţi Total

31.12.2000 1155 - 1155
31.12.2001 1139 - 1139
31.12.2002 943 - 943
31.12.2003 787 302 1089
31.12.2004 523 302 825
31.12.2005 454 308 762
31.12.2006 208 346 554
31.12.2007 271 437 708
31.12.2008 292 549 841
31.07.2009 305 576 881
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- copii/tineri în situaţii de risc aflaţi în evidenţa serviciilor sociale:

Perioada raportata 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 La sfârşitul trim.I 2009

Număr de copii aflaţi în situaţie de risc
(conform datelor furnizate de consiliile
locale)

200 280 351 310

- Date privind copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate

31.12.2006

Număr de copii cu măsură de protecţie la
sfârşitul perioadei raportateNumăr de familii în care

părinţii sunt plecaţi la
muncă în străinătate

la sfârşitul perioadei
raportate

Număr
de copii

la
sfârşitul
perioadei
raportate

Număr de
copii aflaţi în

îngrijirea
rudelor până
la gradul IV ,
fără măsură
de protecţie

la AMP

în centre
de

plasament
publice

sau
private

la rude
până la

gradul  IV

la alte
persoane/

familii

Alte
situaţii
(preci-
zaţi)

- cu ambii părinţi
plecaţi la muncă în
străinătate

369 642 609 7 _ 26 _ _

- cu un singur
părinte plecat la
muncă în străinătate

758 1268 1252 _ _ 16 _ _

- cu părinte unic
susţinător al familiei
monoparentale
plecat la muncă în
străinătate

98 173 161 _ _ 12 _ _

Total 1225 2083 2022 7 _ 54 _ _
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31.12.2007

Număr de copii cu măsură de protecţie la
sfârşitul perioadei raportateNumăr de familii în care

părinţii sunt plecaţi la
muncă în străinătate
la sfârşitul perioadei

raportate

Număr
de copii

la
sfârşitul

perioadei
raportate

Număr de
copii aflaţi în

îngrijirea
rudelor până
la gradul IV ,
fără măsură
de protecţie

la AMP

în centre
de

plasament
publice

sau
private

la rude
până la

gradul  IV

la alte
persoane/

familii

Alte
situaţii
(prec-
izaţi)

- cu ambii părinţi
plecaţi la muncă în
străinătate

559 930 890 9 - 19 12 -

- cu un singur
părinte plecat la
muncă în străinătate

1031 1711 1694 2 _ 12 3 _

- cu părinte unic
susţinător al
familiei
monoparentale
plecat la muncă în
străinătate

197 270 244 _ _ 15 11 -

Total 1787 2911 2828 11 _ 46 26

31.12.2008

Număr de copii cu măsură de protecţie la
sfârşitul perioadei raportateNumăr de familii în care

părinţii sunt plecaţi la
muncă în străinătate
la sfârşitul perioadei

raportate

Număr
de copii

la
sfârşitul

perioadei
raportate

Număr de
copii aflaţi în

îngrijirea
rudelor până
la gradul IV ,
fără măsură
de protecţie

la AMP

în centre
de

plasament
publice

sau
private

la rude
până la

gradul  IV

la alte
persoane/

familii

Alte
situaţii
(preci-
zaţi)

- cu ambii părinţi
plecaţi la muncă în
străinătate

622 1155 1128 6 1 10 6 4

- cu un singur
părinte plecat la
muncă în străinătate

1292 2042 2005 19 0 16 2 0

- cu părinte unic
susţinător al familiei
monoparentale
plecat la muncă în
străinătate

232 330 317 6 0 7 0 0

Total 2146 3527 3450 31 1 33 8 4
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Sfârşitul trimestrului I 2009

Număr de copii cu măsură de protecţie la
sfârşitul perioadei raportateNumăr de familii în care

părinţii sunt plecaţi la
muncă în străinătate
la sfârşitul perioadei

raportate

Număr
de copii

la
sfârşitul
perioadei
raportate

Număr de
copii aflaţi în

îngrijirea
rudelor până
la gradul IV ,
fără măsură
de protecţie

la AMP

în centre
de

plasament
publice sau

private

la rude
până la

gradul  IV

la alte
persoane/f

amilii

Alte
situaţii

(precizaţi
)

- cu ambii părinţi
plecaţi la muncă în
străinătate

614 1142 1105 13 1 8 15 _

- cu un singur
părinte plecat la
muncă în
străinătate

1281 2048 2040 2 _ 6 _ _

- cu părinte unic
susţinător al
familiei
monoparentale
plecat la muncă în
străinătate

236 333 319 6 _ 8 _ _

Total 2131 3523 3464 21 1 22 15 _
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IV. 2.2 Dinamica fenomenelor sociale la copii, tineri, familie

a) Copii, tineri, familie

Evoluţia numărului de copii aflaţi în sistemul public de protecţie în perioada

31.12.1997 – 31.12.2008

N
r.

 c
rt

. Servicii publice
de tip
rezidenţial şi
familial

31
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1.

Servicii publice
de tip
rezidenţial*
pentru copii/
tineri în
dificultate

539 479 472 312 266 214 93 129 88 170 158

a

Total copii
beneficiari ai
serviciilor de tip
rezidenţial (
pct.1 +pct.5)

539 479 472 1467 1405 1157 880 652 542 209 218

2. Plasamente
familiale _ 23 159 520 699 866 944 1049 978 964 975

3. Plasamente la
AMP _ 1 67 134 266 507 670 842 979 1161 1298

4. Tutela _ _ _ _ _ _ _ _ 44 66 74

b

Total copii
beneficiari ai
serviciilor de tip
familial( pct.2
+pct.3+pct.4) 24 226 654 965 1373 1614 1891 2001 2191 2347

5.

Servicii publice
de tip
rezidenţial
pentru copii/
tineri cu nevoi
speciale

_ _ _ 1155 1139 943 787 523 454 39 60

TOTAL
( pct.a + pct.b)

NOTA: *Servicii publice de tip rezidenţial: centre de plasament de tip clasic, centre de tip familial, centre

maternale, apartamente, Serviciul pt. tineri în dificultate, Serv. de socializare şi integrare socio-profesionala,

Centrul pentru Victimele Violentei în Familie Victimele Familie
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Mişcarea copiilor în sistemul public de protecţie 2001 -2008

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

INTRARI
PR PF PR PF PR PF PR PF PR PF PR PF PR PF PR PF

din afara
221 404 144 517 65 356 204 461 194 349 177 402 338 335 439 380

IESIRI

 în afara
286 89 381 115 321 115 311 160 304 257 510 212 329 179 429 223

DIFERENTA

pe tipuri de

protecţie

65 315 237 402

PR=Protecţie de tip rezidenţial

PF= Protecţie de tip familial
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Structura pe grupe de vârstă a copiilor din serviciile de tip rezidenţial - IANUARIE 2007

Număr copii - grupe de vârsta (ani împliniţi)

Servicii de tip rezidenţial Nr. total
copii

<1 1 - 2 3 - 6 7 - 9 10 - 13 14 - 17 >18

Centru de plasament "Elena
Farago" Bârlad 42 22 20

Centru de plasament de tip familial
Moara Grecilor 35 1 3 31

Serviciu alternativ de protecţie de
tip familial Negreşti-case 20 2 3 15

Serviciu alternativ de protecţie de
tip familial Bârlad-apartamente 10 1 1 8

Casa de tip familial Bârlad 3 1 2

Casa de tip familial "Casa cu
gradina"  Vaslui 9 9

Casa de tip familial "Casa cu
gradina"  Bârlad 12 12

Centru de plasament de tip familial
pentru copiii cu handicap Bârlad 13 1 3 1 3 5

Centru de recuperare şi reabilitare a
copilului delicvent Bârlad 8 1 3 4

Centru de asistenta şi sprijin pentru
tinerii care părăsesc centrele de
plasament Bârlad

18 18

Casa de tip familial Vaslui 9 1 8

Casa de tip familial pentru copilul
cu dizabilitati neuro-psiho-motorii
medii şi grave Huşi

6 2 1 3

Centrul de plasament nr. 9 Negreşti 6 6

Centru de plasament pentru copilul
cu dizabilitati Vaslui 2 2

Centru de primire în regim de
urgenţă pentru copilul abuzat,
neglijat şi exploatat Moara Grecilor

5 2 3

Centru de primire în regim de
urgenţă a copiilor care trăiesc în
stradă Bârlad

4 2 2

Centru de primire în regim de
urgenţă pentru copilul abuzat,
neglijat şi exploatat, Bârlad

7 2 2 3
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TOTAL 209 0 1 3 10 18 54 123
Asistent maternal profesionist 1164 25 151 334 243 252 127 32
Plasamente familiale 966 12 53 137 169 268 254 73
Tutele 68 5 5 11 47
Nr. Total copii serv. de tip familial 2198 37 204 476 417 531 428 105Fa
m

ili
al

Nr. Total copii aflaţi în protecţie 2407 37 205 479 427 549 482 228
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Structura pe grupe de vârsta a copiilor din serviciile de tip rezidenţial – IANUARIE 2008
Număr copii - grupe de vârsta (ani împliniţi)

Servicii de tip rezidenţial
Nr.

total
copii <1 1 - 2 3 - 6 7 - 9 10 - 13 14 - 17 >18

Centru de plasament "Elena Farago" Bârlad 45 3 29 13
Centru de plasament de tip familial Moara
Grecilor 34 1 3 30

Serviciu alternativ de protecţie de tip
familial Negreşti-case 17 3 14

Serviciu alternativ de protecţie de tip
familial Bârlad-apartamente 12 1 4 7

Casa de tip familial Bârlad 0
Casa de tip familial "Casa cu gradina"
Vaslui 12 1 11

Casa de tip familial "Casa cu gradina"
Bârlad 4 2 2

Centru de plasament de tip familial pentru
copiii cu handicap Bârlad 25 1  3 8 1 7 5

Centru de recuperare şi reabilitare a
copilului delicvent Bârlad 4 2 2

Centru de asistenta şi sprijin pentru tinerii
care părăsesc centrele de plasament Bârlad 18 18

Casa de tip familial Vaslui 10 3 7
Casa de tip familial pentru copilul cu
dizabilitati neuro-psiho-motorii medii şi
grave Huşi

8 2 2 4

Centru maternal Vaslui 3 1  1 1
Centru maternal " Un copil o familie "
Bârlad 5 3 1 1

Centru de tranzit pentru victime ale
traficului de fiinţe umane Bumbata 0

Centru de urgenta pentru victimele violentei
în familie- Bârlad 7 1  1 2 2 1

Centru de primire în regim de urgenţă
pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat
Moara Grecilor

3 1 1 1

Centru de primire în regim de urgenţă a
copiilor care trăiesc în stradă Bârlad 0

Centru de primire în regim de urgenţă
pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat,
Bârlad

11 1 1 1 7 1

Centru de primire pentru victime ale
traficului de fiinţe umane Moara Grecilor 0
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TOTAL 218 3 7 13 7 27 61 100
Asistent maternal profesionist 1312 43 144 372 280 289 145 39
Plasamente familiale 975 7 42 147 172 275 251 81
Tutele 74 6 5 13 50
Nr. Total copii serv. de tip familial 2361 50 186 525 457 577 446 120Fa

m
ili

al

Nr. Total copii aflaţi în protecţie 2579 53 193 538 464 604 507 220
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Domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului a suferit numeroase modificări în

ultimii 18 ani. Perioadele de maxim interes din punct de vedere legislativ au fost anul 1997,

când în baza OUG 26 a fost înfiinţată Direcţia pentru Protecţia Copilului şi anul 2005 odată cu

apariţia Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului când direcţia

pentru protecţia copilului a fuzionat cu Direcţia de Asistenţă Socială devenind Direcţia de

Asistenta Sociala şi Protecţia Copilului.

În cei 10 ani de activitate obiectivul principal a constat în schimbarea sistemului

instituţionalizat într-unul familial. În aceasta perioada, reforma a constat în:

▪ închiderea instituţiilor pentru copilul cu handicap – Centrul de Plasament nr. 6 Giurcani,

Centrul de Plasament nr.4 Fălciu;

▪ închiderea leagănelor de copii – Centrul de Plasament nr.1    Vaslui, Centrul de

Plasament nr. 3 Bârlad;

▪ închiderea instituţiilor de tip clasic, de mare capacitate – Centrul de Plasament nr. 2

Bârlad, Centrul de Plasament nr.7 Bogesti;

▪ înfiinţarea de servicii de tip rezidenţial organizate pe module de tip familial, case de tip

familial, apartamente;

▪ înfiinţarea şi dezvoltarea reţelei de asistenţi maternali;

▪ înfiinţarea de servicii destinate prevenirii separării copilului de părinţii săi:

centre de zi, centre de consiliere şi sprijin pentru părinţi, centre de consiliere pentru femeia

gravida, centre de recuperare pentru copilul cu handicap

De asemenea, în anul 2006 prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr.2/13.02.2006 au fost

închise: Centrul de Plasament pentru copii hipoacuzici Vaslui, Centrul de Plasament pentru

copilul cu dizabilitati, Centrul de Plasament nr.8 Huşi, Centrul de Plasament nr. 9 Negreşti şi

reorganizate ca internate şcolare pe lângă şcolile speciale.

La data de 31.06.2007 în serviciile destinate protecţiei copilului din subordinea Direcţiei

Generale de Asistenta Sociala şi Protecţia Copilului Vaslui beneficiau de protecţie un număr de

2.613 copii/tineri, şi în serviciile de tip rezidenţial ale OPA beneficiază de măsura de protecţie

un număr de 66 copii/tineri.
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Structura pe vârstă a copiilor care beneficiază de măsură de protecţie specială de tip

rezidenţial, în sistem public şi în cadrul organismelor private autorizate (OPA)

Structura pe grupe de vârstă şi sex a copiilor plasaţi la asistenţi maternali profesionişti
31.12.2008

Număr copii pe grupe de vârstă şi sexNr. total de
copii

<1 1-2 3-6 7-9 10-13 14-17 >18

F M F M F M F M F M F M F M F M

685 795 2 14 60 79 206 210 148 162 153 190 91 112 25 28

1480
din care

încadraţi în
grad de

handicap:

16 139 416 310 343 203 53

306 1 7 52 56 86 85 19
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Piramida vârstelor copiilor/tinerilor care beneficiază de măsură de protecţie

la familii sau persoane 31.12.2008

Număr copii pe grupe de vârsta la 31.12.2008Masuri de
protecţie
speciala <1 an 1-2 ani 3-6 ani 7-9 ani 10-13

ani
14-17

ani >18
Total

Plasament la
rude pana la
gradul IV

13 27 128 149 249 229 66 861

Plasament la
alte familii/
persoane

1 8 9 16 18 24 4 80

Total 14 35 137 165 267 253 70 941
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Situaţia copiilor cu handicap (după încadrarea în grad de handicap) din

sistemul de protecţie a copilului

31.12.2008

Grad de handicap Număr de copii

uşor 83

mediu 102

accentuat 97

grav 236

Total 518
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Situaţia copiilor cu handicap (pe tipuri de servicii) din sistemul de protecţie

a copilului – 31.12.2008

Măsura de protecţie Număr de copii

Plasament la asistent maternal profesionist 287

Plasament la rude pana la gradul IV , plasament la alte familii/
persoane 32

Servicii de tip rezidenţial 73

Centre de îngrijire de zi/ Centre de reabilitare şi recuperare pentru
copilul cu handicap 126

Total 518
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Situaţia copiilor cu handicap din familie după mediul de provenienţă 31.12.2008

Rural Urban

Nr. copii 993 664

IV. 2.3 Serviciul alternativ de tip familial

La data de 31.12.2008 în judeţul Vaslui erau atestaţi un număr de 1620 asistenţi maternali din

care:

▪ 1332 asistenţi maternali au în îngrijire 1480 copii din care 306 copii sunt cu handicap

▪ 288 asistenţi maternali nu au în îngrijire copii

În ultimii trei ani numărul asistenţilor maternali atestaţi   a crescut, după cum urmează:

Anul AMP

2005 977

2006 1160

2007 1380

2008 1620
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Intrări /ieşiri în sistemul de protecţie a copilului 2005-2008

Intrări- Anul 2005

Măsura de protecţie Neglijenţă/abandon Handicap Abuz Total

Rude pana la
gradul IV 72 1 2 75

Alte familii 17 1 0 18

Plasament amp 191 16 1 208

Rezidenţial 9 16 40 65

OPA 2 0 13 15

Total 291 34 56 381

Intrări - Anul 2006

Măsura de protecţie Neglijenţă/abandon Handicap Abuz Total

Rude pana la gradul IV/
Alte familii/ Amp 245 27 24 296

Rezidenţial/ OPA 70 6 39 115

Terapie 0 63 0 63

Total 315 96 63 474

Intrări - Anul 2007

Măsura de protecţie Neglijenţă/abandon Handicap Abuz Total

Rude până la
gradul IV 109 1 2 112

Alte familii 9 0 17 26

Plasament amp 57 14 1 72

Rezidenţial+ OPA 31 3 26 60

Terapie 0 72 0 72
Total 206 90 46 342
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Intrări 2008

Masuri de protecţie
speciala

Neglijenţă /
abandon Handicap abuz Total

Plasament la rude pana
la gradul IV 118 0 1 119

Plasament la alte familii/
persoane 23 0 0 23

Plasament la asistent
maternal profesionist 150 15 65 230

Servicii de tip rezidenţial
(inclusiv CPRU şi CM) 364 32 12 408

OPA 0 0 0 0

Total 655 47 78 780

Ieşiri 2005- 2008

Anul Reintegrare în familie Dobândirea capacităţii de
exerciţiu deces Total

Rezidenţial Familial Rezidenţial Familial Rezidenţial Familial

2005 40 92 107 63 3 2 307

2006 24 56 46 80 206

2007 106 22 54 30 212

2008 94 15 40 60 2 0 211
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Biroul de pregătire şi sprijinire a reintegrării sau integrării copilului în familie

Biroul de pregătire şi sprijinire a reintegrării sau integrării copilului în familia naturală

are drept misiune reintegrarea în familie sau în situaţia în care aceasta nu este posibilă, găsirea

de alternative de tip familial pentru copiii care au o măsură de protecţie specială.

A. Activităţile desfăşurate de către Biroul de pregătire şi sprijinire a reintegrării sau integrării

copilului în familie sunt:

- activităţi de informare şi promovare a serviciilor oferite şi să  stabilească relaţii de

colaborare cu comunitatea;

- realizarea şi distribuirea de materiale promoţionale şi de informare   (pentru copii,

familii, profesionişti şi alţi membri ai comunităţii) în ceea ce   priveşte serviciile oferite

şi modalităţile de acces la acestea;

- realizarea şi sprijinirea cel puţin o dată pe an campanii de informare şi sensibilizare a

comunităţii cu privire la necesitatea îngrijirii copilului într-o familie;

- colaborarea în reţea cu serviciile şi programele comunitare, regionale şi naţionale de

asistenţă şi promovare a drepturilor copilului şi a familiei;

- elaborarea de programe de intervenţie specifică pentru reintegrare/integrare în familie

pentru fiecare copil aflat în evidenţa sa în baza planului individualizat de protecţie;

- realizarea rapoartelor de lucru în care sunt prezentate activităţile care vizează

reintegrarea/integrarea copilului în familie şi să fie incluse în dosarul copilului;

- implicarea activă şi consultarea copilului în procesul de elaborare, luarea deciziilor în

funcţie de gradul său de maturitate, precum şi familia şi alte persoane importante pentru

copil;

- realizarea unui contract cu familia/reprezentantul legal în care să fie precizate

responsabilităţile parţilor;

- asigurarea condiţiilor şi oferirea serviciilor necesare reintegrării/integrării copilului în

familia;

- sprijinirea copilului şi a familiei pentru refacerea/menţinerea/ consolidarea relaţiilor

copil-familie;

- asigurarea serviciilor de consiliere psihologică, socială, medicală, juridică, educaţională

sau orice alte servicii pentru copil şi familie corespunzător nevoilor acestora;
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- acţionarea pentru diminuarea efectelor negative ale separării copilului de mediul de

provenienţă şi sprijinirea acestuia în integrarea într-un nou mediu de viaţă;

- planificarea şi medierea întâlnirilor/vizitelor copil-familie-persoană importantă pentru

copil;

- asigurarea obligatoriu cel puţin trei întâlniri ale copilului cu persoana/familia, una într-

un spaţiu special amenajat şi cealaltă la domiciliul familiei/persoanei;

- iniţierea, asigurarea şi sprijinirea activităţilor care pregătesc comunitatea pentru o

integrare socială eficientă a cuplului mamă-copil;

- asigurarea de servicii post integrare/reintegrare în beneficiul copilului şi al familiei;

- monitorizarea cazului pe o perioadă de minim trei luni din momentul reintegrării

copilului în familia;

- colaborarea cu autorităţile locale de la domiciliul părinţilor pe parcursul perioadei de

monitorizare a reintegrării;

- sprijinirea copilul/familia pentru depăşirea eventualelor situaţii de criză survenite în

timpul perioadei de monitorizare;

- întocmirea rapoartelor de monitorizare şi de evaluare care să cuprindă o concluzie cu

privire la închiderea cazului;

- întocmirea unei baze de date care să cuprindă informaţii legate de copii şi familiile

pentru care s-au derulat activităţi specifice privind integrarea/reintegrarea;

- dezvoltarea relaţiilor funcţionale cu celelalte servicii pentru protecţia copilului,

furnizorii de servicii;

- participarea la cursuri de formare în domeniul specific de activitate care-i pot ajuta în

optimizarea muncii lor, inclusiv seminarii şi conferinţe.

B. Metodologiile de lucru utilizate de Biroul de pregătire şi sprijinire a reintegrării sau

integrării copilului în familia naturală;

Metodologiile şi instrumentele utilizate sunt în conformitate cu prevederile Ordinului 64 din

19.04.2004 cu privire la Standardele minime obligatorii privind Centrul de pregătire şi

sprijinire a reintegrării sau integrării copilului în familie, Legea 272/2004 cu privind protecţia

şi promovarea drepturilor copilului,Legea 326/06.07.2003.
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De la 1 ianuarie 2005 până în prezent au fost reintegraţi 386 copii proveniţi din serviciul

rezidenţial în familiile naturale.

De la 1 ianuarie 2005 până în prezent ( aprilie 2009) au colaborat cu Biroul de pregătire şi

sprijinire a reintegrării sau integrării copilului în familie un număr de 708 de beneficiari din

care:

- 598 de copii proveniţi din serviciul rezidenţial şi familial au fost reintegraţi în familia

naturală sau extinsă, familii care prezentau garanţii morale şi materiale pentru creşterea

şi educarea acestora.

- 48 solicitări pentru reintegrarea în familia naturală sau extinsă au fost respinse ,deoarece

solicitanţii nu deţineau condiţii morale şi materiale pentru creşterea şi educarea copiilor

care beneficiau de o măsură de protecţie specială.

- 62 de solicitări de reintegrare au fost amânate prin faptul că solicitanţii nu deţineau

condiţii materiale minime pentru creşterea şi educarea copiilor sau din alte motive.

- 86 de solicitări pentru evaluarea condiţiilor morale şi materiale a solicitanţilor, provenite

din alte judeţe.

Rezultatele preconizate ale activităţii:

Biroul de pregătire şi sprijinire a reintegrării sau integrării copilului în familie

preconizează obţinerea unor rezultatele importante cu privire la:

- reducerea numărului de copii care sunt beneficiari ai unei măsuri de protecţie speciale

prin reintegrarea /integrarea acestora în familiile naturale sau lărgite;

- pregătirea unui număr cât mai mare de copii beneficiari ai unei măsuri de protecţie

specială pentru reintegrare/integrare;

- contactarea familiilor a persoanelor importante pentru copii şi intensificarea vizitelor

dintre aceştia;

- reducerea la minim a numărului de copii care revin în sistemul de protecţie după

finalizarea perioadei de asistare post reintegrare;

- creşterea gradului de responsabilizare al părinţilor în asumarea rolurilor parentale şi a

gradului de implicare al comunităţilor locale în activitatea de protecţia a copilului.

Specialiştii din cadrul Biroului de pregătire şi sprijinire a reintegrării sau integrării copilului

în familie acţionează pentru implicarea şi responsabilizarea membrilor comunităţii ( medic de
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familie ,educator /învăţător, preot,lideri comunitar,vecini, grupuri de sprijin ale comunităţii) şi

a serviciilor sociale locale.

IV. 2.4 Biroul de adopţie

Situaţia adopţiilor:

Familii atestate

- anul 2005 – 15 familii;

- anul 2006- 11 familii;

- anul 2007 – 8 familii

- anul 2008- 8 familii

Deschideri procedură adopţii interne:

- anul 2005 – 11;

- anul 2006- 14;

- anul 2007 – 10.

- anul 2008-    6

Încuviinţări procedură adopţii interne:

- anul 2005 – 18;

- anul 2006- 9;

- anul 2007 –6

- anul 2008- 8

În cadrul Biroului de Adopţie  activitatea este orientată pentru acordarea de servicii

următoarelor categorii de beneficiari:

- copiii a căror plan individualizat de protecţie are ca finalitate adopţia internă

- familiile naturale şi familiile de provenienţă a acestor copii

- familiile adoptatoare.

Activităţi acestui birou sunt centrate pe :

- copii;

- familia naturală şi de provenienţă;

- familia de adopţie;

- pe copil şi familia de adopţie.
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Copii cu sentinţă civilă de
deschidere a procedurii de
adopţie internă definitivă

şi irevocabilă
(adoptabili) - 2008

Copii cu procedură de
deschidere a

adopţiei interne în curs de
finalizare - 2008

< 1 an 1 -

1 – 2 ani 1 1
3 – 6 ani 1 1
7 – 9 ani 1 2

Grupa de
vârstă

14 – 17 ani 2 1
feminin 3 3

Sexul masculin 3 2

urban 1 2

rural 1 -

Mediul de
provenienţă
al familiei
naturale necunoscut 4 3

urban 3 1Mediul de
provenienţă
al familiei

a.m.p.
rural 3 4

Număr adopţii
finalizate

Număr adopţii în
curs de finalizare

urban 6 1
Mediul de provenienţă
al familiei adoptatoare rural 2 1

Număr familii atestate - 2008 Mediul de provenienţă

urban rural

8 6 2
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IV. 2.5 . Nevoi identificate în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copiilor

1. Crearea de servicii specializate pentru copilul cu handicap. Aceasta nevoie decurge din

faptul ca la nivelul judeţului Vaslui exista un număr foarte mare de copii cu handicap care se

află în familii,  dar mai ales în mediul rural. Pentru a preveni separarea acestor copii de părinţi

şi pentru a veni în sprijinul familiilor care au copii cu handicap s-a evidenţiat necesitatea

dezvoltării de servicii pentru aceştia: centre de recuperare pentru copilul cu handicap, centre

respiro pentru copilul cu handicap, echipa mobila pentru copilul cu handicap.

2. Crearea de servicii specializate pentru copilul cu handicap care beneficiază de măsură de

protecţie la asistent maternal. O nevoie identificată la nivelul acestui serviciu este

imposibilitatea asistenţilor maternali care îngrijesc copii cu handicap( în primul semestru al

anului 2007 sunt înregistraţi 303 asistenţi maternali care îngrijesc copii cu handicap) de a

beneficia de concediul de odihnă. Pentru a evita epuizarea asistenţilor maternali (burn-out) şi a

creste eficienta activităţii acestora, înfiinţarea de centre respiro pentru copii cu handicap s-a

dovedit a fi necesară.

3. Dezvoltarea de servicii de consiliere pentru agresori. Statisticile demonstrează ca un

numărul mare de intrări în sistemul de protecţie a copilului se datorează şi situaţiilor de abuz şi

neglijare. Pentru a scădea numărul acestor situaţii este necesara înfiinţarea pe lângă centrele de

primire pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat a serviciilor de consiliere adresate agresorilor.

4. Dezvoltarea serviciilor de tip rezidenţial dezvoltate pe model familial pentru copiii cu

nevoi speciale înscrişi în învăţământul special. Majoritatea copiilor cu handicap sunt orientaţi

de către Comisia pentru protecţia copilului către învăţământul special. În judeţul Vaslui sunt 3

scoli speciale: în municipiul Vaslui (şcoala cu clasele I-VIII), oraşul Negreşti (şcoala cu

clasele I-VIII) şi municipiul Huşi (SAM) fapt ce impune dezvoltarea serviciilor de tip

rezidenţial în cele trei localităţi – case de tip familial.

5. Dezvoltarea de servicii destinate prevenirii traficului de copii şi protejării copiilor victime

ale traficului de fiinţe umane. Deşi judeţul Vaslui nu este unul dintre judeţele în care incidenta

acestui fenomen este ridicată, vecinătatea cu Republica Moldova, care este una dintre tarile cu

cea mai mare rata a traficului de persoane din Europa de Est, creşte riscul expunerii la acest
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fenomen.  De  aici  şi  nevoia  de  a  înfiinţa  servicii  de  prevenire:   servicii   de   consiliere,

campanii  de  informare  şi  servicii rezidenţiale pentru victime.

6. Dezvoltarea de servicii în aparatul propriu al DGASPC complementare serviciilor destinate

protecţiei şi promovării drepturilor copilului existente. Legislaţia în vigoare prevede înfiinţarea

la nivelul DGASPC a serviciului pentru managementul de caz, a serviciului pentru deprinderi

de viaţă independentă şi a serviciului intake în vederea eficientizării activităţii serviciilor deja

existente.

7. Creşterea capacitaţii autorităţilor publice locale în dezvoltarea de servicii de prevenire a

abandonului şi a separării copilului de părinţi.

Judeţul Vaslui este caracterizat printr-un nivel foarte ridicat al sărăciei, fapt ce determina un

număr crescut al abandonului al copiilor. În prima jumătate a anului 2007 aproximativ 30 de

nou născuţi au fost abandonaţi în spital după naştere şi mai mult de jumătate dintre ei au fost

plasaţi la asistenţi maternali. De asemenea, statisticile au relevat un număr mare de intrări în

sistemul de protecţie în ultimii trei ani, atât în sistemul de protecţie de tip familial cat şi în cel

de tip rezidenţial.

În vederea reducerii acestui fenomen a fost identificată ca o nevoie prioritara a judeţului Vaslui

dezvoltarea de servicii de prevenire a separării copiilor de părinţi la nivelul comunităţilor

locale – centre de zi, centre de consiliere şi sprijin pentru părinţi, programe de educaţie

parentală, campanii de informare.

Având în vedere faptul că prevenirea separării copilului de părinţi este, conform Legii

nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, responsabilitatea

comunităţilor locale, aceste servicii vor fi dezvoltate în parteneriat cu autorităţile locale.

8.Dezvoltarea serviciilor de consiliere vocaţională şi inserţie socio-profesionala a tinerilor

care părăsesc sistemul de protecţie. În primul semestru al anului 2007 au părăsit sistemul de

protecţie a copilului un număr de 84 tineri care au dobândit capacitate deplina de exerciţiu. În

vederea diminuării riscului excluderii şi marginalizării sociala s-a evidenţiat nevoia înfiinţării

unui astfel de compartiment în municipiul Vaslui.

9. Dezvoltarea de servicii adresate copiilor străzii - adăpost copiii străzii

10.Crearea unui serviciu de consiliere pentru copii şi tineri on-line -  tinerii  sunt  cei  care

accesează în cea mai mare măsura internetul şi înfiinţarea unui site-uri care să ofere consiliere
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psihologică, juridică, medicală, socială ar putea răspunde într-o mare măsură nevoilor copiilor şi

tinerilor.

11.Dezvoltarea de servicii pentru cu copii cu rezultate şcolare deosebite sau cu talente

speciale care provin din familii defavorizate – în prezent, în judeţul Vaslui nu exista servicii

care să răspundă nevoilor copiilor talentaţi. Societatea contemporana se confrunta cu o lipsa a

mecanismelor de sprijin a copiilor talentaţi, mai ales a celor care provin din mediul rural şi a

căror familii nu deţin resursele materiale necesare susţinerii copiilor.

12.Dezvoltarea de servicii care să se adrese copiilor rromi – în vederea

realizării incluziunii sociale şi nediscriminării copiilor de etnie rroma.

13.Dezvoltarea de servicii care să se adreseze copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la munca în

străinătate – în vederea păstrării legăturii cu părinţii şi a depăşirii situaţiilor de criza cu care

aceştia se confrunta.

14.Profesionalizarea resurselor umane din cadrul DGASPC- formarea iniţială şi continuă a

specialiştilor care lucrează în domeniu. Formarea continua apare ca o necesitate de a asigura

servicii de calitate, adaptate permanent la nevoile beneficiarilor.

15.Formarea continua a asistenţilor maternali – formarea iniţială a asistenţilor maternali se

realizează conform legislaţiei în vigoare. Formarea continua este o necesitate întrucât

asistenţii maternali se confrunta cu gama variata de probleme şi nu au nici pregătirea teoretica şi

nici metode şi abilităţi practice care să permită o abordare corecta şi profesionista specifica

fiecărei tip de nevoie a beneficiarilor (copii 0-2 ani, adolescenţi, copii abuzaţi, copii cu

handicap, copii cu tulburări de comportament, delicvenţi, etc.)

16.Crearea unui website al serviciilor sociale publice şi private din judeţul Vaslui

17.Realizarea unor campanii de informare având ca scop conştientizarea copiilor asupra

importantei exercitării dreptului de a cere şi primi informaţii, de a-şi exprima opinia, de a

depune plângeri, de a se asocia şi de a participa la viaţa comunităţii, de a-şi menţine specificul

etnic şi cultural.

18.Încurajarea adopţiei ca măsură alternativă de protecţie a copilului.

19.Contractarea serviciilor destinate protecţiei şi promovării drepturilor copilului– în vederea

eficientizării serviciilor oferite copiilor aflaţi în dificultate.
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IV. 2.6 Obiective Operaţionale

Obiectiv operaţional nr.1

Dezvoltarea serviciilor specializate destinate copilului cu handicap:

▪ înfiinţarea a trei centre de recuperare pentru copilului cu handicap în mun. Vaslui, mun.

Bârlad, oraşul Negreşti;

▪ înfiinţarea a trei centre tip respiro pentru copii cu handicap în mun. Bârlad, mun. Vaslui,

mun. Huşi;

▪ înfiinţarea unui centru tip respiro în mun. Vaslui pentru copiii cu handicap care

beneficiază de măsură de protecţie la asistent maternal;

▪ înfiinţarea a 4 echipe mobile pentru copilul cu handicap în mun. Bârlad, mun. Vaslui,

mun. Huşi, oraşul Negreşti.

Acţiuni:

1. reevaluarea copiilor cu handicap şi selectarea potenţialilor beneficiari;

2. elaborarea    proiectelor    şi    accesarea    de    surse    de    finanţare    pentru  înfiinţarea

serviciilor mai sus amintite;

3. identificarea potenţialilor parteneri în derularea programelor;

4. recrutarea şi pregătirea personalului.

Obiectiv operaţional nr.2

Reducerea numărului copiilor abuzaţi, neglijaţi, exploataţi cu 30%    prin înfiinţarea a doua

centre de consiliere pentru agresori pe lângă centrele de primire pentru copilul abuzat

neglijat, exploatat în mun. Vaslui şi mun. Bârlad.

Acţiuni:

1. selecţia şi evaluarea beneficiarilor;

2. elaborarea    proiectelor    şi    accesarea    de    surse    de    finanţare    pentru  înfiinţarea

serviciilor mai sus amintite;

3. identificarea potenţialilor parteneri în derularea programelor;

4.recrutarea şi pregătirea personalului
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Obiectiv operaţional nr.3

Îmbunătăţirea şanselor de dezvoltare deplina şi armonioasa a copiilor cu cerinţe educaţionale

speciale, prin dezvoltarea a trei servicii de tip rezidenţial organizate pe model familial în

mun. Vaslui, mun. Huşi, oraşul Negreşti pentru copiii înscrişi în învăţământul special.

Acţiuni:

1. selecţia şi evaluarea beneficiarilor;

2. elaborarea    proiectelor    şi    accesarea    de    surse    de    finanţare    pentru  înfiinţarea

serviciilor mai sus amintite;

3. identificarea potenţialilor parteneri în derularea programelor;

4. recrutarea şi pregătirea personalului

Obiectiv operaţional nr.4

Prevenirea traficului de copii prin: dezvoltarea de servicii destinate prevenirii traficului de

copii (servicii de consiliere, campanii de informare a populaţiei, etc.) şi protejării copiilor

Acţiuni:

1. selecţia şi evaluarea beneficiarilor;

2. elaborarea    proiectelor    şi    accesarea    de    surse    de    finanţare    pentru  înfiinţarea

serviciilor mai sus amintite;

3. identificarea potenţialilor parteneri în derularea programelor;

4. recrutarea şi pregătirea personalului

Obiectiv operaţional nr.5

Creşterea gradului de inserţiei socio-profesionala a tinerilor care păarăsesc sistemul de

protecţie a copilului prin înfiinţarea unui compartiment de consiliere vocaţională în mun.

Vaslui.

Acţiuni:

5. selecţia şi evaluarea beneficiarilor;

6. elaborarea    proiectelor    şi    accesarea    de    surse    de    finanţare    pentru  înfiinţarea

compartimentului;

7. identificarea potenţialilor parteneri în derularea programelor;

8. recrutarea şi pregătirea personalului
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Obiectiv operaţional nr.6

Îmbunătăţirea accesului la informaţii şi la consiliere psihologica, juridica, medicala, sociala

a copiilor şi tinerilor din judeţ prin înfiinţarea unui serviciu de consiliere on-line în mun.

Vaslui.

Acţiuni:

1. elaborarea    proiectelor    şi    accesarea    de    surse    de    finanţare    pentru  înfiinţarea

serviciului;

2. identificarea potenţialilor parteneri în derularea programelor;

3. recrutarea şi pregătirea personalului

4. selecţia voluntarilor.

Obiectiv operaţional nr.7

Asigurarea dezvoltării copiilor cu rezultate deosebite obţinute în cadrul procesului educativ

sau cu talente speciale, care provin din familii defavorizate, la maximul lor potenţial, prin

înfiinţarea unui centru de excelenta pentru aceştia.

Acţiuni:

1. selecţia şi evaluarea beneficiarilor;

2. elaborarea    proiectelor    şi    accesarea    de    surse    de    finanţare    pentru  înfiinţarea

serviciului;

3. identificarea potenţialilor parteneri în derularea programelor;

4. recrutarea şi pregătirea personalului

Obiectiv operaţional nr.8

Creşterea eficientei serviciilor existente în cadrul DGASPC prin dezvoltarea unor servicii

complementare: serviciul pentru managementul de caz, serviciul pentru deprinderi de viaţă

independentă şi serviciul intake.

Acţiuni:

1. elaborarea    proiectelor    şi    accesarea    de    surse    de    finanţare    pentru  înfiinţarea

serviciilor;

2. identificarea potenţialilor parteneri în derularea programelor;

3. recrutarea şi pregătirea personalului
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Obiectiv operaţional nr.9

Îmbunătăţirea gradului de integrare şcolară şi socială a copiilor de etnie rroma prin

desfăşurarea de campanii de informare şi sensibilizare a populaţiei din judeţ.

Acţiuni:

1. elaborarea    proiectelor    şi    accesarea    de    surse    de    finanţare    pentru  desfăşurarea

campaniilor;

2. selectarea voluntarilor

3. implicarea populaţiei de etnie rroma în derularea campaniilor;

4. identificarea potenţialilor parteneri în derularea campaniei;

Obiectiv operaţional nr.10

Creşterea gradului de conştientizare a copiilor asupra importantei exercitării dreptului de a

cere şi primi informaţii, de a-şi exprima opinia, de a depune plângeri, de a se asocia şi de a

participa la viaţa comunităţii, de a-şi menţine specificul etnic şi cultural, prin realizarea unor

campanii de informare .

Acţiuni:

1. elaborarea    proiectelor    şi    accesarea    de    surse    de    finanţare    pentru  desfăşurarea

campaniilor;

2. selecţia voluntarilor

3. identificarea potenţialilor parteneri în derularea campaniei;

Obiectiv operaţional nr.11

Încurajarea adopţiei ca măsură alternativa de protecţie a copilului.

Acţiuni:

1. identificarea copiilor adoptabili şi clarificarea situaţiei juridice a acestora;

2. evaluarea şi atestarea familiilor adoptive;

3. Organizarea de campanii de presa care să promoveze adopţia naţională, ca măsură

definitiva de protecţie.

4. Realizarea unor cursuri de pregătire pentru familii / persoane adoptive.
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Obiectiv operaţional nr.12

Creşterea capacitaţii autorităţilor publice locale în dezvoltarea de servicii

de prevenire a abandonului şi a separării copilului de părinţi prin:

▪ acordarea sprijinului în elaborarea proiectelor şi accesarea surselor de finanţare pentru

înfiinţarea serviciilor de prevenire (centre de zi, centre de consiliere şi sprijin copii şi

părinţi, servicii destinate copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la munca în străinătate);

▪ asigurarea managementului de proiect.

Acţiuni:

1. identificarea şi selectarea autoritarilor locale interesate în dezvoltarea de servicii de

prevenire a abandonului şi a separării copilului de părinţi;

2. încheierea parteneriatelor cu autorităţile locale;

3. elaborarea proiectelor şi accesarea surselor de finanţare pentru înfiinţarea serviciilor de

prevenire (centre de zi, centre de consiliere şi sprijin pentru copii şi părinţi);

4. asigurarea managementului de proiect.

Obiectiv operaţional nr.13

Formarea şi perfecţionarea profesionala a asistenţilor maternali

Acţiuni:

1. elaborarea    proiectelor    şi    accesarea    de    surse    de    finanţare    pentru  organizarea

sesiunilor de formare;

2. organizarea grupelor de cursanţi în funcţie de categoria de copii pe care ii au în îngrijire;

3. identificarea potenţialilor parteneri în desfăşurarea sesiunii de formare.

Obiectiv operaţional nr.14

Profesionalizarea resurselor umane din cadrul DGASPC Vaslui

Acţiuni:

1. realizarea unei analize profesioniste şi realiste a nevoii de formare a personalului;

2. identificarea potenţialilor parteneri în desfăşurarea sesiunilor de formare.



STRATEGIA JUDEŢEANĂ ÎN DOMENIUL
ASISTENŢEI SOCIALE VASLUI 2009-2013

102

Obiectiv operaţional nr.15

Crearea unui website al serviciilor sociale publice şi private din judeţul

Vaslui

Acţiuni:

1. elaborarea proiectelor şi accesarea de surse de finanţare pentru unui site;

2. identificarea potenţialilor parteneri în organizarea unui website.

Obiectiv operaţional nr.16

Dezvoltarea parteneriatului public - privat

Acţiuni:

1. încheierea de parteneriate cu toate instituţiile care au atribuţii în protecţia şi

promovarea drepturilor copilului;

2. încheierea de parteneriate cu organismele private acreditate care au activităţi în protecţia şi

promovarea drepturilor copilului.

Obiectiv operaţional nr.17

Contractarea a 20% din serviciile sociale destinate protecţiei şi promovării

drepturilor copilului către furnizori privaţi de servicii sociale

Acţiuni:

1. stabilirea listei serviciilor care pot fi contractate;

2. aprobarea listei prin hotărâre de către Consiliul Judeţean;

3.elaborarea Caietului de sarcini în baza căruia se realizează contractarea;

 4.constituirea Comisiei de evaluare şi selecţie şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor;

 5.preselectarea ofertelor de contractare

6. evaluarea ofertelor

7. atribuirea contractului
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IV.2.7 Implementarea Strategiei

Din analiza nevoilor identificate la nivelul judeţului şi a obiectivelor operaţionale s-au

desprins următoarele programe:

1. Program de dezvoltare a serviciilor specializate destinate copilului cu handicap în vederea

menţinerii copilului cu handicap în familie.

Acest program se va realiza prin:

▪ înfiinţarea a trei centre de recuperare pentru copilului cu handicap în mun. Vaslui, mun.

Bârlad, oraşul Negreşti;

▪ înfiinţarea a trei centre tip respiro pentru copii cu handicap în mun. Bârlad, mun. Vaslui,

mun. Huşi;

▪ înfiinţarea a 4 echipe mobile pentru copilul cu handicap în mun. Bârlad, mun. Vaslui,

mun. Huşi, oraşul Negreşti.

Surse de finanţare şi parteneri implicaţi: PHARE, Fonduri structurale, Consiliul Judeţean

Vaslui, ONG-uri

Termen de realizare: 31.12.2013

Indicatori de performanţă/rezultate aşteptate:

▪ scăderea numărului de intrări a copiilor cu handicap în sistemul de protecţie a copilului;

▪ creşterea numărului copiilor cu handicap reintegraţi în familie;

▪ creşterea gradului de recuperare a copiilor cu handicap;

▪ creşterea gradului de integrare şcolară şi socială a copiilor cu handicap;

▪ creşterea gradului de satisfacţie a părinţilor care au copii cu handicap.

2.Program de dezvoltare a serviciilor specializate destinate copilului cu handicap ce

beneficiază de măsură de protecţie la asistent maternal

Acest program se va realiza prin înfiinţarea unui centru tip respiro în mun. Vaslui pentru copiii

cu handicap care beneficiază de măsură de protecţie la asistent maternal;
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Surse de finanţare şi parteneri implicaţi: PHARE, Fonduri structurale, Consiliul Judeţean

Vaslui, ONG.

Termen de realizare: 31.12.2013

Indicatori de performanţă/rezultate aşteptate:

▪ Creşterea eficienţei activităţii asistenţilor maternali;

▪ Evitarea epuizării (burn-out) asistenţilor maternali;

▪ creşterea gradului de recuperare a copiilor cu handicap;

3.Program de dezvoltare a serviciilor destinate consilierii agresorilor.

Acest program se va realiza prin înfiinţarea a doua centre de consiliere pentru agresori pe

lângă centrele de primire pentru copilul abuzat neglijat, exploatat în mun. Vaslui şi mun.

Bârlad.

Surse de finanţare şi parteneri implicaţi: PHARE, Fonduri structurale, Consiliul Judeţean

Vaslui, ONG.

Termen de realizare: 31.12.2013

Indicatori de performanţă/rezultate aşteptate:

▪ Reducerea numărului copiilor abuzaţi, neglijaţi, exploataţi cu 30%;

▪ Creşterea numărului copiilor abuzaţi reintegraţi în familie;

▪ Creşterea   numărului   de   părinţi    care   îşi    redobândesc   drepturile   şi  obligaţiile

părinteşti.

4.Program de dezvoltare a serviciilor de tip rezidenţial, organizate pe model familial pentru

copii cu cerinţe educative speciale înscrişi în învăţământul special.

Acest program se va realiza prin înfiinţarea a trei case de tip familial pentru copii cu cerinţe

educative speciale în mun. Vaslui, mun. Huşi, oraşul Negreşti.
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Surse de finanţare şi parteneri implicaţi: PHARE, Fonduri structurale, Consiliul Judeţean

Vaslui, ONG

Termen de realizare: 31.12.2013

Indicatori de performanţă/rezultate aşteptate:

▪ creşterea gradului de integrare şcolară şi sociala a copiilor cu nevoi speciale;

▪ dezvoltarea  deprinderilor  de  viaţă  independenta  a  copiilor  cu  nevoi speciale.

5.Program de prevenirea traficului de copii şi protejării copiilor victime ale traficului de fiinţe

umane

Acest program se va realiza prin:

▪ înfiinţarea unui serviciu de consiliere adresat copiilor victime ale traficului de fiinţe

umane;

▪ desfăşurarea de campanii de informare a populaţiei cu privire la traficul de fiinţe umane;

▪ dotarea  şi  amenajarea  Centrului  de  primire  a  victimelor  traficului  de  fiinţe  umane  din

localitatea Bumbata

Surse de finanţare şi parteneri implicaţi: PHARE, Fonduri structurale, Consiliul Judeţean

Vaslui, ONG

Termen de realizare: 31.12.2013

Indicatori de performanţă/rezultate aşteptate:

▪ Creşterea numărului copiilor care cunosc şi înţeleg principalii factori de risc în traficul de

fiinţe umane;

▪ Identificarea şi asistenta copiilor victime ale traficului;

▪ Facilitarea accesului la asistenta pentru victimele traficului

▪ Creşterea numărului copiilor victime ale traficului reintegraţi în familie sau într-un mediu

familial stabil;
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▪ Cultivarea atitudinii tolerante fata de victimele traficului

▪ Scăderea numărului de copii care devin victime ale traficului de fiinţe umane;

6.Program privind înfiinţarea unui compartiment de consiliere vocaţională în mun. Vaslui

destinat tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie a copilului

Acest program se va realiza prin înfiinţarea unui serviciu de consiliere vocaţională adresat

tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie a copilului.

Surse de finanţare şi parteneri implicaţi: PHARE, Fonduri structurale, Consiliul Judeţean

Vaslui, ONG

Termen de realizare: 31.12.2013 Indicatori de performanţă/rezultate aşteptate:

▪ creşterea numărului de tineri inserati socio-profesional;

▪ scaderea gradului de dependenta a tinerilor fata de sistemul de protecţie;

7.Program ce vizează îmbunătăţirea accesului la informaţii şi la consiliere psihologica,

juridica, medicala, sociala a copiilor şi tinerilor din judeţul Vaslui.

Acest program se va realiza prin înfiinţarea unui serviciu de consiliere on-line în mun. Vaslui.

Surse de finanţare şi parteneri implicaţi: PHARE, Fonduri structurale, Consiliul Judeţean

Vaslui, ONG

Termen de realizare: 31.12.2013

Indicatori de performanţă/rezultate aşteptate:

▪ creşterea numărului de copii care îşi cunosc drepturile prevăzute în legislaţia naţională

şi internaţională;

▪ scăderea numărului de copii abuzaţi, neglijaţi, exploataţi;

▪ scăderea numărului de copii care pot deveni victime ale traficului de fiinţe umane
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8.Program ce vizează înfiinţarea de servicii destinate copiilor cu rezultate deosebite obţinute

în cadrul procesului educativ sau cu talente speciale, care provin din familii defavorizate.

Acest program se va realiza prin înfiinţarea unui centru de excelenta pentru copii cu rezultate

deosebite obţinute în cadrul procesului educativ sau cu talente speciale, care provin din familii

defavorizate.

Surse de finanţare şi parteneri implicaţi: PHARE, Fonduri structurale, Consiliul Judeţean

Vaslui, ONG

Termen de realizare: 31.12.2013

Indicatori de performanţă/rezultate aşteptate:

▪ facilitarea accesului la educaţie în conformitate cu potenţialul intelectual al copiilor din

familii defavorizate;

▪ creşterea gradului de participare la concursuri şcolare a copiilor;

9.Program ce vizează dezvoltarea unor servicii complementare serviciilor deja existenta în

cadrul DGASPC

Acest program se va realiza prin:

▪ înfiinţarea serviciului pentru managementul de caz,

▪ înfiinţarea serviciului pentru deprinderi de viaţă independenta;

▪ înfiinţarea serviciului intake.

Surse de finanţare şi parteneri implicaţi: PHARE, Fonduri structurale, Consiliul Judeţean

Vaslui, ONG

Termen de realizare: 31.12.2013

Indicatori de performanţă/rezultate aşteptate:

▪ creşterea  eficientei  serviciilor  existente  în  cadrul  DGASPC  destinate
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▪ protecţiei copilului;

▪ creşterea numărului managerilor de caz;

▪ creşterea numărului de copii care au repartizat cate un manager de caz;

▪ creşterea numărului activităţilor destinate dobândirii deprinderilor de viaţă independenta;

▪ implementarea cu succes a PIP şi PIS;

▪ eficientizarea  sistemului  de  supervizare  în  serviciile  de   protecţie  a copilului;

10. Program ce vizează desfăşurarea de campanii de informare şi sensibilizare a opiniei

publice cu privire la situaţia copiilor de etnie rroma.

Acest program se va realiza prin desfăşurarea de campanii de informare şi sensibilizare a

opiniei publice în comunităţile cu o populaţie de etnie rromă numeroasă.

Surse de finanţare şi parteneri implicaţi: PHARE, Fonduri structurale, Consiliul Judeţean

Vaslui, ONG

Termen de realizare: 31.12.2013

Indicatori de performanţă/rezultate aşteptate:

▪ Îmbunătăţirea gradului de integrare şcolară şi socială a copiilor de etnie rroma;

▪ Reducerea numărului de copii de etnie rroma abandonaţi;

▪ Schimbarea percepţiei opiniei publice cu privire la populaţia de etnie rroma;

▪ Combaterea discriminării şi marginalizării copiilor de etnie rroma.

11. Program ce vizează desfăşurarea de campanii de conştientizare a copiilor asupra

importantei exercitării dreptului de a cere şi primi informaţii, de a-şi exprima opinia, de a

depune plângeri, de a se asocia şi de a participa la viaţa comunităţii, de a-şi menţine

specificul etnic şi cultural.

Acest program se va realiza prin desfăşurarea de campanii se informare şi conştientizare în

scoli generale, licee din judeţul Vaslui
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Surse de finanţare şi parteneri implicaţi: PHARE, Fonduri structurale, Consiliul Judeţean

Vaslui, ONG, ISJ Vaslui

Termen de realizare: 31.12.2013

Indicatori de performanţă/rezultate aşteptate:

▪ Îmbunătăţirea cunoştinţelor copiilor cu privire pe care le au;

▪ Creşterea gradului de participare a copiilor la deciziile care ii privesc;

▪ Creşterea gradului de participare a copiilor la viaţa comunităţii;

▪ Creşterea numărului de voluntari elevi în proiectele sociale derulate în judeţ.

12.Program ce vizează promovarea şi încurajarea adopţiei naţionale ca măsură alternativa

de protecţie a copilul

Acest program se va realiza prin elaborarea şi implementarea de proiecte care să vizeze

informarea opiniei publice cu privire la importanta adopţiei naţionale.

Surse de finanţare şi parteneri implicaţi: PHARE, Fonduri structurale, Consiliul Judeţean

Vaslui, ONG, ISJ Vaslui

Termen de realizare: 31.12.2013

Indicatori de performanţă/rezultate aşteptate:

▪ Scăderea numărului de copii din sistemul de protecţie;

▪ Integrarea copiilor într-un mediu stabil, permanent.

13.Program ce vizează dezvoltarea de servicii de prevenire a separării copilului de părinţi

integrate în comunitate.

Acest program se va realiza prin acordarea de sprijin autorităţilor locale în elaborarea

proiectelor şi accesarea surselor de finanţare pentru înfiinţarea serviciilor de prevenire

integrate în comunitate(centre de zi, centre de consiliere şi sprijin copii şi părinţi, servicii
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destinate copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la munca în străinătate, programe de educaţie

parentala) şi asigurarea managementului de proiect.

Surse de finanţare şi parteneri implicaţi: PHARE, Fonduri structurale, Consiliul Judeţean

Vaslui, ONG, ISJ Vaslui

Termen de realizare: 31.12.2013

Indicatori de performanţă/rezultate aşteptate:

▪ Creşterea numărului de servicii de prevenire organizate la nivelul comunităţilor locale;

▪ Scăderea numărului de copii separaţi temporar sau definitiv de părinţi;

▪ Creşterea numărului de copii reintegraţi în familia naturala;

▪ Creşterea gradului de implicare a comunităţii în soluţionarea problematicii copiilor

aflaţi în risc de separare de părinţi;

14.Program ce vizează formarea şi perfecţionarea profesionala a asistenţilor maternali

Acest program se va realiza prin organizarea de sesiuni de formare a asistenţilor maternali în

funcţie de categoria de copii pe care ii au în îngrijire

Surse de finanţare şi parteneri implicaţi: PHARE, Fonduri structurale, Consiliul Judeţean

Vaslui, ONG, ISJ Vaslui

Termen de realizare: 31.12.2013

Indicatori de performanţă/rezultate aşteptate:

▪ Creşterea gradului de profesionalism a asistenţilor maternali;

▪ Îmbunătăţirea cunoştinţelor teoretice şi dezvoltarea abilitaţilor practice în lucrul cu

copiii a asistenţilor maternali;

▪ Îmbunătăţirea situaţiei copiilor,

▪ creşterea gradului de adaptabilitate a copiilor în asistenta maternala;
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15.Program ce  vizează  profesionalizarea resurselor  umane  din  cadrul DGASPC

Acest program se va realiza prin organizarea de sesiuni de formare a asistenţilor maternali în

funcţie de categoria de copii pe care ii au în îngrijire

Surse de finanţare şi parteneri implicaţi: PHARE, Fonduri structurale, Consiliul Judeţean

Vaslui, ONG, ISJ Vaslui

Termen de realizare: 31.12.2013

Indicatori de performanţă/rezultate aşteptate:

▪ creşterea numărului asistenţilor maternali care participa la cursuri de formare în funcţie

de categoria de copii pe care ii au în îngrijire;

▪ profesionalizarea asistenţilor maternali;

▪ creşterea   calităţii   serviciilor   oferite   în   cadrul   serviciului   asistenta

maternala

16.Program ce vizează crearea unui website al serviciilor sociale publice şi private din judeţul

Vaslui

Acest program se va realiza prin elaborarea şi implementarea de proiecte care

să vizeze crearea unui website al serviciilor sociale publice şi private din judeţul

Vaslui

Surse de finanţare şi parteneri implicaţi: PHARE, Fonduri structurale, Consiliul

Judeţean Vaslui, ONG, ISJ Vaslui

Termen de realizare: 31.12.2013

Indicatori de performanţă/rezultate aşteptate

▪ înfiinţarea unui website al serviciilor sociale publice şi private din judeţul Vaslui;

▪ realizarea unei harţi a serviciilor sociale publice şi private existente în judeţul Vaslui;
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▪ creşterea accesibilităţii beneficiarilor la informaţii cu privire la serviciile sociale din

judeţ.

17.Program ce vizează dezvoltarea parteneriatului public - privat

Acest program se va realiza prin încheierea de parteneriate cu instituţiile publice din judeţ care

au atribuţii în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi cu organismele private

acreditate care desfăşoară activităţi în acest domeniu.

Termen de realizare: 31.12.2013

Indicatori de performanţă/rezultate aşteptate

▪ creşterea numărului de parteneriate încheiate;

▪ creşterea numărului de programe desfăşurate în parteneriat;

▪ creşterea numărului şi calităţii serviciilor oferite beneficiarilor de servicii

sociale din judeţ.

18.Program ce vizează contractarea a 20% din serviciile sociale destinate protecţiei şi

promovării drepturilor copilului către furnizori privaţi de servicii sociale

Termen de realizare: 31.12.2013

Indicatori de performanţă/rezultate aşteptate

▪ creşterea calităţii serviciilor oferite copiilor;

▪ echilibrarea raportului cost/calitate

IV. 3.  Domeniul asistentei sociale şi protecţiei persoanelor adulte

IV.3.1  Asistenţa socială şi protecţia persoanelor adulte cu handicap
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Situaţia actuală

În  prezent,   în  cadrul   D.G.A.S.P.C.  Vaslui,   în  domeniul   protecţiei persoanelor adulte cu

handicap funcţionează următoarele servicii:

▪ Secretariatul comisiei de evaluare medicala pentru persoanele adulte cu handicap;

▪ Serviciul de protecţie de tip familial a persoanelor adulte;

▪ Serviciul de protecţie de tip rezidenţial a persoanelor adulte;

Prin intermediul acestor servicii se realizează masurile de protecţie specială a persoanelor

adulte aflate în dificultate (vârstnici, adulţi cu handicap, victime ale violenţei în familie),

desfăşurându-se activităţi:

▪ de evaluare a situaţiei socio-economice a persoanei adulte aflate în nevoie în vederea

refacerii şi dezvoltării capacitaţilor individuale necesare pentru a depăşi cu forte proprii

situaţiile de dificultate;

▪ de asistenta şi sprijin pentru exercitarea dreptului la libera exprimare a opiniei;

▪ de  verificare  şi  reevaluare  a  modului  de  îngrijire  a  persoanelor  adulte  aflate  în  nevoie

pentru care s-a instituit o măsura de protecţie sociala;

▪ de acordare a drepturilor şi facilităţilor prevăzute de Legea nr.448/2006 - privind

Promovarea şi protecţia persoanelor cu handicap;

▪ de promovare a alternativelor de tip familial la protecţia instituţionalizată a persoanelor cu

handicap, inclusiv îngrijirea la domiciliu;

▪ de consultanta şi informare pentru persoanele cu dizabilitati în vederea exercitării

drepturilor prevăzute de actele normative etc.

▪ de monitorizare a activităţii centrelor de asistenţă socială pentru persoanele adulte din

judeţul Vaslui;

▪ de susţinere a procesului de recuperare/reabilitare, integrare/reintegrare familială şi

socială a persoanelor adulte cu handicap;

▪ de elaborare şi implementare a proiectelor de restructurare şi reorganizare a centrelor de

asistenţă clasice şi crearea de noi servicii, în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii

persoanelor adulte asistate;

La sfârşitul lunii decembrie 2008, în evidenta instituţiei existau 10.969 persoane cu certificate

de încadrare în grad de handicap eliberate de C.E.M.P.H. Vaslui şi de C.P.C. Vaslui, din care
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1598 copii şi 9371 adulţi, beneficiare de drepturile stabilite prin Legea 448/2006, O.U.

14/2007 şi H.G. 268/2007.

La nivelul judeţului sunt angajaţi 2181 asistenţi personali care asigura îngrijirea şi protecţia în

mediu familial a persoanelor cu gradul grav de handicap.

Situaţia persoanelor adulte cu handicap neinstituţionalizate pe grupe de vârstă şi grade de

handicap din judeţul Vaslui la 31.12.2008

Categorii de
vârstă grad I grad II grad III grad IV

18-19 ani (adult) 115 104 21 2

20-24 ani 230 322 24 2

25-29 ani 180 417 25 2

30-34 ani 210 432 36 2

35-39 ani 223 492 46 3

40-44 ani 166 421 52 2

45-49 ani 155 400 57 1

50-54 ani 256 558 115 7

55-59 ani 278 498 123 8

60-64 ani 206 302 96 4

65-69 ani 244 300 67 4

70-74 ani 319 310 80 3

75-79 ani 333 269 67 3

80-84 ani 292 159 44 1

85 ani şi peste 207 71 6 0
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Repartiţia persoanelor adulte neinstituţionalizate pe tipuri de handicap

Distributia persoanelor cu handicap
neinstitutionalizate din judetul Vaslui in anul

2008 pe tipuri de handicap

24%

20%

3%

0%
18%

18%

14%

1%

2%
0% FIZC

VIZUAL
AUDITIV
SURDOCETITATE
SOMATIC
MINTAL
PSIHIC
HIV/SIDA
ASOCIAT
BOLI RARE

Tipuri de handicap Total persoane cu handicap

FIZIC 2215

VIZUAL 1919

AUDITIV 282

SURDOCECITATE 0

SOMATIC 1683

MINTAL 1677

PSIHIC 1272

HIV/SIDA 84

ASOCIAT 230

BOLI RARE 9

TOTAL 9371
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Persoanele adulte aflate în dificultate beneficiază de servicii în instituţii de asistenţă socială pentru

adulţi sau îngrijiri la domiciliu, în funcţie de nevoile specifice identificate.

Pentru persoane vârstnice:

Servicii acordate persoanelor vârstnice

56%
26%

18%

CIA - HUSI

Unitate de îngrijiri la
domiciliu  “Bătrâneţe
demnă”
CIA - GIURCANI
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Servicii acordate persoanelor adulte cu handicap
1%

1%

2%

1%

9%

7%

33%
9%

9%

5%

2%

6%

9%
6%

LP Ştefan cel Mare

LP Vladia

LP Negreşti

LP Vutcani

CIA Bogeşti

CIA Rânzeşti

CRRPH Huşi

CRR Rîşeşti

CRRN Mălăieşti

CSCPH-CRRPAH

Respiro Ghermăneşti

CSRNA Vaslui

CSRNA Bârlad

CSRNA Huşi

La data de 31.12.2008, în serviciile de tip ambulatoriu (CSRNA) erau înscrişi în

programul terapeutic un număr de 105 adulţi cu deficienţe neuromotorii, iar în sistemul

rezidenţial erau asistate un numǎr de 564 persoane adulte (vârstnici şi adulţi cu handicap)

pentru care nu s-a gǎsit o alternativǎ de protecţie de tip familial, urmǎrindu-se permanent

îmbunǎtǎţirea calitǎţii serviciilor oferite: de îngrijire şi asistenţǎ medicalǎ, recuperare şi

reabilitare, gǎzduire, reintegrare socialǎ şi pregǎtire profesionalǎ, servicii de suport etc.

Programe în derulare

La momentul actual accentul cade pe identificarea unor noi soluţii ca alternativǎ la

instituţionalizare, urmărindu-se dezvoltarea de programe şi proiecte, menite sǎ se plieze pe

standardele de calitate din domeniul protecţiei persoanelor cu handicap.

În cadrul „Programului privind protecţia socială şi integrarea socio-profesională a

persoanelor cu handicap”, finanţat de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap s-
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a înfiinţat Locuinţa Protejată Lipovăţ, proiect realizat în parteneriat cu A.S.S.A. Bârlad, cu un

cost total de 270.000 Ron, ce se adresează unui număr de 8 beneficiari.

Prin Programul de asistenţă socială pentru persoane cu dizabilităţi, finanţat de către

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu

Handicap, Agenţia Naţională pentru Romi, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Familiei şi

Banca Mondială, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui se

derulează proiectul „Restructurarea Centrului de recuperare şi reabilitare pentru

persoana cu handicap Huşi”. Acest proiect are ca scop creşterea calităţii vieţii şi

îmbunătăţirea incluziunii sociale a persoanelor adulte cu handicap, prin înfiinţarea

următoarelor tipuri de servicii:

▪ Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Vutcani cu o capacitate de 50 de

locuri;

▪ Locuinţa Protejată  „SPERANŢA”, comuna Muntenii de Sus;

▪ Locuinţa Protejată  „PHOENIX”, comuna Muntenii de Sus;

▪ Locuinţa Protejată „ALBATROS”, comuna Dumeşti;

▪ Locuinţa Protejată „FLOARE DE COLŢ”, comuna Dumeşti.

Serviciile înfiinţate prin aceste proiecte urmăresc dezvoltarea de servicii sociale specializate

în funcţie de profilul beneficiarilor şi nevoile individuale ale acestora, servicii sociale care să

promoveze incluziunea socială a persoanei cu dizabilităţi.

NEVOI PRIORITARE IDENTIFICATE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI

PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

a. Evaluarea/reevaluarea persoanelor cu handicap

Aşa cum reiese şi din datele statistice prezentate numărul persoanelor cu handicap (adulţi şi

copii) s-a dublat în ultimii 5ani, ceea ce presupune într-o prima etapa identificarea nevoilor

acestora în vederea acordării de servicii specializate. Prin evaluarea/reevaluarea pluridisciplinara

a persoanelor cu dizabilitati se urmăreşte elaborarea planului individual de intervenţie în baza

căruia vor fi stabilite masuri de protecţie compatibile cu necesităţile acestora.

b. Restructurarea centrelor rezidenţiale cu o capacitatea mai mare de 50 de

locuri Derularea etapei a ll-a a procesului de restructurare pentru C.R.R.P.H. Huşi şi C.R.R.N.
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Malaiesti prin dezvoltarea de noi servicii şi transformarea (celui din urma) în C.I.T.O. cu

scopul creşterii calităţii vieţii beneficiarilor.

c. Înfiinţarea/dezvoltarea de servicii alternative de protecţie în vederea

prevenirii instituţionalizării Prioritatea îşi găseşte justificarea, pe de o parte, în numărul mare

de cereri de instituţionalizare pentru persoanele adulte cu handicap, iar pe de alta parte, în

existenta unui număr redus de servicii alternative la protecţia rezidenţiala.

d. Dezvoltarea reţelei de asistenţi personali profesionişti – se justifica prin asigurarea

continuităţii măsurii de protecţie pentru tinerii cu handicap cărora le încetează în următorii ani

măsură de protecţie la asistenţii maternali, dar şi prin existenţa unui număr mare de cereri

pentru instituţionalizare, corelata cu lipsa alternativelor de protecţie rezidenţiala.

e. Promovarea integrării socio-profesionale a persoanelor cu dizabilitati,

prioritate motivata de lipsa programelor care să faciliteze încadrarea în muncă a

persoanelor cu handicap, dar şi de reticenta manifestata de angajatori de a

încadra persoanele cu dizabilitati.

f. Continuarea implementării legislaţiei cu privire la accesibilităţi, justificata

prin insuficienta accesului la mediu fizic, informaţional, a transporturilor şi

clădirilor pentru persoanele cu handicap.

g. Sensibilizarea opiniei publice în vederea combaterii marginalizării şi a

excluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi, nevoie motivata de gradul scăzut de

implicare a autorităţilor locale, a comunităţilor în soluţionarea problemelor persoanelor cu

handicap.

h. Dezvoltarea parteneriatelor publice/private, rezida, pe de o parte, în supra-aglomerarea

sectorului public şi necesitatea transferării unor activităţi către sectorul privat, avându-se

totodată în vedere disponibilitatea de implicare a O.N.G.-urilor în problematica persoanelor cu

handicap.

i. Perfecţionarea profesionala a personalului implicat în domeniul protecţiei persoanei cu

dizabilitati, motivată de necesitatea creşterii calităţii serviciilor oferite şi a diversificării

acestora.
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C. Obiective Generale

O.1. Evaluarea/reevaluarea persoanelor cu handicap în vederea elaborǎrii unui plan de

servicii complet capabil sǎ rǎspundǎ nevoilor acestora;

O.2. Restructurarea centrelor rezidenţiale cu o capacitate mai mare de 50 de locuri;

O.3. Prevenirea instituţionalizǎrii şi promovarea îngrijirii persoanelor cu handicap în propria

familie;

O.4. Înfiinţarea unei reţele de asistenţi personali profesionişti care sǎ asigure îngrijirea şi

integrarea socialǎ a persoanelor cu handicap;

O.5. Promovarea integrǎrii socio-profesionale a beneficiarilor ca persoane active în mǎsurǎ de

a-şi controla viaţa;

O.6. Continuarea procesului de accesibilizare a mediului fizic, informaţional a transportului şi

clǎdirilor;

O.7. Sensibilizarea opiniei publice cu privire la problematica persoanelor cu dizabilitǎti în

vederea combaterii marginalizǎrii şi prejudecǎţilor existente;

O.8. Promovarea şi dezvoltarea parteneriatelor cu instituţii publice şi organizaţii private;

O.9. Perfecţionarea profesionalǎ a personalului care desfǎsoarǎ activitǎţi în domeniul

protecţiei persoanei cu handicap;
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D. Obiective Operaţionale

O.1.1. Reorganizarea Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap în vederea

îndeplinirii noilor atribuţii prevǎzute în Legea nr.448/2006, republicata şi de H.G. nr.

430/2008;

O.1.2.  Înfiinţarea  Serviciului  de  Evaluare  Complexǎ  pentru  persoanele  cu handicap;

- acţiunea 1. stabilirea echipei de specialişti care vor face parte din Serviciul de Evaluare

Complexǎ (asistenţi sociali, psihologi, jurişti, medic);

- acţiunea 2. formarea şi perfecţionarea specialiştilor din echipa de evaluare;

- acţiunea 3. stabilirea atribuţiilor pe fiecare  segment de activitate, astfel încât evaluarea

pluridisciplinarǎ să fie cat mai viabilǎ;

O.1.3.  Perfectarea   sistemului   judeţean  de  monitorizare   a  persoanelor  cu handicap

- acţiunea 1. dezvoltarea unei baze de date complexe care sǎ cuprindǎ toate informaţiile cu

privire la persoanele cu handicap;

- acţiunea 2. interrelaţionarea bazei de date cu celelalte existenţe în domeniu la nivel naţional;

O.2.1. Continuarea procesului de restructurare a Centrului de Recuperare şi Reabilitare a

Persoanelor cu Handicap Huşi (173 beneficiari);

În prima etapă a restructurării, s-a diminuat capacitatea centrului prin înfiinţarea a 3 servicii

alternative:

▪ Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Rânzeşti, comuna Fălciu, pentru 40 de persoane adulte

cu handicap, cu abilităţi scăzute;

▪ Centrul de Recuperare şi Reabilitare Rîşeşti, beneficiari fiind 50 de persoane adulte cu

handicap, cu abilităţi medii şi scăzute;

▪ Centrul  Respite  Care  Ghermăneşti,  cu  o  capacitate  de  20  de  locuri,  având  ca  scop

prevenirea instituţionalizării persoanelor adulte cu handicap.
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Pentru continuarea procesului de restructurare se vor iniţia următoarele acţiuni:

- acţiunea 1. evaluarea/reevaluarea beneficiarilor şi întocmirea planurilor individuale de

intervenţie;

- acţiunea 2. implementarea Planului de restructurare/închidere a instituţiilor rezidenţiale

destinate protecţiei speciale a persoanelor cu handicap 2008, aprobat de C.J. Vaslui;

- acţiunea 3. dezvoltarea de servicii alternative de protecţie:

▪ crearea  unui centru de recuperare şi reabilitare cu o capacitate de 50 de locuri;

▪ crearea de locuinţe protejate cu o capacitate de 8 locuri/LP pentru beneficiarii cu

abilităţi ridicate;

▪ înfiinţarea unui centru de criza cu o capacitate de 20 locuri;

▪ înfiinţarea unui centru de îngrijire şi asistenţă cu o capacitate de 40 de locuri;

- acţiunea 4. formarea/reconversia profesionalǎ a personalului din centre care vor lucra în

noile structuri.

O.2.1. Continuarea procesului de restructurare a Centrului de Recuperare şi Reabilitare

Neuropsihiatricǎ Mǎlǎiesti (51 beneficiari), prin transformarea acestuia în C.I.T.O.;

CRRN Mălăieşti  a parcurs prima etapă e procesului de restructurare prin înfiinţarea unui

serviciu alternativ de tip locuinţă protejată, pentru un număr de 10 beneficiari cu abilităţi

ridicate, care au fost transferaţi din CRRN Mălăeşti.

Procesul de restructurare a centrului va continua prin:

- acţiunea 1. crearea unui centru de recuperare şi reabilitare pentru persoane cu handicap psihic,

cu o capacitate de 40 de locuri;

- acţiunea 2. crearea de locuinţe protejate cu o capacitate de 8 locuri/LP, pentru beneficiarii

cu abilităţi ridicate;

acţiunea 3. transformarea CRRN Mălăieşti în centru de integrare prin terapie ocupaţională.

O.3.1. Înfiinţarea/dezvoltarea serviciilor alternative de protecţie în vederea prevenirii

instituţionalizării persoanelor cu dizabilitati – servicii de consiliere şi sprijin destinate

persoanelor cu handicap şi familiilor acestora;
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- actiunea1. evaluarea    pluridisciplinara    a    persoanelor    care    solicita instituţionalizarea;

- acţiunea 2. consilierea persoanelor cu handicap şi a familiilor din care provin în vederea

conştientizării efectelor instituţionalizării;

- acţiunea 3. mediatizarea alternativelor la sistemul rezidenţial de protecţie şi orientarea

beneficiarilor către acestea;

O.3.2. Dezvoltarea în parteneriat cu autorităţile publice locale a unor servicii de îngrijire la

domiciliu pentru persoanele cu handicap singure (cu abilităţi scazute):

- actiunea1. identificarea numarului de persoane la nivelul fiecărei comunităţi care necesită

îngrijire şi sprijin;

- acţiunea 2. evaluarea situaţiei acestora;

- acţiunea 3. accesarea de fonduri pentru dezvoltarea acestor servicii;

- acţiunea 4. formarea personalului care va lucra în cadrul acestor servicii.

O.3.3. Înfiinţarea unui Centru de Criza pentru persoanele cu handicap în municipiul Huşi

ca alternativa la instituţionalizare

- acţiunea 1. identificarea şi evaluarea beneficiarilor, precum şi  stabilirea prioritǎţilor

- acţiunea 2. elaborarea proiectului şi accesarea de fonduri necesare

- acţiunea 3. elaborarea planului individual de intervenţie

O.4.1. Identificarea şi atestarea persoanelor care doresc sǎ devinǎ asistenţi personali

profesionişti.

Precizare: realizarea obiectivului este condiţionată de adoptarea cadrului legislativ privind

modalitatea şi criteriile de atestare,  de înfiinţarea Serviciului de Evaluare Complexa Adulţi,

precum şi de reorganizarea Comisiei de evaluare.

- acţiunea 1. promovarea şi mediatizarea acestei noi profesii

- acţiunea 2. selectarea persoanelor şi evaluarea acestora

- acţiunea 3. formarea   personalului   care   va   lucra   ca   asistent   personal profesionist prin

organizarea unor cursuri

- acţiunea 4. evaluarea finalǎ şi propunerea pentru atestare.
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O.4.2. Integrarea persoanelor cu handicap în familiile asistenţilor personali profesionişti.

- actiunea1. stabilirea compatibilităţilor intre asistentul personal profesionist şi persoana cu

handicap ce urmează a fi integrata

- acţiunea 2. propunerea spre aprobare a măsurii de protecţie

- acţiunea 3. reevaluarea periodica a activităţii asistentului personal profesionist

O.5.1. Dezvoltarea de servicii suport pentru integrarea profesionalǎ a persoanelor cu

handicap

- acţiunea 1. consilierea şi orientarea persoanelor cu handicap în vederea

angajǎrii acestora în funcţie de potenţialul funcţional al fiecǎruia

- acţiunea 2. dezvoltarea de parteneriate cu O.N.G.-urile în vederea înfiinţǎrii de ateliere

protejate

O.5.2. Creşterea gradului de ocupare a locurilor de muncǎ destinate persoanelor cu

dizabilitǎţi

- acţiunea 1. colaborarea cu AJOFM Vaslui;

- acţiunea 2. informarea persoanelor cu handicap şi stimularea lor pentru a participa la bursele

locurilor de muncǎ organizate de AJOFM;

- acţiunea 3. mediatizarea facilitǎţilor acordate de cǎtre stat angajatorilor care încadreazǎ în

muncǎ persoane cu handicap;

O.6.1.    Colaborarea    cu    instituţiile    publice    în    vederea    finalizǎrii  procesului  de

accesibilizare a mediului

- acţiunea 1. cooperarea cu primǎriile în vederea mediatizǎrii obligativitǎţii pe care o au

agenţii economici de a asigura modalitǎţi adaptate de acces pentru

persoanele cu handicap;

- actiunea 2. cooperarea cu primǎriile în vederea finalizării procesului de accesibilizare  a

trecerilor de pietoni, a mijloacelor de transport, amenajarea locurilor de parcare;

O.7.1. Promovarea unei imagini pozitive a persoanelor cu dizabilitati
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- acţiunea 1. realizarea şi distribuirea de materiale informative cu privire la drepturile

persoanelor cu handicap

- acţiunea 2. dezvoltarea de parteneriate cu instituţii din sectorul public şi privat în vederea

implicǎrii persoanelor cu handicap în viaţa socialǎ a comunitǎţii

(acţiuni cultural - sportive, participare la luarea deciziilor etc).

0.8.1. Identificarea altor parteneri şi dezvoltarea parteneriatelor existente în vederea

elaborării de noi proiecte care să asigure creşterea calităţii serviciilor oferite.

- acţiunea 1. analiza nevoilor actuale în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap

- acţiunea 2. mediatizarea priorităţilor

- acţiunea 3. stabilirea partenerilor în vederea demarării proiectelor.

0.9.1. Identificarea necesităţilor de training a personalului care desfăşoară activităţi în

domeniul protecţiei persoanelor cu handicap

- acţiunea 1. stabilirea anuala a numărului de persoane ce urmează a fi instruite

- acţiunea 2. stabilirea necesarului de formare profesionala centrat pe tematica

- acţiunea 3. participarea la cursurile organizate

E. Implementarea Strategiei Programe/Proiecte

1. Program de evaluare/reevaluare a persoanelor cu handicap - va urmări elaborarea unui plan

complet de servicii capabil să se plieze pe nevoile persoanelor cu dizabilitati, realizat prin:

▪ Reorganizarea Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap, pentru îndeplinirea

noilor atribuţii prevăzute de Legea 448/2006 şi de H.G. 430/2008;

▪ Înfiinţarea   Serviciului   de   Evaluare   Complexa   pentru   persoanele   cu handicap

▪ Perfectarea   sistemului   judeţean   de   monitorizare   a   persoanelor   cu handicap

Responsabili: D.G.A.S.P.C. Vaslui şi Consiliul Judeţean Vaslui.

Parteneri implicaţi şi surse de finanţare: Consiliul Judeţean Vaslui

Termen de realizare: 31.12.2009
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Indicatori de performanţă:

▪ stabilirea masurilor de protecţie adecvate situaţiei persoanei cu handicap

▪ acordarea de servicii compatibile cu nevoile persoanei;

▪ ameliorarea calităţii vieţii a beneficiarilor.

2. Program de restructurare a instituţiilor de tip rezidenţial cu o capacitate mai mare de 50 de

locuri

- se realizează prin:

▪ Restructurarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Huşi

(173 beneficiari)

▪ Restructurarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrica Malaiesti (51

beneficiari) prin transformarea acestuia în C.I.T.O.

Responsabili: D.G.A.S.P.C. Vaslui.

Parteneri implicaţi şi surse de finanţare: Consiliul Judeţean Vaslui, O.N.G., accesarea de

fonduri externe şi interne

Termen de realizare: 31.12.2012

Indicatori de performanţă:

▪ îndeplinirea standardelor de  calitate  a  serviciilor oferite în sistemul rezidenţial de

protecţie a persoanelor adulte cu handicap;

▪ valorificarea şi implicarea persoanei cu handicap prin activităţile de terapie ocupaţională;

▪ creşterea numărului de persoane cu handicap reintegrate în comunitate.

3.Program de înfiinţare/dezvoltare a serviciilor alternative de protecţie în

vederea prevenirii instituţionalizării

Acest program se realizează prin:
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▪ înfiinţarea de centre de zi destinate persoanelor cu handicap

▪ servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele singure cu dizabilităţi

▪ înfiinţarea unui Centru de criza în Huşi

▪ crearea unor servicii de tip locuinţe protejate

▪ înfiinţarea unui  centru de recuperare şi reabilitare pentru persoanele adulte cu handicap

psihic

▪ crearea unui centru de îngrijire şi asitenţă pentru persoanele adulte cu handicap, cu abilităţi

scăzute

Responsabili: D.G.A.S.P.C. Vaslui.

Parteneri implicaţi şi surse de finanţare: Consiliul Judeţean Vaslui, O.N.G., fonduri externe şi

interne

Termen de realizare: 31.12.2013

Indicatori de performanţă:

▪ scăderea numărului de persoane cu handicap instituţionalizate

▪ menţinerea în comunitate a persoanelor cu dizabilităţi

▪ creşterea calităţii vieţii pentru persoanele cu handicap

4.Program de dezvoltare a reţelei de asistenţi personali profesionişti,

realizat prin:

▪ înfiinţarea Serviciului de evaluare complexa adulţi

▪ identificarea şi atestarea persoanelor care doresc să devină asistenţi personali

profesionişti

▪ integrarea  persoanelor cu  handicap  în  familiile  asistenţilor  personali profesionişti şi

reevaluarea periodica a masurilor de protecţie stabilite.

Responsabili: D.G.A.S.P.C. Vaslui, Consiliul Judeţean Vaslui
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Parteneri implicaţi şi surse de finanţare: Consiliul Judeţean Vaslui, O.N.G.-uri, accesarea de

fonduri externe şi interne

Termen de realizare: 31.12.2012

Indicatori de performanţă:

▪ creşterea numărului de asistenţi personali profesionişti

▪ menţinerea persoanelor cu handicap în comunitate

▪ scăderea numărului de persoane instituţionalizate

▪ replicarea modelului de protecţie de tip familial pentru persoanele asistate, dar într-o

maniera profesionista

5. Program de dezvoltare a serviciilor suport pentru integrarea    socio-profesionala a

persoanelor cu handicap, care se va realiza prin:

▪ colaborarea  cu  AJOFM  Vaslui   în  vederea  angajării   persoanelor  cu handicap în

funcţie de potenţialul funcţional al fiecăruia;

▪ dezvoltarea de parteneriate cu O.N.G. - urile cu scopul înfiinţării de ateliere protejate şi

a facilitării incluziunii sociale a persoanelor cu handicap;

▪ campanii de mediatizare a facilitaţilor acordate de către stat angajatorilor care încadrează

în munca persoane cu handicap.

Responsabili: D.G.A.S.P.C. Vaslui, Consiliul Judeţean Vaslui

Parteneri implicaţi şi surse de finanţare: Consiliul Judeţean Vaslui, AJOFM -Vaslui,

O.N.G.-uri, agenţi economici

Termen de realizare: 31.12.2013

Indicatori de performanţă:

▪ creşterea numărului de persoane cu handicap încadrate în muncă

▪ creşterea disponibilităţii agenţilor economici pentru încadrarea persoanelor cu dizabilităţi;
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▪ valorificarea şi implicarea persoanei cu handicap ca cetăţean activ şi scăderea gradului

de dependenţă.

6.  Program  de implementare a legislaţiei privitoare la accesibilizarea mediului fizic, care

se va realiza prin:

▪ colaborarea cu instituţiile publice în vederea finalizării procesului de accesibilizare a

mediului

▪ campanii de mediatizare a obligativităţii ce revine instituţiilor publice şi agenţilor

economici de a asigura modalităţi adaptate de acces pentru persoanele cu handicap

Responsabili: D.G.A.S.P.C. Vaslui, Consiliul Judeţean Vaslui

Parteneri implicaţi şi surse de finanţare: Consiliul Judeţean Vaslui, O.N.G.-uri, agenţi

economici

Termen de realizare: 31.12.2010

Indicatori de performanţă:

▪ accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap la viaţă socială

▪ scăderea gradului de dependenţă a persoanelor cu dizabilităţi

▪ creşterea calităţii vieţii.

7. Program de promovare a egalităţii şanselor şi a imaginii pozitive a

persoanelor cu handicap, realizat prim

▪ tipărirea şi distribuirea de materiale informative cu privire la drepturile persoanelor cu

handicap

▪ organizarea în parteneriat cu instituţiile publice şi cele din sectorul privat de manifestări

în vederea implicării persoanelor cu handicap în viaţa sociala a comunităţii.

Responsabili: D.G.A.S.P.C. Vaslui, Consiliul Judeţean Vaslui
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Parteneri implicaţi şi surse de finanţare: Consiliul Judeţean Vaslui, O.N.G.-uri, agenţi

economici

Termen de realizare: 2009 - 2013

Indicatori de performanţă:

▪ Diminuarea   fenomenului   de   discriminare   şi   excluziune   sociala   a persoanelor cu

handicap

▪ Creşterea gradului de inserţie sociala a persoanelor cu dizabilităţi

▪ Creşterea gradului de implicare a autorităţilor în soluţionarea problemelor persoanelor cu

handicap.

8. Program de dezvoltare a parteneriatelor publice/private, se realizează

▪ prin atragerea de noi parteneri şi continuarea relaţiilor actuale în vederea elaborării de

noi proiecte în domeniul protecţiei persoanelor adulte cu handicap.

Responsabili: D.G.A.S.P.C. Vaslui, Consiliul Judeţean Vaslui

Parteneri implicaţi şi surse de finanţare: Consiliul Judeţean Vaslui, O.N.G.-uri, agenţi

economici

Termen de realizare: 2009 - 2013

Indicatori de performanţă:

▪ Diversificarea şi creşterea calităţii serviciilor sociale oferite persoanelor cu dizabilităţi;

▪ Identificarea de noi surse de finanţare

▪ Creşterea   eficientei    parteneriatelor   prin   derularea   a   cât   mai    multor  proiecte  în

interesul persoanelor cu handicap.
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9.Program  de  perfecţionare  profesionala   a  personalului  implicat în protecţia persoanei

cu dizabilităţi, care se realizează prin

▪ Stabilirea anuala a numărului de persoane ce urmează a fi instruite;

▪ Stabilirea  anuala  a  necesarului   de formare  profesionala  centrat  pe tematica;

Responsabili: D.G.A.S.P.C. Vaslui, Consiliul Judeţean Vaslui

Parteneri implicaţi şi surse de finanţare: Consiliul Judeţean Vaslui, O.N.G.-uri, alte instituţii

de profil din tara

Termen de realizare: 2009 - 2013

Indicatori de performanţă:

▪ Creşterea gradului de profesionalizare a personalului implicat în domeniu;

▪ Participarea angajaţilor la cât mai multe cursuri de formare/perfecţionare;

▪ Creşterea calităţii serviciilor oferite persoanelor cu handicap de către personalul de

specialitate

IV.3.2 Asistenţa socială şi protecţia persoanelor vârstnice

A.Context social şi economic

Îmbǎtrânirea populaţiei reprezintǎ unul din cele mai analizate fenomene demografice din

ultima perioadǎ, estimându-se ca la nivel european procentul persoanelor de peste 60 de ani sǎ

creascǎ în mod considerabil.

Deşi efectele procesului de îmbǎtrânire vor avea un impact major dupǎ mai mult de douǎ

decenii, procentul semnificativ deţinut de acest segment al populaţiei, precum şi consecinţele

îmbǎtrânirii în ceea ce priveşte afectarea autonomiei personale impun necesitatea dezvoltării

sistemului de servicii destinate persoanelor vârstnice.
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La 1 ianuarie 2007, în România existau 7.307.269 persoane vârstnice ( cu vârsta de peste 60

ani), ceea ce reprezintă 1/3 din populaţia ţării (21.565.119 locuitori), iar dintre aceştia, în

judeţul Vaslui, la aceeaşi data existau 87.790 persoane, repartizate după mediul de provenienţă

astfel:

- în mediul urban: 23.016 persoane vârstnice

- în mediul rural: 64.774 persoane vârstnice.

Evoluţia demografica a populaţiei vârstnice din judeţul Vaslui în ultimii 5 ani

POPULATIA PE
GRUPE DE VARSTA 2003 2004 2005 2006 2007

60-64 21353 20544 19063 19446 19235
65-69 22967 22701 22413 21111 20905
70-74 19214 19317 19532 19696 19845
75-79 14183 14303 14518 14652 14878
80-84 7170 7876 8585 8973 9034

85 şi peste 3196 3227 3384 3665 3893
Total

88083      87968     87495        87543
88083 87968 87495 87543 87790

Aşa cum reiese din datele furnizate de Direcţia Judeţeana de Statistica Vaslui, se

observă o scădere a numărului de vârstnici de peste 60 ani, în paralel cu creşterea celor cu vârsta

de peste 85 de ani, ceea ce reflecta o accentuare a procesului de îmbătrânire demografica la

nivelul judeţului.

În acelaşi context este relevanta şi distribuţia vârstnicilor pe mediul de provenienţa –

aproximativ 73% din numărul total fiind concentrat în mediul rural, ceea ce se explica prin

migrarea populaţiei tinere către mediul urban în căutarea unui loc de munca, dar şi invers prin

migrarea populaţiei vârstnice către sate în contextul scăderii nivelului de trai şi a creşterii

costului vieţii la oraş.

Impactul social este dat, pe de o parte, de numărul persoanelor vârstnice, iar pe de alta

parte de implicaţiile pe care le are bătrâneţea în viaţa personala (asocierea cu singurătatea,

izolarea, risc crescut de dependenta), cat şi în viaţa familiei (o persoana vârstnică

dependenţă/semidependenţă într-o familie presupune responsabilităţi pe care nu oricine şi le

asuma).
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Aceste persoane sunt supuse în mod evident riscului însingurării, excluziunii sociale sau

instituţionalizării şi necesita, prin urmare, o atenţie deosebita în dezvoltarea de servicii

comunitare la nivel local, cu preponderenta în mediul rural.

Repartiţia vârstnicilor din judeţul Vaslui pe categorii de vârsta şi sex

CATEGORII DE VÂRSTĂ MASCULIN FEMININ

60-64 8840 10395

65-69 9288 11617

70-74 8732 11113

75-79 6340 8538

80-84 3582 5452

85 şi peste 1358 2535

TOTAL 38140 49650
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REPARTITIA VARSTNICILOR DIN JUDEŢUL VASLUI PE CATEGORII DE

VARSTA ŞI SEX

12000 10000

8000

6000

4000
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Într-o alta ordine de idei, bătrâneţea este asociata şi cu scaderea nivelului de trai ca urmare

a cuantumului redus al pensiilor sau al unor venituri suplimentare (imposibil de realizat pentru

cei cu capacitate de munca redusa).

În conformitate cu prevederile Legii 19/2000 - privind sistemul public de pensii şi alte

drepturi de asigurări sociale, la 30.06.2007, în judeţul Vaslui beneficiau de aceste drepturi un

număr de 115.566 pensionari, din care 79.052 pensionari asigurări sociale de stat, iar 36.514

pensionari din sectorul agricol.

În acelaşi context este relevanta situaţia persoanelor beneficiare de Legea 416/2001 –

privind venitul minim garantat, care reflecta gradul de dependenta financiara al populaţiei

determinata de un nivel scăzut de trai.

60-64    65-69    70-74    75-79    80-84     85 şi peste
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La aceste date statistice se adaugă şi numărul de persoane vârstnice care nu au nici o forma

de venit şi care apelează la consiliile locale pentru a beneficia de prevederile Legii 17/2000 –

privind protecţia sociala a persoanelor vârstnice.

B. SITUAŢIA LA NIVELUL D.G.A.S.P.C. VASLUI

În evidenţele D.G.A.S.P.C. Vaslui în perioada 2007-2008 au primit trimiteri pentru Legea

17/2000 un număr de 388 persoane vârstnice (anul 2007- 154 persoane; anul 2008 - 234

persoane.

Aplicarea acestei legi intră în competenţa consiliilor locale şi de cele mai multe ori, din

cauza restricţiilor financiare impuse de buget, nu pot soluţiona aceste cazuri. La toate consiliile

locale  exista  solicitări  pentru  asistenţă socială a  persoanelor  vârstnice,  care  se  manifestă de  la

solicitare pentru sprijin pecuniar până la dorinţa de a fi internaţi într-un centru.

O parte din totalul persoanelor vârstnice existente la nivelul judeţului, respectiv 3387-

sunt beneficiare de drepturile şi facilităţile prevăzute de Legea nr.448/2006, având certificate

de încadrare în grad de handicap.

PERIOADA 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 30.09.2007

Număr total
de familii
beneficiare

16.186 17.171 15.968 14.710 13.095

Număr   de
persoane

beneficiare
54.165 56.277 52.051 47.186 41.393



STRATEGIA JUDEŢEANĂ ÎN DOMENIUL
ASISTENŢEI SOCIALE VASLUI 2009-2013

137

Situaţia persoanelor vârstnice cu certificate de încadrare în grad de handicap aflate în

evidenta D.G.A.S.P.C. Vaslui

GRUPE DE VIRSTA NUMAR PERSOANE

60-64 ani 608
65-69 ani 615
70-74 ani 712
75-79 ani 672
80-84 ani 496

85 ani şi peste 284

TOTAL 3387

SITUATIA PERSOANELOR VARSTNICE
INCADRATE IN GRAD DE HANDICAP AFLATE IN

EVIDENTA D.G.A.S.P.C. VASLUI LA 31.12.2008

18%

18%

21%
20%

15%
8% 60-64 ani

65-69 ani
70-74 ani
75-79 ani
80-84 ani
85 ani si peste
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          Persoanele vârstnice aflate în dificultate pot beneficia, adresându-se Direcţiei Generale de

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, de îngrijiri la domiciliu oferite de Unitatea de Îngrijiri la

domiciliu – “Bătrâneţe demnă” şi de servicii rezidenţiale în centrele de asistenţă socială pentru

persoanele vârstnice care oferă beneficiarilor găzduire şi hrană, îngrijire personală, asistenţă

medicală şi psiho-socială, activităţi de ergoterapie, socializare şi petrecere a timpului liber.

Servicii oferite de DGASPC persoanelor vârstnice

Tip serviciu/centru Adulţi asistaţi
(la 31.12.2008)

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Vârstnice (CIA) Giurcani 29

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Vârstnice (CIA) Huşi 91

Unitate de îngrijiri la domiciliu  “Bătrâneţe demnă” 43

VÂRSTNICI ASISTAŢI ÎN CENTRELE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

GRUPE
DE VARSTA C.I.A. HUŞI C.I.A. GIURCANI

60-64 20 4
65-69 10 2
70-74 13 7
75-79 21 9
80-84 13 5

85 şi peste 14 2
TOTAL 91 29

Unitatea de îngrijire la domiciliu – “Bătrâneţe Demnă” s-a dezvoltat în cadrul programului

„Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente”,

finanţat de M.M.S.S.F.- P.I.N. 6 , cu un cost total de 99.220 lei. Unitatea asigură îngrijiri la

domiciliu pentru persoane vârstnice din oraşul Vaslui, aflate într-un grad de dependenţă, în

vederea asigurării de suport pentru diverse activităţi: ajutor pentru activităţile de bază ale vieţii

zilnice, supravegherea şi menţinerea sănătăţii, integrare socială şi participare, activităţi de

administrare şi gestionare a bunurilor.
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GRUPE DE VÂRSTĂ NUMĂR PERSOANE

60-64 ani 12
65-69 ani 4
70-74 ani 6
75-79 ani 9
80-84 ani 5

85 ani şi peste 7

TOTAL 43

VÂRSTNICI BENEFICIARI AI SERVICIULUI DE
ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU LA 31.12.2008

18%

18%

21%
20%

15%
8% 60-64 ani

65-69 ani
70-74 ani
75-79 ani
80-84 ani
85 ani si peste

C. NEVOI PRIORITARE IDENTIFICATE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI

PERSOANELOR VARSTNICE

a.Responsabilizarea şi implicarea comunităţilor locale în prevenirea instituţionalizării

persoanelor vârstnice prin dezvoltarea serviciilor alternative

Justificare: - lipsa serviciilor la nivel comunitar destinate vârstnicilor, în contextul în care cadrul

legislativ - Legea 17/2000 - desemnează clar competenta autorităţilor locale.
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b. Evaluarea nevoilor persoanelor varstnice şi atragerea unui medic specialist  geriatru   care   să

colaboreze   pentru   evaluarea   medicala,

justificata de necesitatea elaborării unui plan concret de intervenţie pentru vârstnici în funcţie de

încadrarea acestora în gradul de dependenta.

c. Înfiinţarea centrelor specializate de îngrijire şi asistenta pentru vârstnicii cu grad scăzut

de dependenta, nevoie justificata atât de numărul mare de persoane care necesita o astfel de

asistenta, cat şi de lipsa centrelor

de profil din sistemul rezidenţial.

d. Sensibilizarea opiniei publice în vederea combaterii marginalizării şi  excluziunii  sociale  a

persoanelor  vârstnice,  nevoie  justificata  de atitudinea existenta la nivelul societăţii faţă de

persoanele de vârsta a III-a.

e. Dezvoltarea parteneriatelor publice/private, justificata de necesitatea

    derulării de proiecte care să vina în sprijinul persoanelor vârstnice.

f. Perfecţionarea profesionala a celor implicaţi în domeniul protecţiei persoanelor vârstnice,

motivata de necesitatea creşterii calităţii serviciilor oferite şi a diversificării acestora.

D.Obiective Generale

O.1. Sprijinirea dezvoltării capacitaţii autorităţilor locale de a accesa fonduri în vederea

prevenirii instituţionalizării vârstnicilor prin crearea de servicii comunitare.

O.2. Dezvoltarea sistemului rezidenţial care acorda asistenta persoanelor vârstnice cu grad

ridicat de dependenta.

O.3. Dezinstituţionalizarea persoanelor vârstnice pentru care exista posibilităţi de îngrijire la

domiciliu şi de reintegrare socio-familiala.

O.4. Combaterea marginalizării şi excluziunii sociale a persoanelor vârstnice.
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O.5. Extinderea parteneriatelor publice şi private în vederea divesificării serviciilor sociale oferite

vârstnicilor

O.6. Formarea/perfecţionarea personalului care lucrează în sistemul de protecţie a persoanelor

vârstnice, dezvoltarea şi profesionalizarea reţelelor de îngrijitori.

E .Obiective Operaţionale

O.1.1. Creşterea numărului de servicii alternative oferite la nivelul comunităţii persoanelor

vârstnice

- acţiunea 1. identificarea comunităţilor locale cu risc crescut de instituţionalizare a vârstnicilor şi

a disponibilităţii acestora de a-şi dezvolta servicii comunitare destinate persoanelor de vârsta a

III-a

- acţiunea 2. elaborarea în parteneriat cu autorităţile locale a proiectelor

- acţiunea 3. formarea personalului implicat în elaborarea proiectelor şi

accesarea de fonduri

- acţiunea 4. susţinerea în managementul proiectelor

- acţiunea 5. replicarea la nivelul comunităţii a modelului oferit de proiectul

„Bătrâneţe demna” Vaslui privind îngrijirea la domiciliu a persoanelor vârstnice.

O.2.1. Înfiinţarea unui centru specializat de îngrijire şi asistenta pentru persoanele vârstnice

diagnosticate cu boli specifice bătrâneţii (demente senile-boala Alzheimer)

- acţiunea 1. identificarea grupului ţintă

- acţiunea 2. evaluarea vârstnicilor în vederea stabilirii gradului de dependenta

- acţiunea 3. elaborarea proiectului

- acţiunea 4. accesarea de fonduri pentru implementarea proiectului
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O.3.1.       Reintegrarea      socio-familiala      a      persoanelor       vârstnice instituţionalizate

- acţiunea 1. evaluarea şi reevaluarea persoanelor vârstnice   ce urmează a fi

dezinstituţionalizate

- acţiunea   2. evaluarea   situaţiei   familiale   a   vârstnicilor   şi   identificarea

posibilităţilor de îngrijire la domiciliu

- acţiunea 3. monitorizarea post-reintegrare a vârstnicilor dezinstituţionalizaţi şi

asigurarea de suport continuu.

O.4.1.  Responsabilizarea  factorilor  de  decizie şi  sensibilizarea  opiniei publice cu privire

la problematica vârstei a III-a.

- acţiunea 1. realizarea de materiale informative

- acţiunea 2. mediatizarea problemelor întâmpinate de vârstnici

- acţiunea 3. organizarea   întâlnirilor de lucru cu autorităţile locale în scopul alocării de

fonduri, din bugetul propriu, pentru beneficiarii Legii 17/2000

O.5.1. Promovarea participării persoanelor vârstnice la viaţa societăţii.

- acţiunea 1. campanii de informare cu scopul valorificării calităţilor  vârstnicilor activi

- acţiunea 2. dezvoltarea unor programe de voluntariat la nivelul comunităţii

O.5.2. Identificarea de noi parteneri şi dezvoltarea parteneriatelor existente în vederea

diversificării serviciilor oferite vârstnicilor.

- acţiunea 1incheierea contractelor de colaborare cu instituţiile publice şi O.N.G.-uri

- acţiunea 2. realizarea de proiecte comune pentru vârstnici.

O.6.1. Identificarea necesităţilor de formare profesională şi participarea la cursurile

organizate în domeniul protecţiei persoanelor vârstnice
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- acţiunea 1. stabilirea anuala a numărului de angajaţi ce necesita a fi instruiţi

- acţiunea 2.  elaborarea  necesarului  de  formare  profesionala  centrat  pe tematica.

F. IMPLEMENTAREA STRATEGIEI

PROGRAME/PROIEC TE

1. Program de susţinere în vederea dezvoltării capacităţii autorităţilor publice locale de a

crea servicii alternative la nivelul comunităţii, destinate vârstnicilor

- presupune consiliere, informare, suport în elaborarea proiectelor şi în managementul

acestora, formarea personalului implicat cu scopul dezvoltării următoarelor servicii

comunitare:

▪ Servicii de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice;

▪ Centre de zi;

▪ Centru de primire în regim de urgenta;

▪ Centru de tip ..respite care”, pentru bătrânii din familie, care se află într-un grad ridicat

de dependenta;

Responsabili: D.G.A.S.P.C. Vaslui, autorităţile locale

Parteneri şi surse de finanţare: Consiliul Judeţean Vaslui, autorităţile publice locale, O.N.G.-

uri, accesarea de fonduri externe şi interne

Termen de realizare: 31.12.2013

Indicatori de performanţă:

▪ creşterea numărului de servicii alternative oferite la nivelul comunităţii persoanelor de

vârsta a III-a;

▪ scăderea numărului de persoane instituţionalizate;

▪ creşterea calităţii vieţii beneficiarilor.
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2. Program  de  dezvoltare  a  sistemului rezidenţial pentru persoanele

vârstnice cu grad crescut de dependenta, realizat prin:

▪ înfiinţarea unui centru specializat de îngrijire pentru persoanele

diagnosticate cu boli specifice bătrâneţii (demente senile-boala

Alzheimer).

Responsabili: D.G.A.S.P.C. Vaslui

Parteneri şi surse de finanţare: Consiliul Judeţean Vaslui, autorităţile publice locale, accesarea

de fonduri externe şi interne

Termen de realizare: 31.12.2013

Indicatori de performanţă:

▪ creşterea calităţii serviciilor oferite persoanelor vârstnice dependente;

▪ asigurarea unei asistente specializate pentru aceste persoane;

▪ creşterea calităţii vieţii beneficiarilor.

3. Program de dezinstituţionalizare şi reintegrare socio-familiala a persoanelor vârstnice

pentru care exista posibilităţi de îngrijire la domiciliu, realizat prin:

▪ reevaluarea persoanelor vârstnice cu grad ridicat de autonomie;

▪ consilierea familiilor în vederea reintegrării şi orientarea lor către servicii alternative din

comunitate;

▪ asigurarea de suport continuu persoanei vârstnice şi familiei acestora.

Responsabili: D.G.A.S.P.C. Vaslui

Parteneri şi surse de finanţare: Consiliul Judeţean Vaslui, autorităţile publice locale

Termen de realizare: 31.12.2013
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Indicatori de performanţă:

▪ creşterea numărului de persoane reintegrate în familie

▪ menţinerea în familie a persoanelor vârstnice

▪ scăderea numărului de persoane vârstnice instituţionalizate

4. Program de promovare a participării la viaţa sociala a persoanelor vârstnice în vederea

combaterii  marginalizării  lor şi a excluziunii sociale, se

realizează prin

▪ campanii de informare cu scopul valorificării calităţilor vârstnicilor activi;

▪ organizarea în parteneriat cu instituţiile publice şi cele din sectorul privat de manifestări

şi acţiuni de voluntariat în care să fie implicate persoanele vârstnice.

Responsabili: D.G.A.S.P.C. Vaslui, Consiliul Judeţean Vaslui

Parteneri şi surse de finanţare: Consiliul Judeţean Vaslui, autorităţile publice locale,

O.N.G.-uri, accesarea de fonduri interne şi externe

Termen de realizare: 2009 - 2013

Indicatori de performanţă:

▪ diminuarea fenomenului de marginalizare şi excluziune sociala fata de vârstnici;

▪ creşterea gradului de implicare a persoanelor vârstnice în viaţa comunităţii;

▪ dezvoltarea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea problemelor

vârstnicilor;

5. Program de dezvoltare de parteneriate publice/private, se realizează prin

atragerea de noi parteneri şi continuarea relaţiilor actuale cu cei existenţi în

vederea elaborării de noi proiecte în domeniul protecţiei persoanelor vârstnice.

Responsabili: D.G.A.S.P.C. Vaslui, Consiliul Judeţean Vaslui
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Parteneri şi surse de finanţare: Consiliul Judeţean Vaslui, autorităţile publice locale, O.N.G.-

uri, agenţi economici

Termen de realizare: 2009-2013

Indicatori de performanţă:

▪ creşterea eficientei parteneriatelor prin derularea a cat mai multor proiecte pentru

vârstnici;

▪ identificarea şi accesarea de noi surse de finanţare;

▪ diversificarea şi creşterea calităţii serviciilor sociale oferite persoanelor vârstnice.

6. Program de perfecţionare profesionala a personalului implicat în

asistenta şi protecţia vârstnicilor, se realizează prin organizarea de cursuri de

formare pentru îngrijitorii la domiciliu şi prin participarea la training-uri a

personalului de specialitate.

Responsabili: D.G.A.S.P.C. Vaslui, Consiliul Judeţean Vaslui

Parteneri şi surse de finanţare: Consiliul Judeţean Vaslui, autorităţile publice locale, O.N.G.-

uri, agenţi economici

Termen de realizare: 2009-2013

Indicatori de performanţă:

▪ creşterea gradului  de  profesionalizare a celor care sunt implicaţi  în protecţia

vârstnicilor

▪ asigurarea unor servicii specializate de asistenta pentru vârstnicii cu grad ridicat de

dependenta

▪ participarea angajaţilor la cât mai multe cursuri de formare/perfecţionare;
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IV. 3.3. Asistenţa socială şi protecţia victimelor în familie

Violenţa domestică afectează funcţionarea familiei în toate structurile sale. Familia

devine astfel mai puţin transparentă şi deschisă mediului social imediat: familia lărgită,

vecini, prieteni şi colegi. De aici vine şi tendinţa de izolare socială, element caracteristic în

dinamica violenţei domestice.

Amploarea  fenomenului  este  subestimată de  către  statisticile  existente,  atât  la  nivel

naţional, cât şi la nivel mondial. Stabilirea unei statistici referitoare la acest fenomen ridică o

serie de probleme şi limitări, în principal datorită faptului că populaţia vizată reprezintă o

populaţie ascunsă. Subestimarea fenomenului este accentuată de faptul că multe victime nu se

prezintă la instituţiile competente sau nu declară problema reală cu care se confruntă, precum

şi transmiterea incompletă a datelor referitoare la situaţia cazurilor violenţei în familie.

În conformitate cu art. 9, lit. i) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea

violenţei în familie coroborat cu art. 2 din Ordinul comun nr. 384/2004 al Ministrului Muncii,

Solidarităţii Muncii, Solidarităţii şi Familiei, Ministrului Administraţiei şi Internelor şi

Ministrul Sănătăţii s-au stabilit protocoale de colaborare încheiate la nivel judeţean între

compartimentele cu atribuţii în domeniul violenţei în familie din cadrul direcţiilor teritoriale

de muncă şi protecţie socială şi partenerii locali în vederea raportării trimestriale a cazurilor

de violenţă în familie. Instituţiile partenere care raportează cazurile violenţă în familie sunt:

direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţie socială, poliţie, serviciul de probaţiune,

jandarmeria, spitale, serviciul medico-legal, furnizorii de servicii sociale în domeniul

prevenirii şi combaterii violenţei în familie.

Conform datelor deţinute de Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei, în perioada

2004-2008 la nivelul întregii ţări a fost înregistrat un număr de 47.334 cazuri violenţă în

familie şi au fost raportate 677 de decese provocate ca urmare a actelor de violenţă comise în

familie.

În anul 2008, s-au înregistrat 11.534 cazuri de violenţă în familie, reprezentând o

creştere de 31,26% faţă de anul 2007, an în care s-a înregistrat un număr de 8.787 victime ale

violenţei în familie. Această creştere nu reprezintă o amplificare a fenomenului violenţei în

familie, ci o creştere a gradului de recunoaştere din cazuistica fiecărei instituţii a cazurilor de

violenţă în familie şi raportată lor ca atare.  Curba ascensională a cazurilor raportate denotă

faptul că instituţiile publice au fost sensibilizate cu privire la gravitatea fenomenului violenţei
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în familie ca urmare a apariţiei cadrului legislative, asumându-şi un rol active în combaterea

fenomenului. O a doua explicaţie a creşterii fenomenului de cazuri o reprezintă diseminarea

prevederilor legale în rândul populaţiei prin intermediul campaniilor de informare şi

sensibilizare derulate la nivel naţional şi local. Astfel că:

- în anul 2007, faţă de anul 2006 numărul de cazuri de violenţă în familie a scăzut cu

6,24%,

- în anul 2006, faţă de anul 2005 numărul de cazuri de violenţă în familie a scăzut cu

1,73%,

- în anul 2005, faţă de anul 2004 numărul de cazuri de violenţă în familie a crescut cu

18%.

 În perioada anilor 2005-2008, cazurile de violenţă în familie relevă o majoritate a victimelor

de sex feminine ( 71,34%). Ele se încadrează între 25-45 ani ( 73%- în anul 2008). Acestea

pot fi interpretate, fie ca pe o consecinţă a vulnerabilităţii crescute la acte de violenţă în

familie a grupelor de vârstă cuprinse între 25-45 ani, fie ca pe o reprezentare a

disponibilităţii acestor persoane de a declara violenţele şi de a încerca să caute ajutor.

  Procentul minorilor din totalul victimelor în familie s-a dublat în perioada 2005-2008.

Astfel, dacă în anul 2005- 15,09% dintre victimele violenţei în familie erau minori, în anul

2006 procentul acestora ajunge la 25,64%, în anul 2007 la 30,51%, iar în anul 2008 ajunge

la 31,06% din totalul cazurilor raportate. Aceste cifre sunt un semnal de alarmă cu privire la

drama copiilor afectaţi de fenomenul violenţei în familie. Zilnic mulţi copii primesc o "

educaţie" prin acte de violenţă şi nu prin iubire cum este normal.

 În majoritatea cazurilor de violenţă în familie există o combinaţie de tipuri de agresiune la

care acestea au fost expuse. În cele mai multe cazuri este raportată agresiunea fizică, fiind

urmată de către violenţa psihologică. Dintre tipurile de violenţă în rândul adulţilor, cea

fizică este cea mai des întâlnită, în anul 2008 înregistrându-se 49,81%, faţă de anul 2007 (

62,23%).

 În cele mai multe dintre cazurile de violenţă în familie, relaţia dintre victimă şi agresor a

fost fie parentală, fie de căsătorie.
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Numărul de victime ale violenţei în familie ce au fost raportate
cu precizarea tipului relaţiei dintre agresor şi victimă

An 2005 2006 2007 2008 2009 trim.1
Număr
cazuri 3354 5318 5112 7918 2015

  După criteriul mediului de provenienţă la nivel naţional, victimele violenţei în familie

provin atât din mediul rural cât şi din mediul urban.

 Majoritatea victimelor au studii generale sau profesionale.

  Venitul reprezintă un factor favorizant al violenţei în familie. Victimele violenţei în

familie sunt persoanele ale căror venituri se încadrează în valorile corespunzătoare unor

sume cuprinse între salariul minim şi salariul mediu pe economie. Implicaţiile acestui fapt

se circumscriu dependenţei economice a victimei faţă de agresor, imposibilităţii victimei

violenţei în familie de a se desprinde de relaţia violentă determinată de lipsa sau insuficienţa

resurselor financiare pentru a se întreţine pe sine şi pe copii şi chiar din lipsa unor resurse

financiare pentru a iniţia şi a duce la capăt o acţiune de divorţ, pe care aceştia o doresc.

  În funcţie de natura agresiunii cele mai frecvente sunt cele de natură fizică şi

psihologică, urmate apoi de violenţa economică, socială şi sexuală. Numărul de victime ale

violenţei în familie ce au fost raportate cu precizarea naturii agresiunii în anul 2008 au fost

de 10109 şi în primul trim. al anului 2009 a fost de 2878 de cazuri.

41.78 28.43 17.31 7.874.61

58.92 24.65 7.026.662.75

47.89 24.2 10.62 14.9 2.39

42.23 28.02 11.4 14.62 3.73

37.77 26.09 11.78 19.7 4.66
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Situaţia naţională a centrelor destinate prevenirii

şi combaterii violenţei în familie, în anul 2008

Centre Total Public În parteneriat
Public-privat Privat

Adăpost¹ 56 29 14 13
Consiliere
victime² 40 12 4 24

Asistenţă
agresori³ 6 2 2 2

TOTAL 102 43 20 39
Adăpost= Centru de adăpostire a victimelor violenţei în familie

Consiliere victime= Centru de consiliere a victimelor violenţei în familie

Asistenţă agresori= Centru de asistenţă a agresorilor familiilor

Evoluţia cazurilor de violenţă în familie raportate la nivelul

regiunilor de dezvoltare în perioada 2005 -  2009 trim1.

ANUL
2005

ANUL
2006

ANUL 2007 ANUL
2008

ANUL 2009
TRIM.1

REGIUNEA NORD -
EST

1981 1318 1076 2324 441

REGIUNEA SUD - EST 1862 1979 1558 1552 422
REGIUNEA SUD  -

MUNTENIA
1536 1997 1620 2332 801

REGIUNEA SUD-
VEST OLTENIA

474 1033 956 1226 290

REGIUNEA VEST 972 717 686 716 380
REGIUNEA NORD -

VEST
602 772 917 962 295

REGIUNEA CENTRU 725 831 1178 871 560
REGIUNEA

BUCURESTI-
ILFOV

1385 725 796 1551 81

TOTAL CAZURI 9537 9372 8787 11534 3270

Numărul de victime ale violenţei în familie ce au fost raportate cu precizarea naturii agresiunii

An 2005 2006 2007 2008 2009 trim.1

Număr cazuri 3668 6282 8151 10109 2878
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Necesitatea raportării de către instituţiile şi organizaţiile din domeniu a datelor cu privire la

caracteristicile socio-demografice ale victimelor violenţei în familie se impune deoarece

numai o imagine cât mai fidelă a acestui fenomen ascuns poate contribui la fundamentarea

unor politici adecvate. O statistică cât mai reală şi completă este utilă în vederea asigurării

informaţiilor necesare fundamentării şi elaborării viitoarelor politici publice în domeniul

prevenirii şi combaterii violenţei în familie care vor avea în vedere şi încărcătura financiară pe

care o presupune violenţa în familie privitoare la serviciile specializate, cele de sănătate,

poliţie, justiţie penală şi civilă.

În judeţul Vaslui funcţionează Centrul  de  urgenţă pentru  victimele  violenţei  în

familie din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui  şi este

situat  în municipiul Bârlad. Obiectivele acestui serviciu sunt:

- crearea unui adăpost pentru un număr de 48 de cupluri mama-copil victime ale violenţei

domestice din municipiul Bârlad;

- furnizarea unor servicii de consiliere psihologică, juridică şi de asistenţă socială pentru

un număr de 100 de mame şi copii victime ale violenţei în familie.

- asigurarea de asistenţă medicală şi suport financiar de urgenţă pentru aproximativ 25 de

persoane.

În acest moment problema familială devine problema societăţii prin acordarea de sprijin

din partea unor specialişti care să le ofere sentimentul de securitate şi încredere în cadrul unui

serviciu comunitar. Din cazurile de violenţă domestică prezentate în cadrul poliţiei

majoritatea sugerau, pe lângă nevoia de consiliere juridică şi psihologică, crearea unui

refugiu. Din punct de vedere social acest nou serviciu creat va duce la incluziunea socială a

victimei violenţei în familie şi se vor face demersurile necesare evitării izolării sociale care

reprezintă elementul caracteristic în dinamica violenţei domestice.

Obiective generale:

O1. Îmbunătăţirea cadrului legislativ necesar organizării şi funcţionării sistemului de servicii

sociale specializate din domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie.
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O2. Întărirea capacităţii instituţionale a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale de

a implementa şi dezvolta programe şi servicii sociale specializate destinate persoanelor

afectate de violenţa în familie;

O3. Responsabilizarea comunităţii faţă de problematica violenţei în familie;

O4. Elaborarea unui ghid practic de dezvoltare locală

O5.  Protejarea victimelor violenţei în familie şi a victimelor traficului de persoane adulte prin

măsuri de păstrare a confidenţialităţii identităţilor precum şi pe măsuri de protecţie

psihologică a acestora în timpul instrumentării cazului;

Obiective operaţionale

1.  Analiza cauzelor violenţei în familie, a formelor de manifestare şi a grupurilor şi/sau

domeniilor vulnerabile, în diferite tipuri de comunităţi (etnice, rurale/urbane etc.).

Acţiuni : elaborarea de studii şi cercetări  privind formele de manifestare a violentei în

familie, grupurile şi/sau domeniile vulnerabile, precum şi de propuneri de eradicare a

fenomenului.

 2. Dezvoltarea unui sistem unitar de servicii sociale specifice domeniului prevenirii şi

combaterii violenţei în familie,  ţinând cont de complexitatea fenomenului, precum şi de

nevoile specifice ale beneficiarilor.

Acţiuni : susţinerea înfiinţării la nivel judeţean şi local a  unităţilor pentru prevenirea şi

combaterea violenţei în familie ( centre pentru adăpostirea victimelor violentei în familie,

centre de recuperare pentru victimele violentei în familie şi centre de asistenta destinate

agresorilor) prin:

a) crearea  unui centru de asistenţă destinat agresorilor în judeţ;

b) finanţarea sau cofinanţarea, la nivel local, a programelor şi serviciilor dezvoltate de

organizaţiile neguvernamentale active în domeniul prevenirii şi combaterii violentei în familie
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3. Crearea unui sistem  informaţional şi informatic naţional de înregistrare şi raportare a

cazurilor de violenţă în familie.

Acţiuni : elaborarea unei metodologiei şi a procedurilor de înregistrare, raportare şi

monitorizare a cazurilor de violenţă în familie.

4. Realizarea unei reţele de suport la nivel comunitar

Acţiuni : sprijinirea constituirii la nivel judeţean şi local prin implicarea direcţiilor teritoriale

de muncă, solidaritate socială şi familie, a grupurilor de lucru consultative în vederea

dezvoltării de acţiuni destinate prevenirii şi combaterii  violenţei în familie pe plan local.

5. Dezvoltarea de atitudini şi comportamente non-violente pentru atingerea obiectivului

„toleranţă zero” faţă de violenţa în familie.

Acţiuni: Realizarea de noi activităţi destinate educării în şcoală a copiilor în spiritul

respectării valorilor familiei şi combaterii violenţei în familie.

6. Promovarea dialogului public în vederea conştientizării la nivelul societăţii românesti a

urmărilor negative ale violentei în familie, precum şi a dezvoltării de atitudini şi

comportamente non-violente.

Acţiuni :

1. Organizarea  de campanii de informare, educare şi conştientizare a populaţiei cu privire la

gravitatea fenomenului.

2. Organizarea unor evenimente  destinate prevenirii şi combaterii violenţei în familie

(forumuri şi concursuri de creaţie).

7. Dezvoltarea resurselor umane în domeniu;

Acţiuni:

1. Pregătirea profesională a viitorilor profesionişti în domeniu.
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2. Organizarea de cursuri pentru pregătirea multidisciplinară şi perfecţionarea continuă a

personalului specializat în furnizarea de servicii sociale specializate de prevenire şi combatere

a violentei în familie, printr-o abordare sensibila la diferenţele culturale, de vârsta şi de gen.

CAPITOLUL V. PROTECŢIA ŞI PROMOVAREA DREPTURILOR FAMILIILOR

MONOPARENTALE

V. 1  Măsuri de sprijin activ pentru familiile monoparentale

Încercându-se reducerea ratei şomajului în rândul grupurilor sociale vulnerabile,

decidenţii politici au instituit cadru legal specific pentru stimularea angajatorilor pentru

încadrarea şomerilor proveniţi din grupuri sociale vulnerabile. Astfel, au fost lansate programele

naţionale de acţiune pentru ocuparea forţei de muncă, care vizează, printre altele, subvenţionarea

locurilor de muncă pentru angajatorii care încadrează întreţinători unici ai familiei

monoparentale.

Documentele strategice la nivel naţional reclamă nevoia de dezvoltare a unui sistem de

asistenţă socială cu o putere cât mai mare de acoperire. Sunt reglementate direcţiile generale de

acţiune în ceea ce priveşte identificarea de noi categorii de beneficiari şi dezvoltarea de servicii

inovatoare care să răspundă nevoilor identificate ale acestora.

În acest context de acţiune se încadrează şi familia monoparentală, ca grup social vulnerabil

pentru care nu există încă servicii sociale specifice sau structuri instituţionale reglementate

legislativ. Familia monoparentala continuă să fie abordată doar din perspectiva dificultăţilor

economice cu care se confruntă, motiv pentru care a fost instituit sistemul de prestaţii sociale sub

forma alocaţiilor de susţinere. Statisticile evidenţiază instalarea dependenţei sociale a familiilor

monoparentale faţă de suportul pasiv oferit de stat, în absenţa serviciilor sociale care să

favorizeze restabilirea echilibrului intrafamilial şi redobândirea autocontrolului.

În România exista puţine studii şi specialişti preocupaţi de dificultăţile psiho-emoţionale cu

care se confruntă familia monoparentală ca rezultat al rupturii constelaţiei familiale. Este încă
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insuficient conştientizat lanţul cauzal al stării de dependenţă economico-socială specifică

familiilor monoparentale, a cărui verigă iniţială este separarea socio-afectivă, urmată de

destructurarea echilibrului emoţional al celor care experimentează pierderea (părinţi singuri şi

copii), care generează într-un final dificultăţile socio-adaptative pe termen lung. Subdezvoltarea

sistemului de servicii sociale pentru familiile monoparentale a întârziat oferirea unui suport

preventiv şi recuperatoriu satisfăcător, neexistând instituţii specializate pentru protecţia acestui

grup social vulnerabil. În prezent, nu exista reglementari legislative specifice privind serviciile

sociale pentru familia monoparentală, nu există metodologii de lucru şi standarde de calitate.

Există doar direcţii de acţiune planificate strategic pentru dezvoltarea de noi sectoare ale

serviciilor sociale, astfel încât să se ajungă la crearea unui sistem naţional comprehensiv şi cât

mai cuprinzător, pentru toate categoriile de grupuri vulnerabile identificate. Începând cu data de

1 ianuarie 2004 a intrat în vigoare O.U.G.  NR. 105/2003 privind alocaţia familială complementară

şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală prin Legea 41/2004. O.U.G.  nr. 105/2003

constituie prima încercare a României de acordare a unui sprijin familiilor monoparentale, în

funcţie de veniturile realizate. Conform actului normativ mai sus menţionat, beneficiază de alocaţie

de susţinere familiile formate din persoana singură şi copii în vârstă de până la 18 ani aflaţi în

întreţinere şi care locuiesc cu acestea, denumite familii monoparentale. Nivelul venitului lunar pe

membru de familie până la care se acordă alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală, a

evoluat în această perioadă astfel:

Anul 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Nivelul venitului mediu net pe membru de
familie-lei- până la care se acordă alocaţia

monoparentală
150 160 168 176 184 470

Cuantumul alocaţiei de susţinere a crescut în perioada 2004- 2009 astfel:

Număr copii familie 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Familia mono cu un copil 50 48 50 52 54 70
Familia mono cu doi copii 59 55,6 59 62 65 80
Familia mono cu trei copii 67 64,2 67 70 73 85
Familia mono cu patru sau mai mulţi
copii 76 72,2 76 79 83 90
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Numărul mediu de beneficiari de alocaţii de susţinere pentru familia monoparentală a crescut în

perioada 2004-2009, astfel:

Număr copii familie 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Familia mono cu un copil 4177 4908 4864 4206 3719 3970

Familia mono cu doi copii 2302 2281 2232 1952 1734 1772

Familia mono cu trei copii 1193 926 857 726 653 635

Familia mono cu patru sau mai mulţi

copii
852 627 585 503 465 467

Total familii 8524 8742 8538 7392 6571 6844

Din datele prezentate mai sus se observă o creştere a numărului de beneficiari în perioada

2004-2005, după care în perioada 2006-2008 se observă un trend crescător. Descreşterea din

perioada 2006-2008 se datorează creşterii veniturilor populaţiei ( mai multe familii nu mai erau

eligibile pentru această prestaţie, deoarece depăşeau nivelul venitului net stabilit pe fiecare

membru de familie). Din luna noiembrie 2008 şi până în prezent se observă o creştere a numărului

de familii monoparentale beneficiare, motivat de intrarea în vigoare a Legii 236/ 2008 care

majorează substanţial nivelul venitului net pe  membru de familie  de la 184 la 470 ( o creştere de

2,55 ori). Aceasta creştere se datorează şi efectelor crizei care a dus la întoarcerea celor plecaţi la

muncă în străinătate, pierderea locurilor de muncă, disponibilizări şi în consecinţă scăderea

veniturilor.

Pentru perioada 2009-2010 estimăm o creştere a numărului de familii monoparentale

beneficiare cu un procent de aproximativ de 5% ca urmare a situaţiei economice dificile. Dacă

efectele crizei economice vor fi depăşite şi se va relansa economia pentru perioada 2011- 2013

estimăm o scădere a numărului de familii monoparentale beneficiare cu un procent de

aproximativ de 3,5% pe an. Familia monoparentala reprezintă o realitate socială ce capătă
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consistenţa prin însăşi proliferarea ei în actualitate. În societăţile occidentale contemporane,

numeroase statistici evidenţiază creşterea numerică evidenta a modelului familial monoparental.

În acest context, familia monoparentala trebuie să devină un grup social recunoscut, acceptat şi

legitimat de politicile sociale din România.

OBIECTIVE GENERALE

O1. Crearea  metodologiei  de  asistenta  sociala,  psihologica  şi  juridică  a familiilor

monoparentale;

O.2 Implementarea  de  modele  asistenţiale  noi  pentru  protecţia  familiilor monoparentale,

în raport cu nevoile identificate ale acestora;

O3. Dezvoltarea serviciilor psihosociale orientate spre reducerea dificultăţilor psiho-

emotionale şi socio-adaptative ale familiilor monoparentale;

O4. Încurajarea parteneriatului între autorităţi, sectorul neguvernamental şi cel privat cu profit,

pentru creşterea nivelului bunăstării generale în rândul familiilor monoparentale;

O5. Dezvoltarea culturii proactive şi participative în rândul familiilor monoparentale

beneficiare de servicii sociale
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Obiective Operaţionale

Obiectiv operaţional nr. 1

Efectuarea unui studiu de evaluare a consecinţelor psihologice şi sociale ale separării socio-

afective asupra funcţionalităţii modelului familial monoparental

Acţiuni:

1. stabilirea unui set clar de indicatori pentru culegerea de date

2. selecţia eşantionului diversificat de cercetare, pe baza datelor statistice existente la nivel

judeţean

3. stabilirea planului de cercetare (planificare calendaristica, arie de acoperire, modalităţi de

acces la subiecţii supuşi cercetării, cadrul contractual al comunicării cu subiecţii evaluaţi)

4. analiza şi interpretarea rezultatelor cercetării privind problematica diferenţiată a familiilor

monoparentale generate de lipsa căsătoriei, divorţ sau deces

5. elaborarea proiectelor şi accesarea de surse de finanţare pentru realizarea cercetării

Obiectiv operaţional nr. 2

Elaborarea metodologiei şi a instrumentelor de lucru aplicabile problematicii variate a familiilor

monoparentale, pe baza rezultatelor studiului de evaluare a nevoilor psihosociale ale acestora.

Acţiuni:

1. organizarea de workshop-uri cu specialişti autorizaţi la nivel naţional pentru conceperea

metodologiilor specifice de lucru cu familia monoparentala

2. stabilirea metodelor specifice intervenţie pentru fiecare subcategorie de risc identificata în

cadrul studiului de evaluare asupra problematicii familiilor monoparentale:

- mame singure adolescente cu manifestări ale depresiei post-partum

- părinţi singuri divorţaţi sau separaţi aflaţi în conflict cu celalalt părinte

- părinţi singuri văduvi cu simptome ale sindromului de stres posttraumatic

- copii separaţi de unul dintre părinţi ce prezintă dificultăţi psiho-emotionale şi socio-

adaptative accentuate s.a.



STRATEGIA JUDEŢEANĂ ÎN DOMENIUL
ASISTENŢEI SOCIALE VASLUI 2009-2013

159

3. elaborarea proiectelor şi accesarea de surse de finanţare pentru conceperea

metodologiei specifice de lucru cu familia monoparentala

Obiectiv operaţional nr. 3

Diseminarea metodologiei specifice de asistenta sociala, psihologica şi juridica a familiilor

monoparentale la nivelul instituţiilor de protecţie sociala publice şi private din judeţul Vaslui

Acţiuni:

1. publicarea rezultatelor cercetării şi a metodologiei de lucru, sub forma unui studiu de

specialitate

2. distribuirea publicaţiei la nivelul instituţiilor de protecţie sociala publice şi private din

judeţul Vaslui

3. organizarea de campanii de presa pentru diseminarea modelelor de buna practica

4. elaborarea proiectelor şi accesarea de surse de finanţare pentru diseminarea metodologiei

5. identificare potenţialilor parteneri pentru diseminarea metodologiei concepute

Obiectiv operaţional nr. 4

Îmbunătăţirea gradului de integrare sociala a familiilor monoparentale prin desfăşurarea de

campanii de informare şi sensibilizare a populaţiei din judeţ.

Acţiuni:

5. elaborarea   proiectelor   şi   accesarea   de   surse   de   finanţare   pentru desfăşurarea

campaniilor

6. selectarea voluntarilor

7. implicarea familiilor monoparentale în derularea campaniilor

8. identificarea potenţialilor parteneri în derularea campaniilor

Obiectiv operaţional nr. 5

Preîntâmpinarea efectelor negative ale depresiei post-partum la mamele singure adolescente,

prin înfiinţarea unui serviciu de monitorizare comunitara a mamelor singure necăsătorite în

primele luni după naştere
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Acţiuni:

1. identificarea timpurie a mamelor singure adolescente cu manifestări ale depresiei post-

partum

2. evaluarea şi calificarea mamelor singure şomere, pentru acordarea serviciilor de monitorizare

comunitara a mamelor singure adolescente

3. formarea echipei mobile de monitorizare comunitara a mamelor singure necăsătorite, în

primele luni după naştere

4. recrutarea şi pregătirea personalului specializat pentru tratarea efectelor psiho-sociale

negative ale sarcinii adolescentine asupra mamei, în primele luni după naşterea copilului

5. identificarea potenţialilor parteneri pentru dezvoltarea serviciului

6. elaborarea proiectelor şi accesarea de surse de finanţare pentru dezvoltarea serviciului

Obiectiv operaţional nr. 6

Reducerea conflictelor de rol parental intre foştii parteneri pentru menţinerea bazei sigure de

ataşament a copiilor şi reducerea suprasolicitării părintelui singur, prin înfiinţarea unui Centru de

negociere a rolurilor parentale pentru părinţii singuri separaţi în fapt

Acţiuni:

1. selecţia şi evaluarea părinţilor singuri beneficiari ai serviciilor de negociere a rolurilor

parentale

2. recrutarea şi pregătirea personalului specializat pentru acordarea serviciilor de negociere a

rolurilor parentale

3. identificarea potenţialilor parteneri pentru dezvoltarea serviciului

4. elaborarea proiectelor şi accesarea de surse de finanţare pentru dezvoltarea serviciului
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Obiectiv operaţional nr. 7

Echilibrarea rolurilor parentale intre foştii soţi pentru menţinerea bazei sigure de ataşament a

copiilor şi reducerea suprasolicitării părintelui singur, prin înfiinţarea unui Centru de mediere

pentru părinţii singuri divorţaţi, sau în prag de divorţ

Acţiuni:

1. selecţia şi evaluarea părinţilor singuri beneficiari ai serviciilor de mediere a rolurilor

parentale

2. recrutarea şi pregătirea personalului specializat pentru acordarea serviciilor de mediere

pentru părinţii singuri divorţaţi sau în curs de divorţ

3. identificarea potenţialilor parteneri pentru dezvoltarea serviciului

4. elaborarea proiectelor şi accesarea de surse de finanţare pentru dezvoltarea serviciului

Obiectiv operaţional nr. 8

Prevenţia manifestărilor cronice ale sindromului de stres posttraumatic pe termen lung în

rândul părinţilor singuri văduvi, prin înfiinţarea unui Centru terapeutic de doliu, pentru părinţii

singuri văduvi

Acţiuni:

1. selecţia şi evaluarea părinţilor singuri beneficiari ai terapiei de doliu

2. recrutarea şi pregătirea personalului specializat pentru realizarea terapiei de doliu

3. identificarea potenţialilor parteneri pentru dezvoltarea serviciului

4. elaborarea proiectelor şi accesarea de surse de finanţare pentru dezvoltarea serviciului
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Obiectiv operaţional nr. 9

Reducerea dificultăţilor psiho-emotionale şi socio-adaptative ale copiilor care experimentează

durerea pierderii unui părinte, prin crearea unui Centru de consiliere pentru copiii separaţi

socio-afectiv de unul dintre părinţi

Acţiuni:

1. selecţia şi evaluarea copiilor beneficiari

2. recrutarea şi pregătirea personalului specializat pentru realizarea intervenţiei psiho-sociale

asupra copiilor care experimentează durerea pierderii unui părinte

3. identificarea potenţialilor parteneri pentru dezvoltarea serviciului

4. elaborarea proiectelor şi accesarea de surse de finanţare pentru dezvoltarea serviciului

Obiectiv operaţional nr. 10

Responsabilizarea părinţilor singuri pentru încadrarea pe piaţa forţei de munca prin înfiinţarea

unui Centru de consiliere socio-adaptativa pentru părinţii singuri şomeri

Acţiuni:

1. selecţia şi evaluarea părinţilor singuri beneficiari

2. colaborarea cu AJOFM Vaslui în vederea organizării de târguri ale locurilor de munca

pentru întreţinătorii unici de familie

3. campanii de mediatizare a facilitǎţilor acordate de cǎtre stat angajatorilor care încadreazǎ în

munca întreţinători unici de familie

4. colaborarea cu angajatorii, pentru stabilirea unui program individualizat de munca pentru

întreţinătorii unici de familie, în condiţiile legii
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5. colaborarea cu AJOFM Vaslui în vederea organizării de cursuri de calificare/recalificare

profesionala pentru întreţinătorii unici de familie

6. recrutarea şi pregătirea personalului specializat pentru furnizarea serviciilor

7. identificarea potenţialilor parteneri pentru dezvoltarea serviciului

8. elaborarea proiectelor şi accesarea de surse de finanţare pentru dezvoltarea serviciului

Obiectiv operaţional nr. 11

Dezvoltarea deprinderilor de autogospodărire eficienta în rândul părinţilor singuri cu situaţie

economico-financiara precara, prin crearea unui serviciu de sprijin pentru realizarea activităţilor

domestice

Acţiuni:

1. crearea infrastructurii şi dotarea cu echipamentele necesare îndeplinirii activităţilor

domestice de către părinţii singuri aflaţi în dificultate (maşini de spălat, maşini de calcat, plita

pentru prepararea hranei s.a.)

2. autoprogramarea părinţilor singuri pentru realizarea activităţilor domestice la sediul

amenajat, pentru formarea abilitaţilor de gestionare eficienta a resurselor şi evitarea

suprasolicitării

3. identificarea potenţialilor parteneri pentru dezvoltarea serviciului

4. elaborarea proiectelor şi accesarea de surse de finanţare pentru dezvoltarea serviciului

Obiectiv operaţional nr. 12

Dezvoltarea unui mecanism eficient de informare şi consiliere a tuturor familiilor

monoparentale privind drepturile sociale şi serviciile disponibile prin înfiinţarea liniei telefonice

unice la nivel judeţean, pentru familiile monoparentale

Acţiuni:

1. crearea liniei telefonice unice pentru informarea şi consilierea familiilor monoparentale

2. recrutarea şi pregătirea personalului specializat pentru furnizarea serviciilor de informare

şi consiliere telefonica a familiilor monoparentale

3. organizarea  de  campanii  de  presa pentru  mediatizarea  liniei telefonice infinitate
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4. editarea şi distribuirea de materiale informative pe raza judeţului Vaslui, privind înfiinţarea

liniei telefonice unice pentru familiile monoparentale

5. identificarea potenţialilor parteneri sociali pentru gestionarea liniei telefonice

6. elaborarea proiectelor şi accesarea de surse de finanţare pentru dezvoltarea serviciului

Obiectiv operaţional nr. 13

Încurajarea mişcărilor asociative ale familiilor monoparentale prin înfiinţarea unui website

comun al familiilor monoparentale

Acţiuni:

1. conceperea design-ului website-ului

2. accesarea de surse de finanţare pentru editarea website-ului

3. identificarea potenţialilor parteneri sociali pentru gestionarea website-ului

4. furnizarea de informaţii actualizate în mod constant şi comunicate de interes pentru

familiile monoparentale

5. lansarea unui forum al familiilor monoparentale

6. dezvoltarea unui sistem de înscriere on-line în structurile asociative ale familiilor

monoparentale

Obiectiv operaţional nr. 14

Încurajarea participării familiilor monoparentale la dezvoltarea şi acordarea serviciilor sociale

prin înfiinţarea de comitete comunitare ale familiilor monoparentale, în fiecare municipiu, oraş şi

comuna din judeţ
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Acţiuni:

1. identificarea şi evaluarea abilităţilor părinţilor singuri, potenţiali membri ai comitetelor

comunitare ale familiilor monoparentale

2. selecţia membrilor şi structurarea comitetelor comunitare ale familiilor monoparentale

3. desemnarea liderului fiecărui comitet comunitar

4. organizarea de seminarii şi mese rotunde cu liderii comitetelor comunitare ale familiilor

monoparentale

5. calificarea profesionala a unui număr de 2 părinţi singuri din fiecare comitet comunitar, în

funcţia de lucrător social, pentru implicarea în procesul de acordare concreta a serviciilor

sociale

6. accesarea de surse de finanţare pentru înfiinţarea comitetelor comunitare ale familiilor

monoparentale

7. identificarea potenţialilor parteneri sociali

 IMPLEMENTAREA STRATEGIEI PROGRAME/PROIECTE

1. Program de evaluare a consecinţelor psihologice şi sociale ale separării socio-afective

asupra funcţionalităţii modelului familial monoparental

Acest program se va realiza prin întreprinderea unei cercetări asupra unui eşantion diversificat,

reprezentând reproducerea la scara mica a populaţiei din judeţul Vaslui care experimentează

monoparentalitatea. Cercetarea va urmări surprinderea dificultăţilor psio-emoţionale şi socio-

adaptative cu care se

confrunta membrii familiilor monoparentale, ca rezultat al separării conjugal-parentale.

Surse de finanţare: PHARE, Fonduri Structurale Termen: 31.12.2008

Indicatori de performanţă:

▪ schimbarea percepţiei sociale cu privire la funcţionalitatea modelului familial

monoparental

▪ creşterea frecventei de manifestare a atitudinii de discriminare pozitiva a familiilor

monoparentale
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▪ îmbunătăţirea cunoştinţelor specialiştilor din sistemul judeţean de protecţie sociala cu

privire la natura dificultăţilor pe care la întâmpină familiile monoparentale

▪ creşterea interesului specialiştilor din sistemul judeţean de asistenta sociala pentru

dezvoltarea sectorului serviciilor sociale destinate familiilor monoparentale

2. Program pentru elaborarea şi diseminarea metodologiei de asistenţă

socială, psihologică şi juridică a familiilor monoparentale

Acest program se va realiza cu suport tehnic din partea specialiştilor identificaţi la nivel

naţional cu privire la dificultăţile specifice familiilor monoparentale (stări depresive, tulburări

de stres posttraumatic, conflicte de rol s.a.). Se va urmări conceperea unor metodologii specifice

de lucru pentru fiecare subcategorie de risc (mame adolescente, părinţi singuri separaţi/ divorţaţi,

părinţi singuri văduvi, copii separaţi de unul dintre părinţi), iar produsul final va fi publicat sub

forma unui studiu de specialitate. Metodologia rezultata va fi diseminata la nivelul specialiştilor

din sistemul judeţean de asistenta sociala.

Surse de finanţare: PHARE, Fonduri Structural Termen: 31.07.2009

Indicator'! de performanţă:

▪ eficientizarea activităţii specialiştilor

▪ creşterea calităţii serviciilor oferite familiilor monoparentale

▪ creşterea gradului de profesionalism al specialiştilor în abordarea dificultăţilor specifice

familiilor monoparentale

3. Program pentru susţinerea integrarii sociale a familiilor monoparentale

Acest program se va realiza prin desfăşurarea de campanii de informare şi sensibilizare a

opiniei publice cu privire la specificul şi problematica modelului familial monoparental.

Surse de finanţare: PHARE, Fonduri Structurale
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Parteneri: ONG Termen: 31.12.2009

Indicatori de performanţă:

▪ îmbunătăţirea gradului de integrare sociala a familiilor monoparentale

▪ reducerea comportamentelor discriminatorii fata de familiile monoparentale

▪ schimbarea   percepţiei   opiniei   publice   cu   privire   la   modelul   familial

monoparental

▪ combaterea marginalizării familiilor monoparentale

5. Program de prevenire a efectelor negative ale depresiei post-partum la mamele singure

adolescente

Acest program se va realiza prin dezvoltarea unui serviciu de monitorizare comunitara a

mamelor singure necăsătorite, în primele luni după naştere. Echipa mobila de monitorizare

comunitara va fi constituita din mame singure şomere, calificate şi abilitate în mod

corespunzător. Se urmăreşte prin aceasta implicarea activa a beneficiarilor în acordarea de

servicii sociale, formarea spiritului coeziv şi a deprinderilor de sprijin reciproc intre familiile

monoparentale.

Surse de finanţare: PHARE, Fonduri Structurale Parteneri: ONG Termen: 31.12.2010

Indicatori de performanţă:

▪ scăderea numărului de intrări a copiilor cu mame adolescente necăsătorite în sistemul de

protecţie a copilului

▪ creşterea numărului de copii cu mame adolescente necăsătorite menţinuţi în familia-

nucleu

▪ creşterea gradului de stabilitate emoţionala a mamelor singure adolescente necăsătorite

▪ creşterea gradului de ataşament al mamelor singure necăsătorite fata de copii

▪ creşterea gradului de responsabilizare a mamelor singure necăsătorite fata de copii
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5. Program pentru reducerea conflictelor de rol parental intre foştii parteneri/ foştii soţi

pentru menţinerea bazei sigure de ataşament a copiilor şi reducerea suprasolicitării

părintelui singur

Acest program va fi realizat prin înfiinţarea a doua centre, diferenţiate după natura relaţiilor

conjugal-parentale:

- Centru de negociere a rolurilor parentale, destinat părinţilor singuri separaţi în fapt

- Centru de mediere, destinat părinţilor singuri divorţaţi, sau în prag de divorţ

Programul vizează reducerea tendinţelor părintelui singur de excludere a celuilalt părinte de la

creşterea şi îngrijirea copiilor. Armonizarea relaţiilor intre foştii parteneri / soţi contribuie la

crearea unui climat familial sigur, pentru dezvoltarea deplina a copiilor.

Surse de finanţare: PHARE, Fonduri Structural

Parteneri: ONG Termen: 31.12.2011

Indicatori de performanţă:

▪ reducerea suprasolicitării emoţionale şi relaţionale a părinţilor singuri separaţi / divorţaţi

▪ creşterea gradului de stabilitate emoţională a părinţilor singuri separati / divorţaţi

▪ creşterea gradului de satisfacţie a copiilor, ca rezultat al diminuării conflictelor intre părinţi

▪ menţinerea bazei sigure de ataşament pentru copii

6. Program de prevenire a manifestărilor cronice ale sindromului de stres posttraumatic pe

termen lung în rândul părinţilor singuri văduvi

Acest program va fi realizat prin înfiinţarea unui Centru terapeutic de doliu, destinat părinţilor

singuri văduvi. Unitatea astfel creata va oferi părinţilor singuri văduvi servicii specializate de

consiliere şi suport terapeutic în primele luni după decesul şotului/şotiei, pentru tratarea timpurie

a simptomelor de neadaptare la trauma şi evitarea degradării personale pe termen lung.
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Surse de finanţare: PHARE, Fonduri Structurale Parteneri: ONG Termen: 31.12.2011

Indicatori de performanţă:

▪ creşterea gradului de stabilitate emoţionala a părinţilor singuri văduvi

▪ reducerea dificultăţilor de adaptare la durere a părinţilor singuri văduvi

▪ îmbunătăţirea abilitaţilor de comunicare şi relaţionare cu copilul, privitor la trauma

suferita

▪ menţinerea unui climat intrafamilial stabil şi confortant pentru părinţii văduvi şi copii

acestora

7. Program pentru  reducerea  dificultăţilor psiho-emoţionale şi socio-

adaptative ale copiilor care experimentează durerea pierderii unui părinte

Acest program va fi realizat prin înfiinţarea unui Centru de consiliere pentru copiii separaţi

socio-afectiv de unui dintre părinţi. Serviciile specializate de consiliere psihosociala vor contribui

la acceptarea, asimilarea şi dezvoltarea comportamentelor adaptative la separare, de către copiii

beneficiari.

Surse de finanţare: PHARE, Fonduri Structurale Parteneri: ONG Termen: 31.12.2010

Indicatori de performanţă:

▪ reducerea dificultăţilor psiho-emoţionale ale copiilor, generate de separarea socio-

afectiva de unui dintre părinţi

▪ creşterea gradului de integrare şcolară şi socială a copiilor proveniţi din familii

monoparentale

▪ reducerea   numărului   de   copii   proveniţi   din   familii   monoparentale   cu manifestări

comportamentale antisociale, deviante / delincvente

8. Program pentru responsabilizarea părinţilor singuri în vederea încadrării

pe piaţa forţei de muncă
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Acest program va fi realizat prin înfiinţarea unui Centru de consiliere socio-adaptativă pentru

părinţii singuri şomeri. Unitatea astfel conceputa va reprezenta catalizatorul tuturor resurselor

asistenţiale pentru integrarea socio-profesionala a părinţilor singuri: AJOFM, agenţi economici,

furnizori autorizaţi de formare profesionala s.a.

Surse de finanţare: PHARE, Fonduri Structurale Parteneri: ONG

Termen: 31.12.2009

Indicatori de performanţă:

▪ creşterea numărului de părinţi singuri inseraţi socio-profesional

▪ reducerea  gradului  de  dependenta  a  părinţilor singuri  fata  de  sprijinul financiar

oferit de stat

▪ creşterea gradului de stabilitate economica a familiilor monoparentale şi a nivelului de

trai

▪ creşterea posibilităţilor de acces la educaţie pentru copiii proveniţi din familii

monoparentale

9. Program pentru dezvoltarea deprinderilor de autogospodărire eficienta în rândul părinţilor

singuri cu situaţie economico-financiara precara

Acest program va fi realizat prin dezvoltarea unui serviciu de sprijin pentru realizarea

activităţilor domestice, destinat familiilor monoparentale lipsite de condiţii minimale de trai.

Serviciul astfel conceput oferă părinţilor singuri condiţiile, utilităţile şi echipamentele

necesare pentru asigurarea alimentaţiei zilnice şi a igienei corespunzătoare propriilor copii.

Surse de finanţare: PHARE, Fonduri Structural Parteneri: ONG Termen: 31.12.2009

Indicatori de performanţă:

▪ dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă ale părinţilor singuri cu situaţie

economico-financiara precară

▪ dezvoltarea abilitaţilor practice de autogospodărire în rândul părinţilor singuri
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▪ dezvoltarea abilităţilor de planificare a resurselor de timp pentru îndeplinirea activităţilor

domestice în condiţii optime

▪ creşterea nivelului de trai al familiilor monoparentale

▪ creşterea gradului de adaptabilitate a familiilor monoparentale la condiţii

decente de trai

10. Program de acces la informare şi consilierea tuturor  familiilor monoparentale

Acest program va fi realizat prin:

- înfiinţarea     liniei     telefonice     unice     la     nivel    judeţean     pentru    familiile

monoparentale

- crearea website-ului pentru familii monoparentale

- lansarea forumului familiilor monoparentale

- dezvoltarea unui sistem de înscriere on-line a familiilor monoparentale în structurile

asociative existente

Surse de finanţare: PHARE, Fonduri Structurale Parteneri: ONG Termen: 31.12.2012

Indicatori de performanţă:

▪ îmbunătăţirea cunoştinţelor familiilor monoparentale cu privire la drepturile sociale şi

serviciile existente

▪ creşterea accesibilităţii familiilor monoparentale la informaţii de interes

▪ reducerea comportamentelor de izolare sociala specifice membrilor familiilor

monoparentale

11.Program de promovare a culturii activ-participative în rândul familiilor

monoparentale

Acest program va fi realizat prin crearea de comitete comunitare ale familiilor monoparentale

în fiecare municipiu, oraş şi comuna din judeţ. Fiecare comitet comunitar va fi condus de
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părinţi singuri calificaţi şi abilităţi ca lucrători sociali, pentru asigurarea eficientei şi eficacităţii

structurilor create.

Surse de finanţare: PHARE, Fonduri Structurale Parteneri: ONG Termen: 31.12.2013

Indicatori de performanţă:

▪ creşterea gradului de conştientizare a membrilor familiilor monoparentale cu privire la

dificultăţile pe care le întimpină

▪ creşterea gradului de participare a familiilor monoparentale la dezvoltarea sistemului de

servicii sociale

▪ creşterea  gradului  de  implicare a  părinţilor singuri   independent!  pentru susţinerea

familiilor monoparentale aflate în situaţie de risc
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CAPITOLUL VI. FURNIZORI DE SERVICII SOCIALE

DIN JUDEŢUL VASLUI

Casa cu gradină Vaslui
Casa cu gradină Bârlad
Casa de tip familial Negreşti nr. 1
Casa de tip familial Negreşti nr. 2Case de tip familial
Casa de tip familial pentru copilul cu
dizabilităţi neuro-psiho-motorii Huşi
Apartament Vaslui nr. 1
Apartament Vaslui nr. 2
Apartament Bârlad nr. 1
Apartament Bârlad nr. 2
Apartament Bârlad nr. 3

Apartamente

Apartament Bârlad nr. 4
Centrul de plasament „Elena Farago” Bârlad

Centre de plasament Centrul specializat pentru copii cu dizabilităţi
Bârlad
CPRU pentru copilul abuzat, neglijat şi
exploatat Vaslui
CPRU pentru copilul, abuzat şi exploatat
Bârlad

Centre de primire în regim de
urgenţă

CPRU pentru copiii străzii Bârlad
Centrul maternal Vaslui
Centrul de recuperare şi reabilitare pentru copilul delicvent Bârlad

I. Servicii sociale de tip
rezidenţial destinate copiilor

Centrul de asistenţă şi sprijin pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie
Centrul de zi Bârlad
Centrul de zi pentru copilul cu sindrom down
"Miracol"BârladCentre de zi
Centrul de zi Vaslui
Centrul de recuperare pentru copilul cu
handicap Vaslui
Complex de servicii comunitare pentru
copilul cu handicap Vaslui
Centrul de recuperare pentru copilul cu
handicap Huşi
Centrul de recuperare pentru copilul cu
handicap Fălciu

Centre de recuperare pentru
copilul cu handicap

Centrul de zi pentru copilul cu handicap
Negreşti
Cabinet de consiliere şi sprijin pentru copii şi
părinţi Vaslui
Cabinet de consiliere a mamelor predispuse
să abandoneze copiii Bârlad

II. Servicii de zi

Centre de consiliere

Centrul de consiliere pentru copii şi
părinţi Negreşti

Serviciul de asistenţă maternală
Birou plasamente VasluiIII. Servicii de tip familial
Biroul pentru pregătirea şi sprijinirea integrării copilului în familie
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VI.1.Servicii destinate protecţiei  copilului din cadrul D.G.A.S.P.C. VASLUI

VI.2Furnizori privaţi de servicii sociale din domeniul protecţiei  drepturilor copilului

Casa de copii “Bethania” Bârlad
I.Servicii de tip rezidenţial

Asociaţia „Inima reginei” Bârlad
Centrul de zi „Sf. Anton” - Asociaţia Congregaţia
Surorilor Franciscane Misionare de Assisi Huşi
Centrul de zi pentru copiii străzii Bethania Bârlad
Centrul de zi „Casa Esme” – Asociaţia Myosotis
BârladII. Servicii de zi
Centrul  de  zi  „Veronica”  –  Fundaţia  „Mana şi
acoperământul  Maicii Domnului” Vaslui
Servicii de consiliere şi sprijin pentru copiii cu
handicap – Asociaţia “Myosotis” Bârlad
Servicii de consiliere pentru copii şi părinţi –
Asociaţia „Bună ziua, copii din România!”III. Servicii de consiliere şi

suport Consiliere şi suport pentru copii, tineri şi părinţi –
Fundaţia “Podul dragostei” Bârlad
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VI.3  Harta serviciilor sociale pentru persoanele adulte din judeţul Vaslui
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VI. 4 Furnizori privaţi de servicii sociale din judeţul Vaslui

Organizaţia Tipurile de servicii oferite

Asociaţia "Agenţia de Servicii Sociale
Alexenia" Bârlad

Informare în domeniu
Identificare şi evaluare
Consiliere Socială
Sprijin de urgenţă în vederea reducerii efectelor
situaţiilor de criză
Dinamizarea grupurilor şi comunităţilor;

Asociaţia "Inima Reginei" Bârlad
Găzduire pe perioadă nedeterminată
Consiliere Socială Suport şi acompaniament
Educaţie socială
Orientare Socială

Asociaţia Creştină de Misiune şi Ajutorare
"Betania" Bârlad

Găzduire pe perioada nedeterminată
Consiliere Psihologică
Reintegrare Familie
Reintegrare Comunitate
Educaţie socială
Promovare relaţii sociale (Socializare)- Timp liber
Servicii de îngrijire social- medicală de natură
medicală
Servicii de suport pentru activităţile instrumentale ale
vieţii de zi cu zi

Asociaţia Persoanelor cu Handicap
"Speranţa" -Vaslui

Servicii de suport pentru activităţile instrumentale ale
vieţii de zi cu zi
Servicii de recuperare şi reabilitare

Asociaţia “Buna ziua copii din România”-
Bârlad

Consiliere Socială
Promovare relaţii sociale (Socializare)
Timp liber
Consiliere Psihologică
Informare

Asociaţia”Centrul de Integrare Socială şi
Politici Antidiscriminatorii” Vaslui

Identificare şi evaluare
Informare în domeniu
Consiliere Socială
Reintegrare Comunitate
Servicii de suport pentru activităţile instrumentale ale
vieţii de zi cu zi
Educaţie socială

Asociaţia “Congregaţia Surorilor
Franciscane Misionare de Assisi” Huşi

Găzduire pe perioadă nedeterminată
Servicii de îngrijire social- medicală de natură
medicală
Promovare relaţii sociale (Socializare)
Consiliere Psihologică
Educaţie socială
Servicii de îngrijire social-medicală de natură socială

Asociaţia “Fitomed” Vaslui Servicii de recuperare şi reabilitare
Consiliere Socială
Informare în domeniu
Servicii de îngrijire social-medicală de natura socială
Suport şi acompaniament
Promovare relaţii sociale (Socializare)

Fundaţia “Movila lui Burcel”- Micleşti, Găzduire pe perioadă nedeterminată
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jud. Vaslui Servicii de îngrijire social- medicală de natură
medicală
Promovare relaţii sociale (Socializare)
Activităţi socio- culturale

Asociaţia “New Chance” - Bârlad Informare în domeniu
Consiliere Socială
Suport şi acompaniament
Promovare relaţii sociale (Socializare)

Asociaţia “Totul pentru viaţă” - Huşi Găzduire pe perioadă determinata
Consiliere socială
Consiliere juridică
Consiliere psihologică
Servicii de îngrijire social-medicală de natură socială
Informare
Servicii de îngrijire social-medicala de natură socială
Servicii de îngrijire paleativă
Suport şi acompaniament

Asociaţia "Doar Noi" Vaslui Identificare şi evaluare
Consiliere Socială

Asociaţia AS Bârlad Informare în domeniu
Consiliere Socială
Consiliere Psihologică
Identificare şi evaluare
Mediere socială
Sprijin de urgenţă în vederea reducerii efectelor
situaţiilor de criză
Reintegrare comunitate
Dinamizarea grupurilor şi comunităţilor
Promovare şi cooperare socială
Mediere socială

Asociaţia pentru Dezvoltarea Resurselor
Umane - ADERU Vaslui

Informare în domeniu
Identificare şi evaluare
Mediere socială comunitate
Mediere socială grupuri
Consiliere psihologică

Asociaţia “Suflet pentru suflet” – comuna
Dăneşti, sat Tătărani, jud. Vaslui

Consiliere socială
Consiliere psihologică
Informare în domeniu
Identificare şi evaluare
Sprijin de urgenţă în vederea reducerii efectelor
situaţiilor de criză

Asociaţia “Congregaţia Surorile Săracilor
Părintelui Vincenzo Morinello” Huşi

Servicii de suport pentru activităţile instrumentale ale
vieţii de zi cu zi
Servicii de îngrijire social-medicală de natură socială
Promovare relaţii sociale (Socializare)
Activităţi socio-culturale

Fundaţia “Mâna şi Acoperământul Maicii
Domnului” Vaslui

Promovare relaţii sociale (Socializare)- Activităţi
socio culturale
Educaţie socială
Servicii de îngrijire social-medicală de natură socială

Asociaţia “Myosotis România” Bârlad
Consiliere Socială
Servicii de îngrijire social- medicală de natură
medicală
Informare în domeniu
Sprijin de urgenta în vederea reducerii efectelor
situaţiilor de criza
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Fundaţia “Podul Dragostei” Bârlad Promovare relaţii sociale (Socializare)
Activităţi socio culturale
Sprijin de urgenta în vederea reducerii efectelor
situaţiilor de criza
Educaţie socială

Fundaţia “Romanian Appel Killearn” Huşi Găzduire pe perioada nedeterminata
Servicii de îngrijire social-medicala de natura sociala
Servicii de recuperare şi reabilitare
Promovare relaţii sociale (Socializare)

Asociaţia “Speranţa Copiilor 2000” Bârlad Consiliere Sociala
Identificare şi evaluare
Informare în domeniu
Dinamizarea grupurilor şi comunităţilor
Sprijin de urgenta în vederea reducerii efectelor
situaţiilor de criză
Promovare şi cooperare sociala

VI.5 Furnizori de servicii sociale publice la nivelul instituţiilor administraţiei publice

Direcţia Publică de Asistenţă Socială Vaslui

Direcţia de Asistenţă Socială Bârlad

Cantina de Ajutor Social Huşi

Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Bârlad

Primăria com.Arsura - Compartimentul Asistenţă Socială

Primăria com.Bogdana - Serviciul Public de Asistenţă Socială

Primăria com. Ciocani- Serviciul Public de Asistenţă Socială

 Primăria com. Dodeşti - Compartimentul Asistenţă Socială

Primăria com. Micleşti - Compartimentul Asistenţă Socială

Primăria com.Suletea - Serviciul Public de Asistenţă Socială

Primăria com.Vultureşti - Compartimentul Asistenţă Socială

Primăria comunei Băceşti - Compartimentul Asistenţă Socială

Primăria comunei Berezeni - Compartimentul Asistenţă Socială

Primăria comunei Daneşti - Compartimentul Asistenţă Socială

Primăria comunei Dimitrie Cantemir - Compartimentul Asistenţă Socială

Primăria comunei Fălciu - Compartiment de Asistenta Sociala

Primăria comunei Girceni - Compartimentul Asistenţă Socială

Primăria comunei Hoceni - Compartimentul Asistenţă Socială
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Primăria comunei Lunca Banului - Compartimentul Asistenţă Socială

Primăria comunei Pădureni- Compartimentul Asistenţă Socială

Primăria comunei Rafaila - Compartimentul Asistenţă Socială

Primăria comunei Stănileşti - Compartimentul Asistenţă Socială

Primăria comunei Tăcuta - Compartimentul Asistenţă Socială

Primăria comunei Tătărani - Compartimentul Asistenţă Socială

Primăria comunei Vetrişoaia - Compartimentul Asistenţă Socială

Primăria comunei Zorleni -Compartimentul Asistenţă Socială

Primăria comunei Codăeşti  -Serviciul Public de Asistenţă Socială

Primăria comunei Epureni - Serviciul Public de Asistenţă Socială

Primăria comunei Munteni de Jos - Serviciul Public de Asistenţă Socială

Primăria comunei Costeşti - Serviciul Public de Asistenţă Socială

Primăria comunei Fereşti - Serviciul Public de Asistenţă Socială

Primăria comunei Vutcani - Serviciul Public de Asistenţă Socială

Primăria comunei Olteneşti- Serviciul Public de Asistenţă Socială

Primăria comunei Bogdăniţa - Serviciul Public de Asistenţă Socială

Primăria comunei Murgeni - Serviciul Public de Asistenţă Socială

Primăria comunei Perieni - Serviciul Public de Asistenţă Socială

Primăria comunei Zăpodeni-   Serviciul Public de Asistenţă Socială

Primăria comunei Bălteni - Compartimentul Asistenţă Socială

Primăria comunei Vultureşti- Compartimentul Asistenţă Socială

Primăria comunei Boteşti - Compartimentul Asistenţă Socială

Primăria comunei Deleşti - Compartimentul Asistenţă Socială

Primăria comunei Iveşti - Compartimentul Asistenţă Socială

Primăria comunei Oşeşti - Compartimentul Asistenţă Socială

 Primăria comunei Todireşti - Compartimentul Asistenţă Socială

 Primăria comunei Băcani - Compartimentul Asistenţă Socială

 Primăria comunei Banca - Compartimentul Asistenţă Socială

Primăria comunei Buneşti Avereşti - Compartimentul Asistenţă Socială

 Primăria comunei Deleni -Compartimentul Asistenţă Socială
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Primăria comunei Duda Epureni - Compartimentul Asistenţă Socială

Primăria comunei Găgeşti- Compartimentul Asistenţă Socială

Primăria comunei Griviţa - Compartimentul Asistenţă Socială

Primăria comunei Lipovăţ - Compartimentul Asistenţă Socială

Primăria comunei Munteni de Sus - Compartimentul Asistenţă Socială

Primăria comunei Poieneşti - Compartimentul Asistenţă Socială

Primăria comunei Rebricea- Compartimentul Asistenţă Socială

 Primăria comunei Ştefan cel Mare - Compartimentul Asistenţă Socială

Primăria comunei Tanacu - Compartimentul Asistenţă Socială

 Primăria comunei Tutova - Compartimentul Asistenţă Socială

Primăria comunei Viişoara- Compartimentul Asistenţă Socială

Primăria comunei Ivăneşti- Compartimentul Asistenţă Socială

Primăria comunei Creţeşti- Compartimentul Asistenţă Socială

Primăria comunei Puşcaşi- Compartimentul Asistenţă Socială

Primăria comunei Soleşti- Compartimentul Asistenţă Socială

Primăria comunei Creţeşti- Compartimentul Asistenţă Socială

Primăria comunei Alex. Vlahuţă-  Serviciul Public de Asistenţă Socială

Primăria comunei Iana-  Serviciul Public de Asistenţă Socială

Primăria comunei Dumeşti-  Serviciul Public de Asistenţă Socială

Primăria Huşi - Serviciul Public de Asistenţă Socială

Primăria Negreşti-  Serviciul Public de Asistenţă Socială

Primăria comunei Pochidia - Serviciul Public de Asistenţă Socială

Cantina de Ajutor Social Bârlad

Cantina de Ajutor Social Vaslui

Centrul de Asistenţă Medico-social Bacesti

Centrul de Asistenţă Medico-socială Codăeşti

Centrul de Asistenţă Medico-socială Ghermăneşti
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Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui

Episcopia Huşilor- Biroul de Asistenţă Socială

Penitenciarul Vaslui

Protopopia Bârlad- Biroul de Asistenţă Socială

Protopopia Fălciu- Biroul de Asistenţă Socială

Protopopia Huşi- Biroul de Asistenţă Socială

Protopopia Negreşti- Biroul de Asistenţă Socială

Protopopia Vaslui- Biroul de Asistenţă Socială
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ANEXE:

Lista Organismelor Private ce desfăşoară activităţi în judeţul Vaslui

Harta serviciilor sociale

Lista Organismelor Private ce desfăşoară activităţi în judeţul Vaslui

Nr.
Crt
.

Numele organizaţiei Adresa Nr.
Telefon/fax/
e-mail

Domeniul de activitate

1. Asociaţia « Buna
ziua copii din
România »

Bârlad, str.
Trotuş, nr.
93, bl.E8,
ap.27

0235/423563
0235/421152

Protecţia copilului,
protecţie sociala

2. Asociaţia
Umanitara şi
Caritabila « New
Chance »

Bârlad, str.
1
Decembrie,
nr.60

0235/435505
0723/702786

Protecţia persoanelor cu handicap,
sau infectate HIV

3. Asociaţia “Cuza” Bârlad, str.
V. Parvan,
nr.1 bis

gsaic@go.ro Tineri, educaţie, protecţie,
Dezvoltare comunitara

4. Asociaţia Creştină
de Misiune şi
Ajutorare
« Betania »

Bârlad, str.
M. Viteazu,
nr.2

Protecţia
copilului în
centru de tip
familial

5. Asociaţia « Myosotis
»

Bârlad, str.
Stefan cel
Mare, nr.6,
bl. B1, sc.B,
ap. 21

0235/421955 Protecţie sociala,
Dezvoltare comunitara, planificare
familiala în cadrul unui centru de
sănătate

6. Asociaţia
persoanelor cu
probleme sociale
« Voinţa »

Vaslui, str.
C-tin
Prezan, bl.
108, sea,
ap. 18

0235/315366 Protecţie sociala

7. Organizaţia « Salvaţi
copii »

Negreşti,
str. 1
Decembrie,

0235/457582 Protecţia copilului

8. Congregaţia
Măicuţelor
franciscane de
Assisi-Italia

Huşi, str.
Melchisedec
, nr.3-5

0235/481180
0235/481414

Îngrijire rezidenţiala pentru 10 copii
infectaţi cu HIV, din CRRPH
Huşi

mailto:gsaic:@go.ro
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Fundaţia « Raza
de Soare »

9. Fundaţia
« Romanian Appel
Killearn »

Huşi, str.
Huşi-Albita,
nr.22

0235/481035 Îngrijire rezidenţiala
pentru 16 copii cu handicap
neuropsihic di CRRPH Huşi

10. Asociaţia
« Speranţa
copiilor 2002 »

Bârlad, nr.
277, bl. E4,
sc.A, ap.9

0235/415127 Apărarea şi promovarea Drepturilor persoanelor
seropozitive şi bolnave SIDA, în vederea
asigurării de asistenta medicala, sociala,
psihologica

11. Asociaţia
handicapaţilor
fizic-neuromotor
« Ridendo »

Bârlad,str.
Republicii,
nr.232

0235/425980 Protecţia persoanelor cu nevoi speciale,
informare,
documentare, întrajutorare şi
protecţie sociala, prin oferire de
îngrijire la domiciliu

12. Fundaţia « Podul
Dragostei »

Bârlad, str.
Republicii, nr.100,
bl.
M6, sc.A,ap.l7

0235/422296 Protecţia copilului în dificultate
(asistenta maternala)

13. Asociaţia « Iris » Vaslui/ Munteni
de
Jos, str. Stefan cel
Mare, bl.M6, sc.A,
ap.17

0235/319414 Apărarea şi promovarea
Drepturilor persoanelor
seropozitive şi bolnave SIDA în
vederea asigurării de
asistenta medicala, sociala

14. Asociaţia « Centru
de integrare şi
politici
antidiscriminatorii
» Vaslui

Vaslui,Moara
Grecilor

0740/813796 Integrarea sociala a
Persoanelor defavorizate şi promovarea de
Politici antidiscriminatorii prin programe
specifice de susţinere şi
suport

15. Asociaţia
persoanelor cu
handicap « Speranţa
»

Vaslui, str.
Republicii,
bl. 376, sc.B,
ap.19

0235/362014 Protecţia persoanelor cu nevoi speciale,
informare, documentare, întrajutorare şi
protecţie sociala

16. Asociaţia
nevăzătorilor din
România filiala
Iasi-Vaslui

Vaslui, str.
Feroviari,
bl.356, sc.B,
ap.2

0235/315823 Protecţia speciala şi
încadrarea în munca a
persoanelor cu handicap vizual

17. Asociaţia
“Speranţa pentru
tineri”

Vaslui, str.
Dimitrie
Bolintinean u,
bl.433, sc.C, ap.3

0235/435603 Sprijin pentru copiii cu Sindrom Down şi
familiile acestora

Fundaţia “Podul
Speranţei”

Bârlad, str.
Dragomirna, nr.
21

0235/420109
0722/513365

- Asigura materiale şi obiecte destinate
mobilităţii persoanelor cu handicap
- Sprijină integrarea socio-profesional
a persoanelor cu handicap

19. Asociaţia “Nu mă
uita”

Bârlad, str.
C-tin Hagiu, nr.2

Protecţie sociala

20. Asociaţia “Inima
Reginei”

Bârlad, str.
V.LPopa,nr.8

Protecţie sociala, Integrare şcolară
pentru copii rromi
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