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I. MISIUNE. SCOP. VIZIUNE
Dezvoltarea unui sistem funcţional de servicii la nivel judeţean capabil să asigure sprijinirea
persoanelor vulnerabile pentru depăşirea situaţiilor de dificultate, prevenirea şi combaterea riscului de
excluziune socială, creşterea calităţii vieţii şi promovarea incluziunii sociale a acestora, este scopul
principal al strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale a judeţului Gorj pentru perioada
2021-2025.
Prezenta strategie își propune asigurarea unui cadru de acțiune la nivel județean în concordanță cu
prioritățile naționale și europene în domeniu, menite să contribuie la îmbunătățirea situației sociale și
economice a grupurilor vulnerabile din județul Gorj.
Prioritățiile pentru sistemul de asistență socială din județul Gorj pentru perioada 2021-2025 constau în
dezvoltarea serviciilor comunitare integrate, tranziția de la mediul instituțional la servicii comunitare,
implementarea unui pachet minim de servicii sociale adresat copiilor din zonele rurale și urbane sărace,
eliminarea barierelor în vederea reabilitării și reintegrării persoanei cu dizabilități, promovarea
participării la viața comunității, prevenirea oricăror forme de violență asupra copiilor și a violenței
domestice, dezvoltarea de servicii sociale pentru copiii aflați în dificultate, persoane cu dizabilități și
persoane vârstnice, precum și îmbunătățirea infrastructurii și cresterea calității serviciilor sociale.
Scopul strategiei este de a implementa măsuri şi acţiuni sociale pentru garantarea dreptului fiecărei
persoane/colectivităţi aflate într-o situaţie de nevoie socială cauzată de motive de natură economică,
fizică, psihică sau socială, de a beneficia de servicii sociale corespunzatoare şi nediscriminatorii.
Realizarea acestui scop necesită mobilizarea tuturor resurselor existente la nivelul comunităţii,
responsabilizarea şi implicarea factorilor relevanţi prin dezvoltarea de parteneriate eficiente în vederea
dezvoltării capacităţilor individuale sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creşterea calităţii
vieţii şi promovarea principiilor de coeziune şi incluziune socială.
Strategia are o abordare particulară datorată unor factori precum: complexitatea nevoilor sociale şi
diversitatea categoriilor de potenţiali beneficiari determină necesitatea elaborării de strategii judeţene
în domeniu. Actorii, publici sau privaţi implicaţi în administrarea şi acordarea serviciilor sociale dispun
de propriile strategii şi planuri de acţiune, destinate unor servicii categoriale sau dezvoltării doar a unor
componente din sistem. Responsabilitatea comunităţii şi implicarea populaţiei caracterizează gradul de
dezvoltare a serviciilor sociale. Construcţia instituţională nu este suficientă pentru garantarea unui
sistem eficient de servicii sociale; este nevoie de resurse financiare adecvate şi resurse umane
calificate, este nevoie de schimbarea mentalităţilor pentru a dezvolta parteneriate, pentru a creşte
mişcarea participativă şi pentru a realiza implicarea comunităţii.
Identificarea resurselor financiare pentru implementarea Strategiei nu se poate realiza decât în cadrul
unor planuri anuale, întocmite în conformitate cu prevederile art. 112 din Legea asistenţei sociale nr.
292/2011, cu modificările și completările ulterioare, care să cuprindă serviciile sociale ce urmează a fi
înfiinţate, în concordanţă cu măsurile stabilite prin Strategia judeţeană, precum şi cu acţiunile
prevăzute de programele naţionale în domeniu.
Viziune: asigurarea unui sistem de asistență socială descentralizat, proactiv, eficace și eficient, cu
accent pe întărirea capacității și rolului familiei, orientat spre servicii sociale în cadrul comunității
acordate persoanelor în situații de vulnerabilitate.
Strategia judeţeană de dezvoltare a serviciilor sociale a judeţului Gorj pentru perioada 2021-2025 este
adaptată cadrului de referință județean, național și european. Astfel, respectând exigențele europene ce
decurg din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, Strategia este în acord cu
obiectivele naționale asumate pentru implementarea Strategiei Europa 2020 (prin Programul Național
de Reformă), care reprezintă strategia UE de creștere economică pentru următorii ani și a Strategiei
naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, cu recomandările rezultate în cadrul
procesului european în domeniul sărăciei și excluziunii sociale, aliniindu-se deopotrivă principiilor și
drepturilor înscrise în Pilonul european al drepturilor sociale și care vizează egalitate de șanse și acces
pe piața forței de muncă, condiții de muncă echitabile, protecție și incluziune socială. Această
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corespondență permite totodată încadrarea obiectivelor Strategiei în obiectivele de politică de la nivel
național și european, în cadrul cărora vor fi susținute investițiile din fonduri europene nerambursabile,
în perioada de programare 2021 –2027.
Strategia va fi lansată și implementată într-o perioadă de redresare ca răspuns la criza cauzată de
pandemia de SARS-CoV2, în care la nivelul Uniunii Europene sunt realizate eforturi coordonate, cu
sprijinul unor programe și mecanisme destinate atât efectelor imediate, cât și efectelor pe termen mediu
și lung ale acestui fenomen.
Prin urmare, prezenta Strategie stabileşte cadrul general al direcţiilor de acţiune pentru crearea unui
sistem real şi eficient de servicii sociale, în interiorul căruia planurile de acţiune locale şi strategiile
proprii ale furnizirilor de servicii sociale se vor dezvolta coordonat şi integrat.
Sistemul judeţean de servicii sociale cuprinde ansamblul serviciilor sociale funcţionale la nivelul
judeţului, asigurate de furnizorii de servicii sociale acreditaţi, publici şi privaţi, prin care autorităţile
publice locale împreună cu societatea civilă intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea
efectelor temporare ori permanente ale situaţiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea
socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor.
Serviciile sociale reprezintă unul din pilonii importanţi ai sprijinului pentru incluziunea socială a
grupurilor vulnerabile. Serviciile sociale îşi vor demonstra eficacitatea atât timp cât relaţia dintre
„nevoile grupurilor vulnerabile - oferirea de servicii sociale" va fi echilibrată, generând un răspuns
complex şi integrat în care misiunea serviciilor sociale se regăseşte sub umbrela incluziunii sociale.
La nivelul judeţului este necesar a se asigura un sistem de servicii sociale cu caracter proactiv şi
care să aibă o abordare integrată a nevoilor persoanei, în relaţie cu situaţia socio-economică,
starea de sănătate, nivelul de educaţie şi mediul social de viaţă al acesteia.
Odată cu implementarea procesului de reformă în domeniul asistenţei sociale, descentralizării
serviciilor şi lărgirii sferei responsabilităţilor la nivel judeţean, se conturează necesitatea
realizării unei intervenţii strategice şi integrate a instituţiilor şi organizaţiilor implicate în acest
domeniu.
Cadrul legal care reglementează domeniul:
-

Constituția României;

-

Legea 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;

-

Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-

Legea nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;

-

Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;

-

Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;

-

Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, cu modificările și completările
ulterioare;

-

Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-

Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

-

Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările
și completările ulterioare;

-

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificările și completările ulterioare;
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-

HG nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și
completările ulterioare;

-

HG nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a
regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și
completările ulterioare;

-

HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale
serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și
completările ulterioare;

-

Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor
minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de
protecţie specială;

-

Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr. 26/2019 privind aprobarea Standardelor
minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de
protecţie specială;

-

Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor
minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor;

-

Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor
minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice,
persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor
categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în
comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale;

-

Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr. 81/2019 privind aprobarea standardelor
minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale;

-

Ordinul Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor
specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu
dizabilităţi;

-

Decizia Președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități nr. 877/2018
privind aprobarea Metodologiei de reorganizare a centrelor rezidențiale pentru persoanele
adulte cu handicap.

De asemenea, la elaborarea prezentei Strategii au fost consultate și proiectele Strategiei naționale
pentru incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2021-2027 și Strategiei naționale
privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2027.
Grupuri vulnerabile identificate şi tipuri de servicii necesare
Conform Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, grupul
vulnerabil este definit ca persoanele sau familiile care sunt în risc de a-şi pierde capacitatea de
satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situaţii de boală, dizabilitate, sărăcie, dependenţă de
droguri sau de alcool ori a altor situaţii care conduc la vulnerabilitate economică şi socială.
Operaţionalizarea acestei definiţii în indicatori măsurabili care se regăsesc în statisticile oficiale şi
permit programarea, monitorizarea şi evaluarea măsurilor destinate grupurilor vulnerabile nu este însă
facilă. In funcţie de documentul legislativ şi de aspectul economic sau social reglementat, persoanele
sau grupurile identificate ca fiind în dificultate ori în situaţie de risc de marginalizare sau excluziune
socială includ: copiii aflați în risc, copiii instituţionalizaţi, tinerii în risc de marginalizare, tinerii de
peste 18 ani care părăsesc sistemul de stat de protecţie a copilului, vârstnicii dependenţi, fără sprijin
familial sau săraci, femeile, mamele adolescente, locuitorii din mediul rural, romii, familiile
monoparentale, familiile cu mai mult de doi copii, persoanele cu dizabilităţi, şomerii, persoanele fără
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venituri sau cu venituri mici, persoanele dependente de consumul de droguri, alcool sau alte substanţe
toxice, persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, persoanele care au părăsit penitenciarele,
infractorii şi foştii delincvenţi, persoanele afectate de violenţa în familie, victimele traficului de fiinţe
umane, imigranţii, refugiaţii, azilanţii, persoanele fără adăpost, copiii străzii, persoanele care suferă de
boli cronice sau incurabile.
Toate aceste categorii au constituit grupuri ţintă ale strategiilor şi planurilor naţionale. Cu toate acestea,
se plasează în continuare în sfera persoanelor care se confruntă cu sărăcie şi/sau excluziunea socială.
Intervenţiile în domeniul incluziunii sociale a persoanelor, grupurilor şi comunităţilor vulnerabile,
inclusiv a populaţiei rome, a persoanelor cu dizabilităţi şi a persoanelor în vârstă dependente, trebuie să
se concentreze pe abordarea de tip dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii şi pe
tranziţia de la îngrijirea instituţionalizată la serviciile la nivelul comunităţii.
La elaborarea strategiei judeţene au fost avute în vedere obiectivele stabilite la nivel naţional, prin
strategiile elaborate în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități, persoanelor vârstnice şi în
domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, principalele grupuri ţintă fiind astfel
structurate:
Grupurile țintă în domeniul protecției copilului:
-

Copiii cu risc de separare de părinți;

-

Copiii separați de părinți;

-

Copiii părăsiți în unități sanitare;

-

Tinerii beneficiari ai unei măsuri de protecție și care urmează să parăsească sistemul de
protecție a copilului;

-

Copiii abuzați, neglijați sau supuși exploatării, copiii migranți/remigranți;

-

Copiii delincvenți (copiii aflați în conflict cu legea);

-

Copiii cu dizabilități, HIV/SIDA și boli cronice grave;

-

Copiii străzii/copiii fără adăpost;

-

Copiii fără acte de identitate;

-

Copiii consumatori de droguri sau alte substanțe psihotrope;

-

Copiii cu tulburări de comportament;

-

Mame minore;

-

Comunitatea;

-

Familiile copiilor.

Grupurile țintă în domeniul persoanelor adulte:
-

Familiile cu venituri scăzute;

-

Persoanele adulte cu dizabilități;

-

Tinerii care părăsesc sistemul de protecție;

-

Persoanele vârstnice;

-

Victimele violenței în familie;

-

Persoanele fără adăpost;

-

Persoanele consumatoare de droguri, alcool, persoane seropozitive etc.;

-

Tinerii din categoria NEET;
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-

Rromii;

-

Femeile cu risc ce au mai mult de doi copii, inclusiv familiile monoparentale;

-

Persoanele care au părăsit timpuriu școala.

Specialiști:
Specialiștii D.G.A.S.P.C., profesori și educatori, cadrele medicale, societatea civilă, ONG-urile, liderii
de opinie, mass-media, reprezentanți ai grupurilor sociale, mediul de afaceri, parteneri publici, privați
și potențiali investitori în proiecte sociale, instituții publice, autorități ale administrației publice,
instituții sau programe care gestionează fonduri externe de finanțare sau de investiții, alți actori sociali.
Strategia vizează, de asemenea, acţiuni pentru îmbunătăţirea situaţiei familiilor grupurilor ţintă,
dezvoltarea capacităţii autorităţilor locale în asigurarea de servicii pentru grupurile vulnerabile, precum
şi dezvoltarea sistemului de servicii pentru alte persoane aflate în nevoie.
OBIECTIVUL GENERAL AL STRATEGIEI este garantarea dreptului fiecărei persoane/colectivităţi
aflate într-o situaţie de nevoie socială, determinată de motive de natură economică, fizică, psihică sau
socială, de a beneficia de servicii sociale corespunzătoare şi nediscriminatorii. Sunt necesare, astfel,
mobilizarea tuturor resurselor existente la nivelul comunităţii, responsabilizarea şi implicarea factorilor
relevanţi prin dezvoltarea de parteneriate eficiente în vederea dezvoltării capacităţilor individuale sau
colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creşterea calităţii vieţii şi promovarea principiilor de
coeziune şi incluziune socială.
OBIECTIVUL SPECIFIC AL STRATEGIEI constă în îmbunătățirea infrastructurii de servicii
sociale acordate grupurilor țintă identificate – copii și persoane adulte.
Strategia subliniază rolul primordial al familiei în creşterea, îngrijirea şi educarea copilului, în asistenţa
persoanei cu dizabilități, a persoanei vârstnice sau a oricărei alte persoane aflate în situaţie de risc de
excludere socială şi faptul că eforturile societăţii trebuie îndreptate în direcţia întăririi şi susţinerii
familiei în asumarea responsabilităţilor. Totodată, se recunoaşte faptul că responsabilizarea familiei în
spiritul noului pachet legislativ în domeniul asistenţei sociale nu se poate realiza fără o abordare
sistematică a problemelor cu care se confruntă copiii şi familiile acestora. Astfel, resursele pentru
depăşirea unor situaţii dificile trebuie căutate pe rând la familia extinsă, reţeaua socială a familiei,
profesioniştii care intervin la un moment dat, la comunitate, prin intervenţia structurilor consultative, a
autorităţilor locale şi a serviciilor sociale primare, de prevenire şi, în ultimă instanţă, în intervenţia
specializată.
Obiectivele strategice de dezvoltare a serviciilor sociale ale judeţului Gorj pe perioada 20212025 sunt în concordanţă cu indicatorii operaţionali şi strategici definiţi la nivelul Domeniului
prioritar social.
II. PRINCIPII ŞI VALORI GENERALE ALE SISTEMULUI JUDEŢEAN DE SERVICII
SOCIALE
a) solidaritatea socială – întreaga comunitate participă la sprijinirea persoanelor vulnerabile care
necesită suport şi măsuri de protecţie socială pentru depăşirea sau limitarea unor situaţii de dificultate,
în scopul asigurării incluziunii sociale a acestei categorii de populaţie;
b) subsidiaritatea – în situaţia în care persoana sau familia nu îşi poate asigura integral nevoile sociale,
intervine colectivitatea locală şi structurile ei asociative şi, complementar, statul;
c) universalitatea – fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială, în condiţiile prevăzute de lege;
d) respectarea demnităţii umane – fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a
personalităţii, îi sunt respectate statutul individual şi social şi dreptul la intimitate şi protecţie împotriva
oricarui abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau economic;
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e) abordarea individuală – măsurile de asistenţă socială trebuie adaptate situaţiei particulare de viaţă a
fiecarui individ; acest principiu ia în considerare caracterul şi cauza unor situaţii de urgentă care pot
afecta abilitățile individuale, condiţia fizică şi mentală, precum şi nivelul de integrare socială a
persoanei; suportul adresat situaţiei de dificultate individuală constă inclusiv în măsuri de susţinere
adresate membrilor familiei beneficiarului;
f) parteneriatul – autoritățile publice centrale şi locale, instituțiile publice şi private, organizaţiile
neguvernamentale, instituţiile de cult recunoscute de lege, precum şi membrii comunităţii stabilesc
obiective comune, conlucrează şi mobilizează toate resursele necesare pentru asigurarea unor condiţii
de viață decente şi demne pentru persoanele vulnerabile;
g) participarea beneficiarilor – beneficiarii participă la formularea şi implementarea politicilor cu
impact direct asupra lor, la realizarea programelor individualizate de suport social şi se implică activ în
viaţa comunităţii, prin intermediul formelor de asociere sau direct, prin activităţi voluntare desfaşurate
în folosul persoanelor vulnerabile;
h) transparenţa – prin care se asigură creşterea gradului de responsabilitate a administraţiei publice
centrale şi locale faţă de cetăţean, precum şi stimularea participării active a beneficiarilor la procesul
de luare a deciziilor;
i) nediscriminarea – persoanele vulnerabile beneficiază de măsuri şi acţiuni de protecţie socială fără
restricţie sau preferinţă faţă de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, categorie socială,
opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, apartenenţă politică, dizabilitate, boala cronică necontagioasă,
infectare HIV sau apartenenţă la o categorie defavorizată;
j) eficacitatea – utilizarea resurselor publice are în vedere îndeplinirea obiectivelor programate pentru
fiecare dintre activitatăţi şi obţinerea celui mai bun rezultat în raport cu efectul proiectat;
k) eficienţa – utilizarea resurselor publice are la bază respectarea celui mai bun raport cost-beneficiu;
l) respectarea dreptului la autodeterminare – fiecare persoană are dreptul de a face propriile alegeri,
indiferent de valorile sale sociale, asigurându-se că aceasta nu ameninţă drepturile sau interesele
legitime ale celorlalti;
m) activizarea – măsurile de asistenţă socială au ca obiectiv final încurajarea ocupării, în scopul
integrarii/reintegrării sociale şi creşterii calităţii vieţii persoanei, şi întărirea nucleului familial;
n) caracterul unic al dreptului la beneficiile de asistenţă socială – pentru aceeaşi nevoie sau situaţie de
risc social se poate acorda un singur beneficiu de același tip;
o) proximitatea – serviciile sunt organizate cât mai aproape de beneficiar, pentru facilitarea accesului şi
menţinerea persoanei cât mai mult posibil în propriul mediu de viaţă;
p) complementaritatea şi abordarea integrată – pentru asigurarea întregului potenţial de funcţionare
socială a persoanei ca membru deplin al familiei, comunităţii şi societăţii, serviciile sociale trebuie
corelate cu toate nevoile beneficiarului şi acordate integrat cu o gamă largă de măsuri şi servicii din
domeniul economic, educaţional, de sănătate, cultural etc.;
q) concurenţa şi competitivitatea – furnizorii de servicii sociale publici şi privaţi trebuie să se preocupe
permanent de creşterea calităţii serviciilor acordate şi să beneficieze de tratament egal pe piaţa
serviciilor sociale;
r) egalitatea de şanse – beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au acces în mod egal la
oportunitatile de implinire şi dezvoltare personală, precum şi la măsurile şi acţiunile de protecţie
socială;
s) confidenţialitatea – pentru respectarea vieţii private, beneficiarii au dreptul la păstrarea
confidenţialităţii asupra datelor personale şi informaţiilor referitoare la viaţa privată și situatia de
dificultate în care se află;
t) echitatea – toate persoanele care dispun de resurse socioeconomice similare, pentru aceleași tipuri de
nevoi, beneficiază de drepturi sociale egale;
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u) focalizarea – beneficiile de asistență socială și serviciile sociale se adresează celor mai vulnerabile
categorii de persoane și se acordă în funcție de veniturile și bunurile acestora;
v) dreptul la liberă alegere a furnizorului de servicii – beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia
are dreptul de a alege liber dintre furnizorii acreditați.
III . CONSIDERAŢII GENERALE
1. Contextul naţional al serviciilor sociale
La nivel național, serviciile sociale au început să se dezvolte etapizat în contextul organizării
instituţionale de la nivel central care a influenţat şi elaborarea actelor normative; primele reglementări
(cu caracter de lege) au vizat ca și categorii de beneficiari: copii în dificultate, persoane cu dizabilităţi,
persoane vârstnice şi, ulterior, victime ale violenţei în familie sau consumatorii de droguri. La nivel
local, structurile create pentru a gestiona serviciile sociale au fost fragmentate după modelul central, pe
categorii de beneficiari. S-a creat, prin urmare, o confuzie a întregului sistem, pornind de la definiţiile
şi concepţiile utilizate în legislaţie şi continuând cu proceduri diferite de acordare a drepturilor în
cadrul aceleiaşi categorii de beneficiari, o multitudine de regulamente aplicabile aceluiaşi tip de
servicii, suprapunere de instituţii şi responsabilităţi.
Pentru a combate aceste efecte, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a încercat să reglementeze
domeniul prin legea cadru a sistemului naţional de asistenţă socială nr.705/2001, care ulterior a fost
abrogată prin Legea nr. 47/2006; la sfârşitul anului 2011, a fost adoptată Legea asistenţei sociale nr.
292/2011 (care a abrogat vechea lege, Legea nr.47/2006).
Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în calitate de coordonator al sistemului de asistenţă socială,
încurajează relaţionarea interinstituţională pentru corelarea programelor şi politicilor sectoriale în
domeniul serviciilor sociale adresate diverselor categorii de persoane vulnerabile şi susţine conlucrarea
strânsă cu furnizorii de servicii sociale din sectorul nonprofit, precum şi mişcarea asociativă din rândul
beneficiarilor de servicii sociale.
Având în vedere descentralizarea responsabilităţilor privind administrarea serviciilor sociale la nivelul
autorităţilor locale, Ministerul Muncii și Protecției Sociale dezvoltă o serie de programe de interes
naţional, precum şi programe europene destinate finanţării de proiecte locale sau a altor activităţi (de
formare, de informare, asistenţă tehnică pentru dezvoltare comunitară, de dezvoltare a serviciilor
sociale etc.).
De asemenea, Ministerul susţine organizaţiile neguvernamentale printr-un program de subvenţionare
de la bugetul de stat. Dezvoltarea sectorului nonprofit este încurajată şi prin stabilirea unor
condiţionalităţi de parteneriat public-privat pentru accesarea granturilor acordate prin programele
europene.
O privire de ansamblu asupra structurii actuale a sistemului naţional de asistenţă socială evidenţiază
faptul că acesta este organizat, din punct de vedere administrativ, pe două niveluri: la nivel
central/naţional şi la nivel judeţean/local. Nivelul central îndeplineşte mai degrabă funcţii de
coordonare, de elaborare a cadrului legislativ, a politicilor şi standardelor în domeniu, de monitorizare,
de finanţare. Nivelului judeţean/local îi revine, prin structurile administraţiei publice locale,
responsabilitatea creării şi susţinerii concrete a sistemului de asistenţă socială.
La nivel local, implementarea măsurilor de asistenţă şi protecţie socială se realizează în principal de
către direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţie a copilului, agenţiile judeţene antidrog,
autorităţile judeţene de sănătate publică, inspectoratele judeţene de poliţie, inspectoratele judeţene
şcolare şi serviciile publice locale de asistenţă socială.
Astfel, autorităţile publice locale au responsabilităţi accentuate în stabilirea drepturilor de asistenţă
socială, precum şi în furnizarea suportului financiar pentru serviciile sociale. În acelaşi timp se
consolidează rolul consiliilor judeţene în dezvoltarea activităţii de asistenţă socială la nivel judeţean şi
în organizarea şi susţinerea activităţilor de asistenţă socială la nivel local. Activitatea de protecţie a
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drepturilor copilului şi a persoanelor cu dizabilităţi este apanajul direcţiilor generale de asistenţă şi
protecţie socială din subordinea consiliilor judeţene.
Strategia de dezvoltare a sistemului de asistenţă şi protecţie socială reprezintă un instrument de
organizare şi evaluare a dezvoltării sectorului public de asistenţă socială în acord cu principiile şi
obiectivele cuprinse în documentele comunitare, naţionale şi regionale.
Domeniul asistenţei şi protecţiei sociale este un domeniu cu implicaţii puternice în viaţa economicosocială, în cadrul căruia se pot distinge mai multe problematici sau subdomenii, dintre care cele mai
importante sunt protecţia copilului, protecţia persoanelor adulte cu dizabilităţi, protecţia persoanelor
vârstnice, protecţia victimelor violenţei în familie, prevenirea şi combaterea consumului de droguri
(tutun, alcool, stupefiante) şi egalitatea de şanse.
Accesul la beneficii şi servicii sociale reprezintă un mijloc de întărire a coeziunii sociale şi de reducere
a excluderii sociale.
Gradul de civilizaţie şi dezvoltare a unei societăţi se măsoară în mod determinant şi prin sistemul de
protecţie socială existent în societatea respectivă, prin măsura în care mecanismele de redistribuire a
veniturilor şi sistemul serviciilor sociale reuşesc să asigure un nivel de trai acceptabil şi şanse egale de
participare la viaţa socială pentru toţi cetăţenii.
Principalii factori de excluziune socială sunt:
-

erodarea rapidă a veniturilor datorită crizei economice, atât ca valoare, cât şi ca număr;

-

accentuarea polarizării veniturilor;

-

reducerea numărului de locuri de muncă;

-

veniturile celor care au recurs la activităţi economice pe cont propriu au stat sub semnul
incertitudinii;

-

scăderea gradului de acoperire a populaţiei cu servicii sociale fundamentale.

Adoptarea Legii asistenţei sociale nr. 292/2011 a creat cadrul legal şi instituţional care defineşte
reforma în domeniu. Principiile, valorile şi regulile generale reglementate de aceasta conturează
sistemul naţional de asistenţă socială cu cele două componente majore, respectiv sistemul de beneficii
de asistenţă socială şi sistemul de servicii sociale.Beneficiile sociale au impact direct asupra
beneficiarilor, acestea reprezentând sume acordate lunar persoanelor îndreptăţite şi vizând combaterea
riscului de sărăcie (ajutorul social) sau susţinerea familiilor cu copii (alocaţia de stat pentru copii,
alocaţia pentru susţinerea familiilor, indemnizaţia pentru creşterea copilului). Beneficiile de asistenţă
socială se stabilesc în raport cu indicatorul social de referinţă prin aplicarea unui indice social de
inserţie. O atenţie sporită se acordă, în noua Lege a asistenţei sociale, serviciilor de îngrijire personală.
Acestea se adresează persoanelor dependente care, ca urmare a pierderii autonomiei funcţionale din
cauze fizice, psihice sau mintale, necesită ajutor semnificativ pentru a realiza activităţi.
Elaborarea planurilor și a strategiilor naționale are ca scop promovarea incluziunii sociale şi necesită o
coordonare mult mai strânsă între toţi partenerii.
Acţiunile ce pot să contribuie la îmbunătăţirea procesului de incluziune socială constau în 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.
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Analiza sistemului de asistenţă socială atrage atenţia asupra creşterii "presiunii" populaţiei vârstnice
asupra populaţiei adulte - potenţial active, schimbare demografică ce va avea un impact deosebit
asupra unor componente ale sistemului de asistenţă socială. Studiile din domeniul social și 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 -profesională
a grupurilor vulnerabile.
2. Context judeţean
PREZENTARE GENERALĂ – SITUAŢIA EXISTENTĂ LA NIVELUL JUDEŢULUI
Judeţul Gorj este situat în Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest, fiind considerat, conform principalilor
indicatori socio-economici, liderul regiunii. Din punct de vedere administrativ, judeţul cuprinde 2
municipii (Tg-Jiu și Motru), 7 orașe (Bumbesti-Jiu, Rovinari, Novaci, Ţicleni,Turceni, Tismana, TgCarbuneşti) și 61 de comune.
Populația județului Gorj la 01 iulie 2017 era de 362.610 de locuitori, somajul la 01 decembrie 2017, de
6,3%, iar PIB-ul regional în anul 2015, de 11310,8 mil. lei (date preluate din site-ul Direcţiei Judeţene
de Statistică Gorj) .
La sfârşitul lunii octombrie 2020, numărul salariaților din județul Gorj a fost de 75.547 persoane, în
creştere cu 78 persoane faţă de luna precedentă. Din totalul salariaţilor înregistrati la nivel naţional,
efectivul judeţului Gorj reprezintă o pondere de 1,41%, ocupând astfel locul 26 în clasamentul
judeţelor ordonate descrescător.
Câştigul salarial mediu nominal brut pe economie în luna octombrie 2020 a fost de 5452 lei, cu 38 lei
(+0,7%) mai mare decât în luna septembrie 2020. Câştigul salarial mediu nominal net a fost de 3343 lei,
în creştere faţă de luna precedentă cu 22 lei (+0,7%). Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu
nominal net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de
servicii informatice (7674 lei), iar cele mai mici, în hoteluri şi restaurante (1720 lei). Comparativ cu luna
octombrie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a fost de +7,3%.
Indicele câştigului salarial real (calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi
indicele preţurilor de consum) a fost de 104,9% pentru luna octombrie 2020 faţă de aceeaşi perioadă a
anului precedent, iar pentru luna octombrie 2020 faţă de luna precedentă a fost de 100,5%. Faţă de luna
octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 224,8%, cu 1,0 puncte procentuale mai mare
faţă de cel înregistrat în luna septembrie 2020.
Comparativ cu luna anterioară, câştigul salarial mediu net în judeţul Gorj a scăzut cu 25 lei, respectiv
cu 0,8%. Pe sectoare ale economiei, nivelul câştigului salarial mediu net a fost de: 2233 lei în
agricultură, silvicultură şi pescuit (-1,9%), 3410 lei în industrie şi construcţii (+1,8%) şi 2852 lei în
servicii (+0,2%).
Numărul de şomeri înregistraţi în judeţul Gorj la sfârşitul lunii octombrie 2020, potrivit datelor
furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj, era de 5159 persoane
(reprezentând 1,81% din persoanele fără loc de muncă la nivel naţional).

TOTAL

Din care:

şomeri
înregistraţi

Beneficiari

- persoane TOTAL,
-care:
femei

din 5159
2463

Rata
Beneficiari
de
şomajului
ajutor de integrare Şomeri
de ajutor de profesională
neindemnizaţi (%)
şomaj (75%)
(50%)
1852
1034

300
164

3007
1265

3,7
3,9
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Din numărul total de şomeri înregistraţi, femeile reprezintă 47,7%, iar, din totalul şomerilor
neindemnizaţi, femeile reprezintă 42,1%. În raport cu nivelul şcolii absolvite, din numărul total de
şomeri înregistraţi, 7,3% sunt persoane cu studii superioare, 6,4% cu studii postliceale, 32,3% cu
studii liceale, 28,3% cu studii profesionale, 15,9% cu studii gimnaziale și 9,8% cu studii primare.
Rata şomajului (recalculată prin raportarea numărului total al şomerilor la populaţia activă civilă de la
începutul anului 2020) a fost de 3,8% pe total (3,9% pentru femei şi 3,7% pentru bărbaţi), plasând
judeţul Gorj pe locul 18 în clasamentul judeţelor ordonate descrescător, fiind mai mare cu 0,5 puncte
procentuale faţă de rata şomajului înregistrată la nivelul ţării (3,3%).
Natalitate şi mortalitate - în luna octombrie 2020, evoluţia fenomenelor demografice înregistrate în
judeţul Gorj s-a caracterizat prin creşterea natalităţii faţă de perioada corespunzătoare din anul
precedent (220 născuţi vii faţă de 215 născuţi vii) şi creşterea mortalităţii generale (480 decese faţă de
311 decese), rezultând un spor natural negativ (-260 persoane).
Căsătorii şi divorţuri - la oficiile de stare civilă au fost încheiate şi înregistrate 176 căsătorii în luna
octombrie 2020, în luna similară din anul precedent înregistrându-se 188 căsătorii. Prin hotărâri
judecătoreşti definitive şi conform Legii nr. 202/2010 s-au pronunţat 71 divorţuri în luna octombrie
2020, faţă de 84 divorţuri în luna octombrie 2021 (date preluate de la Direcţia Judeţeană de Statistică
Gorj).
3. Servicii sociale acreditate de la nivelul județului Gorj
Serviciile sociale sunt afectate puternic de contextul socio-economic, de insuficienţa bugetelor locale
care ar trebui să contribuie la finanţarea unei părţi din aceste servicii sociale. Se constată insuficiența
serviciilor sociale specializate de la nivelul comunitățiilor locale, iar cele existente sunt reduse
reprezentativ, neputând asigura furnizarea la capacitate maximă a beneficiilor sociale, acestea bazânduse pe asigurarea prestațiilor sociale și mai puțin pe beneficii.
În anul 2020, în județul Gorj se evidenţiază existenţa următoarelor servicii de asistenţă socială
şi protecţia copilului acreditate:
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Nr. Public/ Denumire
crt. Privat Furnizor

Denumire serviciu social

1.

Privat

Asociația Aproape
de Oameni

Cămin pentru persoane vârstnice Casa
Bunicilor

Centre rezidenţiale de îngrijire şi sat Cornești
asistenţă pentru persoane
vârstnice

Bălești

Gorj

30

2.

Privat

Asociaţia Copiii
Noştri de
Pretutindeni

Centrul de plasament rezidențial

Centre rezidenţiale pentru copii
în sistemul de

str. Petreşti, nr. 183

Tîrgu Jiu

Gorj

15

Asociația
Persoanelor cu
Handicap din

Centrul de zi Christian - asistență pentru
persoanele adulte cu handicap

str. Mioriței nr. 5

Tîrgu Jiu

Gorj

50

str. Eroilor, nr. 81

Tîrgu

Gorj

41

3.

Privat

Public Direcţia Generală
de Asistenţă
Socială şi

Adresa serviciu
social

Localitate Județ Capacitate
/sector

protecție specială
Centre de zi pentru persoane
adulte cu
dizabilitati

Oltenia
4.

Tip serviciu social

Centrul de recuperare și reabilitare Târgu
Cărbunești

Centre rezidenţiale pentru
persoane adulte cu

Cărbunești

dizabilități

Protecţia Copilului
Gorj
5.

Public Direcţia Generală
Centrul de recuperare și reabilitare din cadrul
de Asistenţă
Complexului de recuperare și reabilitare
Socială şi Protecţia
neuropsihiatrică pentru adulți Bâlteni
Copilului Gorj

Centre rezidenţiale pentru
persoane adulte cu dizabilități

str. Dumbrava, nr.
34

Tîrgu Jiu

Gorj

90

6.

Public Direcţia Generală
Centrul de recuperare și reabilitare
Centre rezidenţiale pentru
de Asistenţă
neuropsihiatrică din cadrul Complexului de
persoane adulte cu dizabilități
Socială şi Protecţia recuperare și reabilitare neuropsihiatrică pentru
Copilului Gorj
adulți Bâlteni

str. Dumbrava, nr.
34

Tîrgu Jiu

Gorj

80

7.

Public Direcţia Generală
de Asistenţă
Socială şi

sat Suseni, nr. 102

Runcu

Gorj

65

Protecţia Copilului
Gorj

Centrul de îngrijire și asistență din cadrul
Complexului de îngrijire și asistență Suseni

Centre rezidenţiale pentru
persoane adulte cu
dizabilități
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Nr. Public/ Denumire
crt. Privat Furnizor

Denumire serviciu social

8.

Centrul de recuperare și reabilitare din cadrul
Complexului de îngrijire și asistență Suseni

Public Direcţia Generală
de Asistenţă
Socială şi

Public Direcţia Generală
de Asistenţă
Socială şi

Centrul de îngrijire și asistență din cadrul
Complexului de îngrijire și asistență Dobrița

Protecţia Copilului
Gorj
10. Public Direcţia Generală
de Asistenţă
Socială şi

Adresa serviciu
social

Localitate Județ Capacitate

sat Suseni, nr. 102

Runcu

Gorj

25

Centre rezidenţiale pentru
persoane adulte cu

str.Principală nr. 86 Runcu
,sat

Gorj

50

dizabilități

Dobrița

Centre rezidenţiale pentru
persoane adulte cu

str.Principală nr. 86
,sat

Gorj

11

dizabilități

Dobrița

Gorj

9

Centre rezidenţiale pentru
persoane adulte cu

/sector

dizabilități

Protecţia Copilului
Gorj
9.

Tip serviciu social

Centrul de recuperare și reabilitare din cadrul
Complexului de îngrijire și asistență Dobrița

Protecţia Copilului
Gorj

Runcu

11. Public Direcţia Generală
de Asistenţă
Socială şi Protecţia
Copilului Gorj

Casa de tip familial destinată protecției
Centre rezidenţiale pentru copii
rezidențiale a copiilor cu dizabilități Scoarța
în sistemul de protecție specială
din cadrul Complexului de servicii comunitare
pentru copilul cu nevoi speciale Tg. Jiu

sat Pisteștii din Deal, Scoarța
nr. 255

12. Public Direcţia Generală
de Asistenţă
Socială şi Protecţia
Copilului Gorj

Centrul de primire și evaluare în regim de
Centre rezidenţiale pentru copii
urgență pentru copilul abandonat sau părăsit în în sistemul de protecție specială
maternitate din cadrul Complexului de servicii
comunitare pentru copilul aflat în dificultate
Târgu Cărbunești

Str. Trandafirilor nr
33

Tîrgu
Gorj
Cărbunești

10

13. Public Direcţia Generală
de Asistenţă
Socială şi Protecţia
Copilului Gorj

Centrul de plasament destinat protecției
Centre rezidenţiale pentru copii
rezidențiale a copiilor din cadrul Complexului în sistemul de protecție specială
de servicii comunitare pentru copilul în
dificultate

Str. Trandafirilor nr
33

Tîrgu
Gorj
Cărbunești

22

Tîrgu

12

Târgu Cărbunești
14. Public Direcţia Generală

Centrul maternal din cadrul Complexului de

Centre rezidenţiale de îngrijire şi Str. Trandafirilor nr

Gorj

16

Nr. Public/ Denumire
crt. Privat Furnizor

Denumire serviciu social

Tip serviciu social

de Asistenţă
servicii comunitare pentru copilul în dificultate asistenţă pentru mamă şi copil
Socială şi Protecţia
Târgu Cărbunești
Copilului Gorj

Adresa serviciu
social

Localitate Județ Capacitate

33

Cărbunești

15. Public Direcţia Generală
Centrul de zi din cadrul Complexului de
de Asistenţă
servicii comunitare pentru copilul în dificultate
Socială şi Protecţia Târgu
Copilului Gorj
Cărbunești

Centre de zi pentru copii: copii în Str. Trandafirilor nr
familie, copii separaţi sau în risc 33
de

16. Public Direcţia Generală
de Asistenţă
Socială şi Protecţia
Copilului Gorj

Centre rezidenţiale pentru copii
în sistemul de protecție specială

Casa de tip familial destinată protecției
rezidențiale a copiilor Novaci din cadrul
Complexului de servicii comunitare pentru
copilul

/sector

Tîrgu
Gorj
Cărbunești

5

separare de părinți
sat Pociovaliștea nr. Novaci
362

Gorj

8

Str. Aleea Teilor, bl Tîrgu Jiu
13, sc 4, et 3, ap 10

Gorj

9

Centre rezidenţiale pentru copii
în sistemul de protecție specială

Str. Aleea Vulcan
Rovinari
nr. 2, bl C1, sc 1, et.
1, ap 4

Gorj

8

Centre rezidenţiale pentru copii
în sistemul de protecție specială

aleea Muncii nr. 6,
bl H3, sc 7, ap 3

Motru

Gorj

5

Centre rezidenţiale pentru copii
în sistemul de protecție specială

Str. Lt. Col. D-tru
Petrescu, bl. 19, sc.

Tîrgu Jiu

Gorj

9

în dificultate Novaci
17. Public Direcţia Generală
de Asistenţă
Socială şi Protecţia
Copilului Gorj

Apartament de tip familial destinat protecției Centre rezidenţiale pentru copii
rezidențiale a copiilor Aleea Teilor, din cadrul în sistemul de protecție specială
Complexului de servicii comunitare pentru
copilul
în dificultate Tg. Jiu

18. Public Direcţia Generală
de Asistenţă
Socială şi Protecţia
Copilului Gorj

Apartament de tip familial destinat protecției
rezidențiale a copiilor Rovinari, din cadrul
Complexului de servicii comunitare pentru
copilul
în dificultate Tg. Jiu

19. Public Direcţia Generală
de Asistenţă
Socială şi Protecţia
Copilului Gorj

Apartament de tip familial destinat protecției
rezidențiale a copiilor Motru din cadrul
Complexului de servicii comunitare pentru
copilul
în dificultate Tg. Jiu

20. Public Direcţia Generală
Apartament de tip familial destinat protecției
de Asistenţă
rezidențiale a copiilor Debarcader, din cadrul
Socială şi Protecţia Complexului de servicii comunitare pentru
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Nr. Public/ Denumire
crt. Privat Furnizor
Copilului Gorj
21. Public Direcţia Generală
de Asistenţă
Socială şi Protecţia
Copilului Gorj

Denumire serviciu social

Tip serviciu social

Adresa serviciu
social

copilul

2, et.3,

în dificultate Tg. Jiu

ap. 7

Apartament de tip familial destinat protecției
rezidențiale a copiilor Săvinești, din cadrul
Complexului de servicii comunitare pentru
copilul

Centre rezidenţiale pentru copii
în sistemul de protecție specială

Str. Agriculturii, bl.
B1, sc. 2, ap. 1

Centre rezidenţiale pentru copii
în sistemul de protecție specială

Apartament de tip familial destinat protecției Centre rezidenţiale pentru copii
rezidențiale a copiilor Mărgăritarul, din cadrul în sistemul de protecție specială
Complexului de servicii comunitare pentru
copilul

Localitate Județ Capacitate
/sector

Tîrgu Jiu

Gorj

6

Str. Primăverii nr. 1, Motru
bl. M3, sc. 2, ap. 1

Gorj

7

Aleea Mărgăritarelor Motru
nr. 2, bl. 6, sc. 2, et.
3, ap. 36

Gorj

7

Tîrgu Jiu

Gorj

7

Str. Dumbrava nr.
34

Tîrgu Jiu

Gorj

8

26. Public Direcţia Generală
CentruldeziPestalozzidincadrulComplexuluide Centre de zi pentru copii: copii în Str. Dumbrava nr.
de Asistenţă
familie, copii separaţi sau în risc 34
servicii comunitare pentru copilul în dificultate
Socială şi Protecţia
de

Tîrgu Jiu

Gorj

35

în dificultate Tg. Jiu
22. Public Direcţia Generală
de Asistenţă
Socială şi Protecţia
Copilului Gorj

Apartament de tip familial destinat protecției
rezidențiale a copiilor Primăverii din cadrul
Complexului de servicii comunitare pentru
copilul
în dificultate Tg. Jiu

23. Public Direcţia Generală
de Asistenţă
Socială şi Protecţia
Copilului Gorj

în dificultate Tg. Jiu
24. Public Direcţia Generală
de Asistenţă
Socială şi Protecţia
Copilului Gorj

Centrul de primire în regim de urgență pentru
mama și copilul, victime ale violenței
domestice din cadrul Complexului de servicii
comunitare

Centre rezidenţiale de îngrijire şi
asistenţă pentru victimele
violenţei în familie (domestice)

pentru copilul în dificultate Târgu Jiu
25. Public Direcţia Generală
Centrul de primire în regim de urgență Târgu
de Asistenţă
Jiu din cadrul Complexului de servicii
Socială şi Protecţia comunitare
Copilului Gorj
pentru copilul în dificultate Târgu Jiu

Centre rezidenţiale pentru copii
în sistemul de protecție specială
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Nr. Public/ Denumire
crt. Privat Furnizor
Copilului Gorj
27. Public Direcţia Generală
de Asistenţă
Socială şi Protecţia
Copilului Gorj

Denumire serviciu social

Tip serviciu social

Târgu Jiu

separare de părinți

Apartament de tip familial destinat protecției
rezidențiale a copiilor Tineretul din cadrul
Complexului de servicii comunitare pentru
copilul

Centre rezidenţiale pentru copii
în sistemul de protecție specială

Adresa serviciu
social

Localitate Județ Capacitate
/sector

Str. Tineretului nr.
Rovinari
10, bl M1, sc 4, et 1,
ap 35

Gorj

6

Tîrgu Jiu

Gorj

6

Gorj

12

în dificultate Tg. Jiu
28. Public Direcţia Generală
Locuință protejată pentru victimele violenței
de Asistenţă
domestice
Socială şi Protecţia
Copilului Gorj
29. Public Direcţia Generală
de Asistenţă
Socială şi Protecţia
Copilului Gorj

Centre rezidenţiale de îngrijire şi
asistenţă pentru victimele
violenţei în familie (domestice)

Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de
Centre de zi pentru copii: copii în Str. Valea Gilortului, Novaci
risc de separare de părinţi Valea Gilortului din familie, copii separaţi sau în risc nr.110
cadrul
de separare de părinți
Complexuluideserviciicomunitarepentrucopilul
în dificultate Novaci

30. Public Direcţia Generală
de Asistenţă
Socială şi Protecţia
Copilului Gorj

Casa de tip familial destinată protecţiei
rezidenţială a copilului -Huluba din cadrul
Complexului de servicii comunitare pentru
copilul

Centre rezidenţiale pentru copii
în sistemul de protecție specială

Sat Pociovalistea, nr. Novaci
323

Gorj

8

Centre rezidenţiale pentru copii
în sistemul de protecție specială

Str. Nicolae
Tîrgu Jiu
Grigorescu, bl. 2(4),
sc. 1, etj. 3, ap. 12

Gorj

5

Centre rezidenţiale pentru copii
în sistemul de protecție specială

Str. Lt. Col.Dumitru Tîrgu Jiu
Petrescu, bl. 5, sc. 2,
etj.1,ap. 4

Gorj

4

în dificultate Novaci
31. Public Direcţia Generală
de Asistenţă
Socială şi Protecţia
Copilului Gorj

Apartamentul pentru copilul separat temporar
sau definitiv de părinţii săi "Sf. Nicolae" din
cadrul Complexului de servicii comunitare
pentru copilul
în dificultate Tg Jiu

32. Public Direcţia Generală
de Asistenţă
Socială şi Protecţia
Copilului Gorj

Apartamentul pentru copilul separat temporar
sau definitiv de părinţii săi "Sf Dumitru" din
cadrul Complexului de servicii comunitare
pentru copilul
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Nr. Public/ Denumire
crt. Privat Furnizor

Denumire serviciu social

Tip serviciu social

Adresa serviciu
social

Localitate Județ Capacitate
/sector

în dificultate Tg Jiu
33. Public Direcţia Generală
Centrul de zi de recuperare pentru copii cu
de Asistenţă
dizabilităţi Tg-Jiu, din cadrul Complexului de
Socială şi Protecţia recuperare pentru copii cu dizabilităţi Tg-Jiu
Copilului Gorj

Centre de zi pentru copii: copii în Str. A. I. Cuza, nr.
familie, copii separaţi sau în risc 2C
de

Tîrgu Jiu

Gorj

50

separare de părinți

34. Public Direcţia Generală
de Asistenţă
Socială şi Protecţia
Copilului Gorj

Centrul de zi pentru pregătirea şi sprijinirea
Centre de zi pentru copii: copii în Str. Dumbrava, nr.
integrării sau reintegrării copilului în familie
familie, copii separaţi sau în risc 34
din cadrul Complexului de servicii comunitare de separare de părinți
pentru copilul cu nevoi speciale Tg-Jiu

Tîrgu Jiu

Gorj

30

35. Public Direcţia Generală
de Asistenţă
Socială şi Protecţia
Copilului Gorj

Casa de tip familial destinată protecţiei
Centre rezidenţiale pentru copii
rezidenţiale a copiilor cu dizabilităţi "Rachiţi", în sistemul de protecție specială
din cadrul Complexului de servicii comunitare
pentru

sat Runcu, nr. 255

Runcu

Gorj

10

Str. Dumbrava, nr.
34

Tîrgu Jiu

Gorj

50

Str. Tineretului, nr.9 Tîrgu Jiu

Gorj

47

Gorj

12

36.copilul cu nevoi speciale Tg-Jiu
36. Public Direcţia Generală
de Asistenţă
Socială şi Protecţia
Copilului Gorj

Centrul de plasament destinat protecţiei
Centre rezidenţiale pentru copii
rezidenţiale a copiilor cu dizabilităţi din cadrul în sistemul de protecție specială
Complexului de servicii comunitare pentru
copilul
cu nevoi speciale Tg-Jiu

37. Public Direcţia Generală
de Asistenţă
Socială şi Protecţia
Copilului Gorj

Centrul de plasament destinat protecţiei
Centre rezidenţiale pentru copii
rezidenţiale a copiilor cu dizabilităţi Tg-Jiu din în sistemul de protecție specială
cadrul Complexului de servicii comunitare
pentru copilul cu Handicap Tg-Jiu

38. Public Direcţia Generală
Centrul de zi din cadrul Complexului de
Centre de zi pentru copii: copii în Str. Eroilor, nr. 5
de Asistenţă
servicii comunitare pentru copilul în dificultate familie, copii separaţi sau în risc
Socială şi Protecţia Novaci
de
Copilului Gorj
separare de părinți

Novaci

20

Nr. Public/ Denumire
crt. Privat Furnizor

Denumire serviciu social

Tip serviciu social

Adresa serviciu
social

Localitate Județ Capacitate

39. Public Direcţia Generală
de Asistenţă
Socială şi Protecţia
Copilului Gorj

Casa de tip familial pentru copilul separat
Centre rezidenţiale pentru copii
temporar sau definitiv de părinţii săi "Petreşti" în sistemul de protecție specială
din cadrul Complexului de servicii comunitare
pentru copilul in dificultate Tg. Jiu

str. Aleea Petreşti,
nr. 15

Tîrgu Jiu

Gorj

12

40. Public Direcţia Generală
Centrul de Recuperare (tip ambulatoriu) pentru Centre de zi pentru copii: copii în str. Tineretului, nr. 9 Tîrgu Jiu
de Asistenţă
copilul cu dizabilităţi Tg. Jiu
familie, copii separaţi sau în risc
Socială şi Protecţia
de
Copilului Gorj
separare de părinți

Gorj

50

41. Public Direcţia Generală
Centrul de Zi- Târgu Jiu
de Asistenţă
Socială şi Protecţia
Copilului Gorj

Centre de zi pentru copii: copii în Str. 23 August, nr.24 Tîrgu Jiu
familie, copii separaţi sau în risc
de

Gorj

20

42. Public Direcţia Generală
Centrul Maternal- Tg Jiu
de Asistenţă
Socială şi Protecţia
Copilului Gorj

Centre rezidenţiale de îngrijire şi Str. 23 August, nr.24 Tîrgu Jiu
asistenţă pentru mamă şi copil

Gorj

14

43. Public Direcţia Generală
Casa de tip familial pentru copilul separat
de Asistenţă
temporar sau definitiv de părinţii săi
Socială şi Protecţia Pociovaliştea
Copilului Gorj

Centre rezidenţiale pentru copii
în sistemul de protecție specială

str. Parângului, nr.
135

Novaci

Gorj

8

44. Public Direcția Publică de Centrul de servicii sociale integrate - Centrul
Protecție Socială
de

Centre de zi pentru persoane
vârstnice

str. Oltețului, nr. 5

Tîrgu Jiu

Gorj

15 /zi

/sector

separare de părinți
patur i
mari si 8
pătuţ uri

asistență socială pentru bătrâni Magnolia,
componenta de zi
45. Public Direcția Publică de Centrul social de urgență pentru persoane fără
Protecție Socială
adăpost - Casa Iris

Centre rezidenţiale de îngrijire şi str. Dacia, nr. 13
asistenţă pentru persoanele fără
adăpost

Tîrgu Jiu

Gorj

32

46. Public Direcția Publică de Centrul de servicii sociale integrate - Centrul
Protecție Socială
de asistență socială pentru bătrâni Magnolia,

Servicii de îngrijire la domiciliu str. Oltețului, nr. 5
pentru persoane vârstnice,
persoane cu dizabilităţi, persoane

Tîrgu Jiu

Gorj

15 /zi
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Nr. Public/ Denumire
crt. Privat Furnizor

Denumire serviciu social

Tip serviciu social

Adresa serviciu
social

Localitate Județ Capacitate
/sector

componenta de asistență și suport la domiciliu aflate în situaţie de dependenţă
47. Privat

Fundația Pro Satul

Cămin pentru seniori Târgu Jiu

Centre rezidenţiale de îngrijire şi str. Islaz, nr. 3
asistenţă pentru persoane
vârstnice

Tîrgu Jiu

Gorj

26

48. Privat

Fundația Pro Satul

Căminul pentru seniori Dora

Centre rezidenţiale de îngrijire şi str. Ecaterina
asistenţă pentru persoane
Teodoroiu, nr. 114
vârstnice

Tîrgu Jiu

Gorj

34

49. Public Penitenciarul Târgu Serviciul reintegrare socială
Jiu

Centre de zi pentru asistenţă şi
str. Vasile
suport pentru alte persoane aflate Alecsandri, nr. 23
în situaţii de nevoie

Tîrgu Jiu

Gorj

263

50. Public Primăria Comunei
Jupânești Compartiment
Asistenţă Socială

Centru de consiliere și sprijin pentru părinți și

Centre de zi pentru familie cu
copii

sat Vierşani

Jupînești

Gorj

10

51. Public Primăria Comunei
Jupânești Compartiment
Asistenţă Socială

Centru de zi - Centrul multifuncțional de
servicii sociale Jupânești

Centre de zi pentru copii: copii în sat Vierşani
familie, copii separaţi sau în risc
de

Jupînești

Gorj

10

52. Public Primăria Comunei
Peștișani Compartiment de
Asistenţă Socială

Centru de zi de socializare și petrecere a
timpului liber (tip club) destinat persoanelor
vârstnice

sat Brădiceni

Peștișani

Gorj

25

53. Public Primăria Comunei
Ţânţăreni -

Centrul de consiliere și sprijin pentru părinți și Centre de zi pentru familie cu
copii
copii

str. Tudor
Vladimirescu nr.

Țînțăreni

Gorj

10

Centre de preparare şi distribuire str. Stadionului, nr. 2 Țînțăreni
a hranei pentru persoane în risc

Gorj

30

Compartiment
Asistenţă Socială
54. Public Primăria Comunei
Ţânţăreni Compartiment

copii- Centrul multifuncțional de servicii
sociale Jupânești -

separare de părinți
Centre de zi pentru persoane
vârstnice

Clubul seniorilor

Cantina socială

116
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Nr. Public/ Denumire
crt. Privat Furnizor

Denumire serviciu social

Asistenţă Socială

Tip serviciu social

Adresa serviciu
social

Localitate Județ Capacitate
/sector

de sărăcie

55. Public Primăria
Centru Adăpost de Noapte Motru
Municipiului Motru
- Direcția Publică
de Asistenţă şi
Protecţie Socială

Centre rezidenţiale de îngrijire şi Str. Calea Tismanei
asistenţă pentru persoanele fără nr. 31 A, etaj 1
adăpost

Motru

Gorj

26

56. Public Primăria
Centrul rezidențial de asistență și integrare /
Municipiului Motru reintegrare socială a persoanelor fără adăpost
- Direcția Publică
de Asistenţă şi
Protecţie Socială

Centre rezidenţiale de îngrijire şi Str. Calea Tismanei
asistenţă pentru persoanele fără nr. 31 A, etaj 2
adăpost

Motru

Gorj

26

57. Public Primăria
Municipiului
Motru-Direcţia
Publică de
Asistenţă şi
Protecţie Socială

Centrul rezidenţial de asistenţă pentru
victimele violenţei în familie

Centre rezidenţiale de îngrijire şi
asistenţă pentru victimele
violenţei în familie (domestice)

Motru

Gorj
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58. Public Primăria Orașului
Bumbești Jiu

Centrul de zi pentru copii aflați în situații de
risc

Centre de zi pentru copii: copii în str. Grigore
Bumbești- Gorj
familie, copii separaţi sau în risc Alexandru Ghica, nr. Jiu
de
2

15

separare de părinți
59. Public Primăria Orașului
Rovinari - Direcția
Publică de
Asistență Socială

Serviciu mobil de acordare a hranei - masa pe
roți

Centre de preparare şi distribuire bd. Minerilor, bl.
a hranei pentru persoane în risc
L4, parter
de sărăcie

Rovinari

Gorj
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60. Public Primăria Orașului
Rovinari - Direcția
Publică de
Asistență Socială

Centru de zi de socializare si petrecere a
timpului liber (tip club) destinat persoanelor
vârstnice -

Centre de zi pentru persoane
vârstnice

Bd. Minerilor, bl. L4 Rovinari

Gorj
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Clubul seniorilor
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Denumirea prestaţiei

Indicatori 2019
Număr mediu beneficiari

Sume plătite (mii lei)

Alocaţia de stat pentru copii conform
Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat
pentru copii şi OUG nr.148/2005

53.677

94,14

Alocaţia

3.167

5,71

Venitul minim garantat conform Legii
nr.276/2010

3.340

8.85

Alocaţia de plasament familial pentru
copiii aflaţi in dificultate,

476

3.74

125

0.99

Indemnizatii lunare pentru adulți cu
handicap legea 448/2006

11.126

40,37

Indemnizatii însoțitori pentru adulți cu
handicap vizual , legea 448/2006

622

9,40

Indemnizaţia lunară de hrană pentru
persoanele infectate cu HIV /SIDA

50

0,29

Ajutoare pentru încălzirea locuinţelor pe
perioada sezonului rece

4.487

2,10

Buget complementar legea 448/2006

12.723

20,31

pentru

susţinerea

familiei

conform Legii 277/2010

conform Legii 272/2004
Drepturi pentru persoanele cu handicap
conform Legii 448/2006, art.12.

IV. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A DIRECŢIEI
SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI GORJ

GENERALE DE ASISTENŢĂ

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj este instituţia publică cu
personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Consiliului Judeţean Gorj, cu scopul de a asigura
aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice,
persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, cu
rol în administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale.
Organigrama, Statul de funcții, Regulamentul de organizare și funcționare a Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, precum și capacitățile de furnizare a serviciilor sociale
de către Direcție sunt aprobate de Consiliul Județean Gorj, în condițiile legii, cu avizul consultativ al
Ministerului Muncii și Protecției Sociale și cu respectarea criteriilor orientative de personal prevăzute
în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a Direcției generale de asistență socială și protecția
copilului, aprobat prin H.G nr. 797/2017, astfel încât funcționarea acesteia să asigure îndeplinirea
atribuțiilor ce îi revin.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului este principalul furnizor public
de servicii sociale specializate la nivel judeţean. Aceasta oferă o gamă largă de servicii sociale
(servicii de asistenţă şi suport pentru asigurarea nevoilor de bază ale beneficiarilor, servicii de îngrijire
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personală, de recuperare şi reabilitare), în regim de centre rezidenţiale sau centre de zi, servicii sociale
acordate copiilor, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice şi oricăror persoane aflate în
nevoie. Serviciile sociale se acordă de către personalul D.G.A.S.P.C. atât în cadrul aparatului propriu,
cât şi centrele subordonate, după cum urmează:
(A) Aparatul propriu:
1. Serviciul management de caz pentru copilul în plasament familial;
2. Biroul management de caz pentru copilul aflat în servicii de tip rezidenţial;
3. Serviciul adopţii şi postadopţii;
4. Serviciul pentru copilul aflat în plasament la asistent maternal profesionist
5. Serviciul de evaluare complexă a copilului:
6. Compartimentul de intervenţie în regim de urgenţă în domeniul asistenţei sociale, "Telefonul
copilului" şi pentru semnalarea cazurilor de urgență
;
7. Secretariatul Comisiei pentru Protecţia Copilului Gorj;
8. Serviciul management de caz persoane adulte cu dizabilități, monitorizare servicii sociale,
prevenirea marginalizării sociale, asistență persoane vârstnice, evidenţă și plată beneficii de
asistență socială :
8.1. Compartimentul management de caz persoane adulte cu dizabilități, monitorizare servicii
sociale, prevenirea marginalizării sociale, asistență persoane vârstnice
8.2. Compartimentul evidenţă și plată beneficii de asistență socială
9. Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap
10. Secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap:
11. Compartimentul juridic și contencios:
12. Compartimentul violență domestică și de intervenție în situaţii de abuz, neglijare, trafic, migraţie
și repatrieri
13. Compartimentul monitorizare, analiză statistică, indicatori asistenţă socială și incluziune socială;
14. Biroul strategii, programe, proiecte în domeniul asistenţei sociale şi relaţia cu organizatiile
neguvernamentale;
15. Compartimentul comunicare, registratură, relaţii cu publicul şi evaluare inițială;
16. Compartimentul audit;
17. Serviciul resurse umane, salarizare şi pentru funcţia publică;
18. Serviciul finanţe-buget:
18.1. Compartimentul buget-execuţie bugetară şi plată prestaţii sociale;
18.2. Compartimentul financiar;
18.3 Compartimentul contabilitate
19. Biroul achiziţii publice , tehnic și de patrimoniu;
20. Compartimentul de prevenire și protecție
21. Compartimentul de prevenire şi protecţie;
22. Serviciul administrativ, aprovizionare şi de întreţinere;
23. Asistenți maternali profesionisti-210 posturi
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(B) Unităţi subordonate:
A. Servicii sociale destinate copilului:
1. Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Tg.Jiu cu următoarele servicii
sociale:
1.1. Centrul de zi - Pestalozzi: capacitate = 35 de locuri;
1.2. Apartamentul pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinții săi "Sf.Nicolae" Tg.Jiu: capacitate = 5 locuri;
1.3. Apartamentul pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinții săi "Sf.Dumitru" Tg.Jiu: capacitate = 4 locuri;
1.4. Apartamentul de tip familial destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor "Aleea Teilor" - Tg.Jiu:
capacitate = 5 locuri;
1.5. Apartamentul de tip familial destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor "Săvinești" - Tg.Jiu:
capacitate = 3 locuri;
1.6. Apartamentul de tip familial destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor "Tineretul" - Rovinari:
capacitate = 5 locuri;
1.7. Apartamentul de tip familial destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor "Rovinari" - Rovinari:
capacitate = 5 locuri;
1.8. Apartamentul de tip familial destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor "Primăverii" - Motru:
capacitate = 4 locuri;
1.9. Apartamentul de tip familial destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor "Mărgăritarul" - Motru:
capacitate = 4 locuri;
1.10. Centrul de primire în regim de urgenţă - Tg.Jiu: capacitate = 8 locuri;
1.11. Centrul de primire în regim de urgenţă pentru mama şi copilul, victime ale violenţei
domestice: capacitate = 3 cupluri, 3 mame cu 7 copii;
1.12. Casa de tip familial pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinții săi "Petrești":
capacitate = 12 locuri;
2. Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Novaci cu următoarele servicii
sociale:
2.1. Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți "Valea Gilortului":
capacitate = 12 locuri;
2.2. Centrul de zi - Novaci: capacitate = 12 locuri;
2.3. Casa de tip familial destinată protecţiei rezidenţiale a copiilor "Huluba": capacitate = 8 locuri;
2.4. Casa de tip familial destinată protecţiei rezidenţiale a copiilor "Novaci": capacitate = 8 locuri;
2.5. Casa de tip familial pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinții săi
"Pociovaliștea": capacitate = 8 locuri;
3. Complexul de recuperare pentru copii cu dizabilități Tg.Jiu cu următoarele servicii sociale:
3.1. Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Tg.Jiu: capacitate = 50 locuri;
3.2. Echipa mobilă pentru copii cu dizabilități
4. Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu handicap Tg.Jiu cu următoarele servicii sociale:
4.1. Centrul de recuperare (tip ambulatoriu) pentru copilul cu dizabilităţi - Tg.Jiu: capacitate = 50
locuri;
4.2. Centrul de plasament destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor cu dizabilităţi: capacitate = 47
locuri;
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5. Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu nevoi speciale Tg.Jiu cu următoarele servicii
sociale:
5.1. Centrul de zi pentru pregătirea și sprijinirea integrării sau reintegrării copilului în familie:
capacitate = 30 locuri;
5.2. Centrul de plasament destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor cu dizabilităţi - Tg.Jiu:
capacitate = 50 locuri;
5.3. Casa de tip familial destinată protecţiei rezidenţiale a copiilor cu dizabilităţi "Răchiți":
capacitate = 10 locuri;
5.4. Casa de tip familial destinată protecţiei rezidenţiale a copiilor cu dizabilităţi "Scoarța":
capacitate = 7 locuri;
6. Complexul de servicii alternative la protecţia rezidenţială Tg.Jiu cu următoarele servicii sociale:
6.1. Centrul maternal - Tg.Jiu: capacitate = 8 cupluri mamă-copil;
6.2. Centrul de zi - Tg.Jiu: capacitate = 24 locuri;
7. Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Tg.Cărbuneşti cu următoarele servicii
sociale:
7.1. Centrul maternal - Tg.Cărbuneşti: capacitate = 6 cupluri mamă-copil;
7.2. Centrul de primire şi evaluare în regim de urgenţă pentru copilul abandonat sau părăsit în
maternitate - Tg.Cărbuneşti: capacitate = 10 locuri;
7.3. Centrul de plasament destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor - Tg.Cărbuneşti: capacitate =
22 locuri;
7.4. Centrul de zi - Tg.Cărbuneşti: capacitate = 5 locuri;
B. Servicii sociale destinate persoanelor adulte:
8. Complexul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică pentru adulţi "Bîlteni" cu următoarele
servicii sociale:
8.1. Centrul de recuperare şi reabilitare: capacitate = 90 locuri;
8.2. Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică: capacitate = 80 locuri;
9. Complexul de îngrijire şi asistenţă Dobriţa cu următoarele servicii sociale:
9.1. Centrul de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Dobriţa: capacitate =
11 locuri;
9.2. Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Dobriţa: capacitate = 50
locuri;
10. Complexul de îngrijire şi asistenţă Suseni cu următoarele servicii sociale:
10.1. Centrul de îngrijire şi asistenţă Suseni, capacitate = 65 locuri;
10.2. Centrul de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Suseni: capacitate =
40 locuri;
11. Centrul de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Tg.Cărbuneşti: capacitate =
41 locuri;
12. Locuința protejată pentru victimele violenței domestice: capacitate = 6 locuri.
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V. Analiza sistemului judeţean de asistenţă socială - Nevoi identificate și direcţii de acţiune
Analiza nevoilor şi identificarea principalelor direcţii de acţiune s-au realizat prin consultarea
persoanelor, instituţiilor şi organizaţiilor implicate în domeniul social, autorităţilor publice locale primării, alți actori sociali. În cadrul procesului de consultare, au fost transmise note menite să
furnizeze informaţii relevante pentru analiza indicatorilor de realizare a strategiei anterioare (2014 –
2020), precum şi pentru evaluarea nevoilor prezente. Respondenţii au fost rugaţi totodată să facă
propuneri utile în stabilirea obiectivelor operaţionale pentru perioada 2021 – 2025.
Au fost consultaţi şi au formulat propuneri şi planuri de acţiune: serviciile de specialitate din cadrul
D.G.A.S.P.C. Gorj (au fost luate în considerare toate propunerile serviciilor/ birourilor/
compartimentelor /complexurilor de servicii comunitare); coordonatorii unităţilor de asistenţă şi
protecţie din subordinea D.G.A.S.P.C. Gorj (au fost consultate toate unităţile subordonate, inclusiv
beneficiarii - copii şi persoane adulte cu handicap); beneficiarii serviciilor oferite de D.G.A.S.P.C.
Gorj; organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi de asistenţă şi protecţie specială la
nivelul judeţului Gorj; instituţiile publice judeţene cu activitate în domeniul social (au fost consultate
şi au răspuns solicitării: Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gorj, Direcţia de
Sănătate Publică Gorj, Inspectoratul Şcolar Județean Gorj, Inspectoratul de Poliţie a Judeţului Gorj,
Centrul de prevenire, evaluare și consiliere antidrog Gorj, Inspectoratul de Jandarmi Judetean Tudor
Vladimirescu Gorj); autorităţile publice locale de la nivelul judeţului Gorj; membrii Comisiei județene
privind incluziunea socială.
De asemenea, a fost analizat Raportul județean de monitorizare a incluziunii sociale pentru anul 2019
și a fost elaborat și aprobat Planul județean de incluziune socială pentru anul 2020.
Procesul de elaborare a strategiei a continuat cu centralizarea şi interpretarea datelor obţinute şi
stabilirea principalelor direcţii de acţiune, obiective şi activităţi.
Analiza este structurată pe 2 domenii principale de interes - corespunzătoare grupurilor ţintă
principale, şi anume:
A.

COMPONENTA: PROTECŢIA ŞI PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI

B.
COMPONENTA: PROTECŢIA, INTEGRAREA ŞI INCLUZIUNEA SOCIALĂ A
PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITĂȚI ŞI ASISTENŢA PERSOANELOR
VÂRSTNICE
A. COMPONENTA: PROTECŢIA ŞI PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI
I. MISIUNEA:
Promovarea respectării drepturilor copilului, monitorizarea, coordonarea şi controlul activităţii de
protecţie a copilului; asigurarea unui cadru optim de acțiune la nivel județean pentru promovarea
investiției în dezvoltarea și bunăstarea copilului în toate domeniile relevante (mediu familial, educație,
sănătate, locuire, asistență socială, ocupare etc.) bazată pe respectarea drepturilor copilului atât de
către instituțiile și autoritățile publice, cât și de către societatea civilă.
II.

PRINCIPII:

* Principii universale:
- Promovarea și respectarea interesului superior al copilului
- Solidaritate socială
- Unicitatea persoanei
- Libertatea de a alege serviciul social în funcţie de nevoia socială
- Egalitatea de şanse şi nediscriminarea în accesul la servicii sociale şi în furnizarea serviciilor
sociale
- Participarea beneficiarilor la întregul proces de furnizare a serviciilor sociale
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- Transparenţă şi responsabilitate publică în acordarea serviciilor sociale
- Proximitate în furnizarea serviciilor sociale
- Complementaritate şi abordare intergrată în furnizarea serviciilor sociale
- Concurenţă şi competitivitate în furnizarea serviciilor sociale
- Confidenţialitate
- Parteneriat între părţile implicate în procesul de furnizare a serviciilor sociale şi beneficiarii
acestora .
* Principii specifice :
-Respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;
-Egalitatea şanselor şi nediscriminarea;
-Responsabilizarea părinţilor cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor
părinteşti;
-Descentralizarea serviciilor de protecţie a copilului, intervenţia multisectorială şi parteneriatul
dintre instituţiile publice şi organismele private autorizate;
-Asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate pentru fiecare copil;
-Respectarea demnităţii copilului;
-Ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinând cont de vârsta şi de gradul
sau de maturitate.
-Asigurarea stabilităţii şi continuităţii în îngrijirea , creşterea şi educarea copilului, ţinând cont de
originea sa etnică, religioasă, culturală şi lingvistică, în cazul luării unei masuri de protecţie;
-Celeritate în luarea oricărei decizii cu privire la copil;
-Asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului;
-Promovarea parteneriatului interinstituțional și cu societatea civilă
III. ANALIZA SWOT CU PRIVIRE LA SERVICIILE SOCIALE DESTINATE
GRUPURILOR VULNERABILE INCLUSE ÎN SINTAGMA «COPIL ŞI FAMILIE ÎN
DIFICULTATE »
Puncte tari


Vizibilitatea sistemului instituțional în ceea ce privește interacțiunea cetățenilor cu
instituția, prin poziționarea locației D.G.A.S.P.C. Gorj în centrul Municipiului Tg-Jiu,
strada Siretului, nr 24, județul Gorj, cu acces facil care oferă grad mare de expunere;



Existenţa unui sistem integrat de asistenţă socială la nivelul D.G.A.S.P.C. Gorj, care oferă
o abordare complexă a problematicii nevoilor sociale și corespund nevoilor reale ale
populației;



Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor a fost centrată pe nevoile reale identificate la
nivelul judeţului şi corelată cu resursele disponibile;



Disponibilitatea instituţiilor publice şi private cu atribuţii în domeniul furnizării serviciilor
sociale de a dezvolta parteneriate şi a transpune programele naţionale din domeniu în
activităţi locale şi regionale;



Standardizarea activităţilor în domeniul social (acreditare), ceea ce a generat realizarea de
proceduri coerente şi funcţionale;
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Diversitatea serviciilor sociale oferite pe raza judeţului Gorj, chiar dacă mai există servicii
a căror nevoie este justificată, dar pentru care nu s-au găsit surse de finanţare;



Diversitatea calificării personalului în domeniul social la nivel urban;



Capacitatea sistemului social judeţean de a se adapta la nevoile sociale apărute;



Servicii sociale licențiate, cu încadrare în standardele de calitate;



Diversitatea serviciilor sociale oferite de către D.G.A.S.P.C. Gorj;



Existenţa ONG-urilor partenere la nivel judeţean;



Experienţa acumulată până în prezent în domeniul promovării şi creării de modele ale
serviciilor pentru copii şi familii atât în sectorul public, cât şi în sectorul privat;



Existenţa standardelor minime obligatorii pentru serviciile de prevenire a separării
copilului de familie şi pentru serviciile de protecţie specială a copilului separat de părinţi;



Experienţă în accesarea fondurilor europene, în elaborarea şi implementarea proiectelor;



Existența unei bune infrastructuri de asistență socială județeană;



Existența unei pagini oficiale de internet a DGASPC Gorj care ofera informații utile cu
privire la serviciile sociale oferite;



Posibilitatea creării unor echipe multidisciplinare în rezolvarea nevoilor identificate
(asistenți sociali, juriști, psihologi, alți specialiști)

Puncte slabe


Insuficienţa servicilor sociale comunitare;



Insuficienţa dezvoltarii/diversificării serviciilor pentru copil şi familie la nivel local cu
accent pe servicii de prevenire a separării copilului de familie (centre de zi şi alte servicii
de prevenire, servicii integrate de sprijin al familiilor în vederea apropierii serviciilor de
beneficiari);



Presiune privind capacitatea de preluare a beneficiarilor în serviciile rezidenţiale;



Experienţă scăzută de mobilizare comunitară, a mediului de afaceri şi cetăţenilor în acţiuni
sociale, de binefacere;



Inexistența serviciilor sociale pentru sprijinirea integrării socio-profesionale a tinerilor
care urmează să părăsească sistemul de protecţie şi a altor categorii vulnerabile de tineri;



Creşterea numărului de copii cu dizabilităţi care au nevoie de servicii sociale de
recuperare/reabilitare;



Creşterea numărului de copii care prezintă dificultăţi de adaptare şcolară reintegraţi în
învăţământul de masă;



Număr crescut de copii neşcolarizaţi sau care au abandonat şcoala din motive de ordin
socio-economic;



Lipsa unor studii şi analize la nivelul comunităţilor locale cu privire la problematica
socială reală;



Întârzieri sau imposibilitatea acordării în timp util a unor servicii din cauza insuficienței
resurselor umane;



Insuficiența datelor necesare pentru construirea unei baze de date solide privind cei mai
relevanţi indicatori sociali;



Informarea insuficientă a populaţiei privind problematica persoanelor vulnerabile din
punct de vedere social;
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Imposibilitatea de a oferi, în mod echilibrat, servicii sociale pe toată raza judeţului Gorj, în
special în mediul rural.

Oportunități:


Posibilitatea de a accesa fonduri externe pentru dezvoltarea serviciilor sociale destinate
grupurilor țintă.

Amenințări:


Reglementarea domeniului: necorelarea actelor normative adoptate, dispoziții neclare, număr
mare de acte normative ce reglementează în mod fragmentar domeniul în cauză;



Standarde minime obligatorii neadaptate realității din teritoriu – județe, orașe, comune;



Contextul economic actual nefavorabil dezvoltării rețelei de servicii sociale.

IV.

EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI PRIVIND PROTECŢIA COPILULUI
ÎN PERIOADA 01.01.2010 - 31.12.2019

În județul Gorj, numărul total de copii și tineri din sistemul de protecție specială a scăzut continuu de
la 913 copii în 2010 la 633 în 2019. Cel mai mult s-a redus numărul de copii și tineri din plasamentele
familiale, în timp ce numărul copiilor din serviciile de asistență maternală a crescut. Din punct de
vedere al structurii, în întreaga perioadă, cei mai mulți copii din sistemul de protecție din județul Gorj
au fost plasați în servicii de tip plasament familial (40%), apoi în servicii rezidențiale (în medie 37%),
iar cei mai puțini în asistență maternală (în medie 22%). Această structură nu s-a modificat
considerabil în timp, astfel că în prezent cei mai mulți copii se află tot în plasament familial (37%), iar
cei mai puțini în asistență maternală (30%). Procentul de copii din serviciile rezidențiale a scăzut de la
39% în 2010 la 33% în 2019.
ANPDCA, în Raportul aferent județului Gorj realizat în februarie-martie 2018 de catre Banca
Mondială în colaborare cu DGASPC Gorj în cadrul implementării proiectului finanțat din FSE-POCA
,,Elaborarea planului de dezinstituționalizare a copiilor din instituții și asigurarea tranziției îngrijirii
acestora în comunitate,,- SIPOCA 2, a evidențiat date statistice cu privire la principalii indicatori
privind protecția și promovarea drepturilor copilului.
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Figura 1: Evoluția numărului de copii și tineri din sistemul de protecție specială, pe tipuri de
servicii de protecție, în perioada 31.12.2010-31.12.2017
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Figura 2: Evoluția numărului de copii și tineri din plasamente familiale, în perioada 31.12.201031.12.2017
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În ceea ce privește plasamentele familiale, în perioada 2010-2019 scăderea numărului de copii s-a
înregistrat în principal la plasamentele la familii și rude până la gradul IV.
Servicii sociale existente în care copiii sunt în îngrjire și au măsură de protecție :
-Centre de plasament
-Case de tip familial
-Apartamente
-Asistența maternală
-Plasamente familiale
În județul Gorj, la sfârșitul lunii noiembrie 2020 în toate aceste servicii de protecție sunt 609 copii,
dintre care 172 copii în serviciile rezidențiale și 437 copii în serviciile de tip familial. Distribuția
copiilor pe tipurile de servicii se găsește în tabelul de mai jos:
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Tabel : Copiii și tinerii din sistemul de protecție specială, pe tipuri de servicii de protecție
Copii și tineri în...

Număr

Procent

Servicii rezidențiale

172

28.25

Centre de plasament

90

Case de tip familial

49

Apartamente

33

Servicii de tip familial

437

Asistenți maternali

221

Plasamente familiale, din care:

216

( Plasamente la rude de până la gradul IV-

186

Plasamente la alte personae-

39

Plasamente mixte)-

71,75

1

Total

609

100

În județul Gorj sunt 3 centre de plasament(servicii sociale rezidențiale cu număr mare de copii, dar cu
o capacitate de furnizare de servicii sociale sub 50 de locuri), aflate în structura DGASPC Gorj
(decembrie 2020).
Față de anul 2016, numărul de copii din centrele de plasament a scăzut, în prezent cele 3 centre
găzduind un total de 90 copii (în 2016 erau 105 copii).
Se propune ca, în perioada 2021-2025, Centrul de plasament destinat protecției rezidențiale a copiilor
cu dizabilități din cadrul CSC-CNS Târgu Jiu și Centrul de plasament destinat protecției rezidențiale a
copiilor cu dizabilități din cadrul CSC-CH Târgu Jiu, să fie închise; acțiunile sunt în fază incipientă de
derulare, D.G.A.S.P.C. Gorj întreprinde în prezent demersuri în vederea asigurării infrastructurii
necesare restructurării acestor centre. Pentru închiderea acestor două centre se intenționează să se
folosească fonduri de la nivel județean, precum și fonduri europene 2021-2027 (POR, POCU etc.).
În ceea ce privește Centrul de Plasament destinat protecției rezidențiale a copiilor - din cadrul CSCCD
Târgu Cărbunești, județul Gorj, procesul de închidere a fost amânat, având în vedere faptul că acesta a
fost construit prin proiectul POR ,,Reabilitarea, Modernizarea, Dotarea Complexului de Servicii
Comunitare pentru Copilul în Dificultate Tg-Carbunesti,, solicitant D.G.A.S.P.C Gorj, cu finanţare din
Fonduri Structurale POR Axa 3 -Îmbunătăţirea infrastructurii sociale D.M.I -3.2
Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale, cod SMIS 16907,
contract de finanțare nr.3571/10.12.2012, cu finalizare la data de 30.06.2016, perioada de
sustenabilitate a proiectului fiind de 5 ani, respectiv 30.06.2021.
Stadiul procesului de închidere a centrelor de plasament (noiembrie 2020)
Nr.

Denumire CP

Localitate

Status

Nr. copii
oct. 2016 cu
măsură de
protecție

Nr. copii
feb. 2016
prezenți

Nr.
copii
nov.
2020

1.

Centrul de Plasament
destinat
protecției
rezidențiale a copiilor
- din cadrul CSC-CD
Târgu Cărbunești

Târgu
Cărbunești

CP va fi închis în
perioada 2021-2025 prin
reintegrarea copiilor în
familia naturală/largită,
plasament
familial,
AMP, adoptie, case de
tip familial

23

22

21

2.

Centrul de plasament
destinat
protecției

Târgu Jiu

CP pentru închiderea
căruia au fost întreprinse

43

39

36

Crt.
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Nr.

Denumire CP

Localitate

Status

Crt.
rezidențiale a copiilor
cu
dizabilități-din
cadrul
CSC-CNS
Târgu Jiu (copii cu
dizabilități)

3.

Centrul de plasament
destinat
protecției
rezidențiale a copiilor
cu dizabilități -din
cadrul CSC-CH Târgu
Jiu
(copii
cu
dizabilități)

Nr. copii
oct. 2016 cu
măsură de
protecție

Nr. copii
feb. 2016
prezenți

Nr.
copii
nov.
2020

44

37

33

demersuri - discuții,
negocieri, acțiuni (proces
în
faza
incipientă);
Centrul va fi închis în
perioada 2021-2025 , a
fost elaborat Planul de
închidere al centrului
prin
evaluarea
psiho/socio/medicală a
beneficiarilor,
restructurarea acestuia se
va face prin integrarea în
familia
naturală,
înființarea a 3 (trei) case
de tip familial și un
centru de zi
Târgu Jiu

CP pentru închiderea
căruia au fost întreprinse
demersuri discuții,
negocieri, acțiuni (proces
în faza incipientă)
Beneficiarii
acestui
centru sunt copii cu
afectiuni
grave
de
sanatate, restructurarea
acestuia se va face prin
integrarea beneficiarilor
în
familia
naturală,
înființarea a 3(trei) case
de tip familial și un
centru de zi

SERVICIILE ALTERNATIVE
1.ASISTENȚA MATERNALĂ
Plasamentul la un asistent maternal profesionist este o măsură de protecţie specială, având caracter temporar,
dispusă în condiţiile legii. Serviciul de asistenţă maternală asigură protecţia copilului care necesită stabilirea unei
măsuri de protecţie ce impune creşterea, îngrijirea şi educarea copilului de către un asistent maternal profesionist.
Aceasta include şi plasamentul copilului în regim de urgenţă, plasamentul copilului cu nevoi speciale (copil cu
deficienţă, copil abuzat, cu tulburări de comportament, copil cu HIV/SIDA), în vederea recuperării sale.
Asistentul maternal profesionist este persoana care primește în îngrijire la domiciliul său, pentru o perioadă
determinată, unul sau mai mulţi copii în dificultate, ca urmare a hotărârii Comisiei pentru Protecţia Copilului sau
a instanţei de judecată. Plasarea copilului în dificultate într-o familie substitutivă reprezintă o alternativă de tip
familial la sistemul rezidenţial de protecţie.
1.1 Copiii din asistență maternală
În structura organizatorică a DGASPC Gorj, la data de 31.12.2019 erau 150 asistenți maternali
profesioniști (AMP) care îngrijeau un total 221 copii.
Copiii din asistență maternală din județul Gorj sunt distribuiți aproximativ egal pe sexe. Cei mai mulți
copii se află în categoriile de vârstă 4-10 ani (35%) și 11-14 ani (27%). Aproximativ 26% din copiii
din asistență maternală au peste 15 ani și doar 12% au între 0 și 3 ani.
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În ceea ce privește starea de sănătate, 17% dintre ei au dizabilitate și 13% au CES. Un procent de 45%
dintre ei trăiesc împreună cu un frate sau mai mulți frați la același asistent maternal.
Caracteristicile copiilor aflați în asistență maternală
Număr

Procent

221

100

masculin

103

47

feminin

120

55

0-3 ani

27

12

4-10 ani

78

35

11-14 ani

59

27

15-17 ani

41

19

18+ ani

16

7

Copii cu dizabilități

38

17

Copii cu CES

29

13

Copii cu orice alte nevoi speciale

10

5

Copii cu frați la același AMP

100

45

Total
Sex

Vârstă

1.2. Asistenții maternali profesioniști

Număr

Procent

150

100

masculin

2

1

feminin

148

99

<30 ani

0

0

30-39 ani

21

14

40-49 ani

56

37

50-59 ani

63

42

60-69 ani

10

7

peste 70 ani

0

0

fără școală

0

0

primar (I-IV)

0

0

gimnazial (V-VIII)

0

0

Total
Sex

Vârstă

Nivel de educație

35

profesională, prima treaptă de liceu (IX-X)

30

20

liceu (IX-XII)

108

72

școală postliceală, școală de maiștri

4

3

facultate (inclusiv master, doctorat)

8

5

urban

72

48

rural

78

52

0-4 ani

58

39

5-9 ani

14

9

10-14 ani

24

16

15+ ani

54
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Mediul de rezidență

Vechimea totală ca AMP

Număr total de copii avuți în îngrijire de la prima atestare până în prezent de un
AMP
total pentru toți AMP

608

minim

0

maxim

20

mediu

4

Număr de copii avuți în îngrijire în prezent
0 copii

10

7

1 copil

69

46

2 copii

63

42

3 copii

6

4

mai mult de 3 copii

2

1

AMP care au îngrijit vreodată copii cu dizabilități, CES sau cu alte nevoi speciale

60

40

AMP care au îngrijit vreodată grupuri de frați

83

55

AMP care au beneficiat de formare suplimentară în anul 2019

151

100

La sfarșitul anului 2019, rețeaua de asistenți maternali din județul Gorj este formată din 148 femei și 2
bărbați. Cei mai mulți dintre ei au vârsta cuprinsă între 50 și 59 ani și au absolvit liceul. Asistenții
maternali sunt din mediul rural (52%) și din mediul urban(48%).
Cea mai veche primă atestare pe județ pentru asistenții maternali activi este din anul 1999. În total, de
la prima atestare până în prezent, asistenții maternali activi din județul Gorj au avut în îngrijire 608 de
copii. Numărul maxim de copii pe care l-a avut în îngrijire un asistent maternal este 20.
De-a lungul timpului, 55% din asistenții maternali profesioniști activi din județul Gorj au îngrijit
grupuri de frați. Mai puțin de jumătate din ei(40%)au avut în îngrijire cel puțin un copil cu dizabilitate,
CES sau alte nevoi speciale.
La sfârșitul anului 2019, 7% nu au copii în îngrijire (10 AMP, 46% au un copil în îngrijire (69 AMP),
42% au în îngrijire câte 2 copii (63 AMP), iar 5% au 3 copii sau mai mulți.
Activitatea asistenților maternali profesioniști este monitorizată de 8 manageri de caz. În anul 2019,
100% dintre asistenții maternali au beneficiat de formare sau instruire suplimentară.
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În total, în perioada 01.01-31.12.2019 au ieșit din serviciul de asistență maternală 40 copii dintre care
27 de copii au ieșit din sistemul de protecție: 10 copii au ieșit prin adopție, 8 au ieșit prin reintegrare în
familia naturală, 9 copii au ieșit prin integrare socio-profesională. Alți copii au fost transferați în alte
servicii, 6 copii transfrați în servicii rezidențiale pentru copii, iar 7 copii transferați în plasament
familial.
Copiii care au ieșit din asistență maternală în ultimele 12 luni, în funcție de modalitatea de ieșire:
Număr

Procent

63

100

Reintegrare în familie sau la rude până la gradul IV

8

13

Adopție

10

16

Integrare socio-profesională

9

14

Transfer în alt serviciu de

Transfer la același AMP în plasament familial

7

11

protecție

Transfer (definitiv, nu temporar) la un alt AMP

23

37

Transfer într-un serviciu rezidențial pentru copii

6

19

Transfer într-un serviciu rezidențial pentru adulți

0

0

Total
Ieșiri din sistemul de protecție

1.3 Distribuția teritorială a asistenților maternali profesioniști
În județul Gorj sunt 70 de unități administrativ-teritoriale (9 orașe și 61 de comune) cu 376 de sate în
mediul rural. Dintre acestea, în 34 unități administrativ-teritoriale (7 orașe și 27 comune) și 48 de sate
din mediul rural există asistenți maternali profesioniști. În mediul rural, numărul de copii în asistență
maternală/comună variază între 1 și 25, iar numărul de asistenți maternali variază între 1 și 15. În
județul Gorj este o singură comună care concentrează 15 sau mai mulți asistenți maternali: comuna
Crasna. În această comună sunt 15 AMP care îngrijesc în total 25 de copii.
În cadrul finanțării programului POCU, AP 4 /PI 9.iv/OS 4.5.& 4.14 -" Reducerea numărului de copii
și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali", DGASPC Gorj
implementează proiectul "TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor'' cod
127169. Ca urmare a implementării proiectului cu finanțare europeană, organigrama privind rețeaua de
posturi AMP din cadrul DGASPC Gorj s-a estins de la 160 AMP la 210 AMP.
Prin proiect sunt finanțate activități care privesc îmbunătățirea nivelului de competențe al
profesioniștilor din sistemul de asistență socială (asistenți maternali și personal specializat din cadrul
instituțiilor cu atribuții în domeniul protecției copilului) prin dezvoltarea de instrumente, proceduri,
mecanisme noi și includerea acestora în programe de formare profesională. De asemenea, se are în
vedere asigurarea necesarului de resurse umane prin identificarea asistenților maternali activi în
rețeaua actuală și recrutarea persoanelor interesate să aibă această profesie.
În data de 01.11.2018 s-a semnat Acordul de parteneriat nr. 15570/01.11.2018, încheiat între
Beneficiar (ANPDCA) și Partener nr. 33 (DGASPC Gorj), iar în data de 8 noiembrie 2018 a fost
semnat Contractul de finanțare nr. 83.109/08.11.2018., cod MySMIS 127169, prin care instituția
noastră va dezvolta, prin intermediul proiectului, rețeaua de asistenți maternali profesioniști de la
nivelul DGASPC Gorj, precum și va derula activități ce privesc dezvoltarea de instrumente, proceduri,
mecanisme noi de formare profesională, îmbunătățirea nivelului de competențe al acestora. Obiectul
parteneriatului este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară proprie a fiecărei
părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor
aferente proiectului.
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Perioada de implementare a proiectului, conform contractului de finanțare, este de 120 luni (perioada
2014-2018, respectiv 2019-2023).
Obiectivul general al proiectului este creșterea calității sistemului de asistență socială și a numărului
de asistenți maternali la nivelul comunității, prin introducerea de instrumente și proceduri și prin
îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem. În acest sens, vor fi formați toți
cei aproximativ 11 000 de asistenți maternali activi la nivelul întregii țări, precum și peste 4000 de
asistenți maternali care vor fi angajați pe perioada de implementare a proiectului. În vederea creșterii
calității activității acestora, vor fi elaborate proceduri operaţionale, care vor fi aplicabile și obligatorii
în activitatea desfășurată de asistenții maternali.
Obiectivele specifice ale proiectului:
Obiectiv specific 1 - Creșterea calității sistemului de asistență socială prin dezvoltarea și introducerea
unui set de proceduri operaţionale destinat activității desfășurate de asistenţii maternali, prin susținerea
unui program de formare profesională, elaborat în cadrul proiectului și destinat specialiștilor în
domeniu și prin crearea unei platforme digitale la nivel național ce va conține module esențiale de
educație digitală.
Obiectiv specific 2 - Creșterea numărului de asistenți maternali la nivelul comunității.
În vederea realizării obiectivelor specifice vizate, vor fi susținute următoarele tipuri de activități:
-Dezvoltarea și introducerea de instrumente/proceduri/mecanisme etc. în domeniul asistenței sociale în
vederea acordării la nivelul comunității de servicii alternative la îngrijirea în instituții a copiilor,
precum și în vederea asigurării tranziției copiilor și tinerilor de la îngrijirea în instituții la îngrijirea în
comunitate.
-Noile instrumente/proceduri/mecanisme dezvoltate prin prezentul proiect vor include și dezvoltarea
unui program de formare destinat asistenților maternali și personalului specializat din cadrul
instituțiilor cu atribuții în domeniul protecției speciale a copilului separat de familie și al prevenirii
separării copilului de familie.
-Susținerea unui program de formare profesională destinat asistenților maternali și personalului
specializat din cadrul instituțiilor cu atribuții în domeniul protecției speciale a copilului separat de
familie și al prevenirii separării copilului de familie.
1.4 Dezvoltarea rețelei de asistenți maternali
Se are în vedere identificarea și recrutarea atât a asistenților maternali activi în rețeaua actuală, cât și a
persoanelor interesate să devină asistenți maternali în vederea asigurării pe de o parte a resursei umane
necesare reducerii numărului de copii și tineri institutionalizați, iar pe de altă parte pentru asigurarea
creșterii și îngrijirii copiilor care urmează să fie separați de familie în urma confirmării riscului de
separare a copilului de familie. Atât asistenții maternali activi în rețeaua actuală cât și persoanele
selectate pentru a deveni asistenți maternali vor beneficia de programe de formare continuua. În
vederea implementării acestei activități, pot fi derulate ca acțiuni suport campanii de conștientizare în
vederea informării potențialilor membrii ai grupului țintă cu privire la beneficiile participării la
activitățile proiectului. Totodată se are în vedere asigurarea resurselor financiare necesare remunerației
asistenților maternali – atât a celor existenți în sistem, cât și a celor ce urmează să fie recrutați.
Cheltuielile salariale aferente remunerației asistenților maternali vor fi stabilite în conformitate cu
prevederile legale aplicabile.
La nivel de Partener 33- DGASPC GORJ a obținut rambursarea sumelor cheltuite cu plata salariilor
AMP din cadrul DGASPC Gorj pentru perioada 2014-2018 și decontarea, prin proiect, a salariilor
AMP pe care DGASPC Gorj urmează să-i angajeze, în număr de 10 persoane/an, pe perioada 20192023, în total 50 de AMP.
Valoarea totală a proiectului este de 2.657.162.612,32 lei din care:
Bugetul aferent D.G.A.S.P.C. GORJ –PARTENER 33 este de 28.694.448,08 lei, din care 573.895,08
lei – co-finanţarea (2% din valoarea eligibilă aferentă DGASPC Gorj).
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Bugetul aferent DGASPC GORJ se compune din: componenta de buget 2019-2023 care cuprinde
cheltuieli eligibile legate de angajarea și salarizarea unui număr de 50 asistenți maternali profesioniști
și cheltuieli indirecte, iar componenta de buget 2014-2018 cuprinde cheltuieli salariale eligibile
rambursabile DGASPC Gorj privind plata asistenților maternali profesioniști pentru perioada 20142018.
2. PLASAMENTUL FAMILIAL
În județul Gorj sunt în total 184 plasamente familiale (PFam) din care:
-157 plasamente la rude până la gradul IV (85%);
- 24 plasamente la alte familii/persoane (13%) – rude, altele decât cele până la gradul IV inclusiv,
afini, cunoștințe sau prieteni ai familiei ori ai familiei extinse a copilului față de care acesta a dezvoltat
relații de atașament sau alături de care s-a bucurat de viața de familie;
- 3 plasamente mixte (1%) - pentru un copil sau mai mulți copii plasament la rude până la gradul IV,
iar pentru alți copii plasament la alte familii/persoane.
În total, în cele 184 de plasamente sunt plasați 234 copii, care sunt îngrijiți de 291 persoane de
plasament.
Distribuția plasamentelor familiale, a copiilor în îngrijire și a persoanelor de plasament, după tipul
plasamentului :
Plasamente

Copii în plasamente

Persoane de plasament

Număr

Procent

Număr

Procent

Număr

Procent

Total

184

100

234

100

291

100

La rude de până la gradul IV

157

85

198

85

258

87

La alte persoane/familii

24

13

33

14

31

11

Mixte

3

1

3

1

2

1

2.1 Copiii din plasamentele familiale
2.1.1 Plasamentele familiale la rude până la gradul IV
În județul Gorj, în cadrul celor 157 de plasamente la rude până la gradul IV sunt îngrijiți în total 198
de copii.
În plasamentele la rude sunt cu 8 procente mai mulți băieți decât fete (54% față de 46%). În ceea ce
privește distribuția pe categorii de vârstă, cei mai mulți copii se află în categoriile 4-10, 11-14 și 15-17
ani. Majoritatea copiilor sunt plasați la rude de gradul II (bunici sau frați) și au intrat în plasament
familial în perioada 2005-2014. Un procent de 32% dintre copii locuiesc împreună cu frații lor în
același plasament familial.
2.1.2 Plasamentele familiale la alte familii/persoane
În cadrul celor 24 de plasamente la alte familii/persoane (rude altele decât cele până la gradul IV
inclusiv, afini, cunoștințe sau prieteni ai familiei ori ai familiei extinse a copilului față de care acesta a
dezvoltat relații de atașament sau alături de care s-a bucurat de viața de familie) sunt îngrijiți în total
33 de copii.
Spre deosebire de plasamentele la rude, în plasamentele la alte familii/persoane procentul fetelor este
mai mare decât al băieților (53% fete și 47% băieți). Copiii din plasamentele la alte familii/persoane,
sunt distribuiți mai mult în categoriile de vârstă 11-14 ani și 15-17 ani. Toți copiii sunt plasați la
persoane neînrudite. Mai mult de jumătate dintre copii au intrat în plasament familial după anul 2015.
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În comparație cu plasamentele la rude, un procent mai mare (38%) dintre copiii din plasamentele la
alte familii/persoane locuiesc împreună cu frații.
2.1.3. Plasamentele familiale mixte
În total, în cadrul celor 2 plasamente mixte, sunt îngrijiți 4 copii. Dintre aceștia, 2 sunt băieți, 2 sunt
fete și toți locuiesc împreună cu frații.
Caracteristicile copiilor aflați în plasament familial
Total plasamente

PFam la rude PFam la
până la gradul IV persoane

Număr

Procent

Număr

Procent

Număr

Procent

Număr

234

100

198

100

33

100

3

masculin

121

55

104

53

15

45

2

feminin

113

45

94

47

18

55

1

0-3 ani

1

1

1

1

0

0

0

4-10 ani

40

17

30

15

9

27

1

11-14 ani

70

30

60

30

9

27

1

15-17 ani

73

31

62

31

10

30

1

18+ ani

50

21

45

23

5

16

0

Copii cu dizabilități

22

9

18

9

4

12

0

Copii cu CES

19

8

17

9

2

6

0

Total

alte PFam
mixte

Sex

Vârstă

Copii cu
speciale

orice

alte

nevoi 18

8

17

9

1

3

0

Copii cu
plasament

frați

în

același 81

35

69

35

9

27

3

Gradul de rudenie
Rude gradul II

171

73

169

85

0

0

2

Rude gradul III

29

12

29

15

0

0

0

Rude gradul IV

0

0

0

0

0

0

0

Alte rude

0

0

0

0

0

0

0

Neînrudit

34

15

0

0

33

100

1

Copii în plasament la o persoană

116

50

98

49

15

45

3

Copii în plasament la o familie

80

34

69

35

11

33

0

mai puțin de un an

23

10

16

8

5

15

2

1-5 ani

83

35

64

32

18

55

1

6-10 ani

54

23

49

25

5

15

0

mai mult de 10 ani

29

12

28

14

1

3

0

Perioada
petrecută
în
plasamentul familial actual (ani)

40

mai puțin de 4 ani

82

35

63

32

16

48

3

4-13 ani

127

54

118

60

9

27

0

14-24 ani

5

2

4

2

1

3

0

Perioada medie petrecută de un 5
copil în PFam actual (ani)

5.5

2.5

0.5

Perioada maximă petrecută de 15
un copil în PFam actual (ani)

15

14

1

2.2. Plasamentele familiale
2.2.1 Plasamentele familiale la rude până la gradul IV
Majoritatea plasamentelor la rude până la gradul IV sunt formate dintr-un singur copil și sunt
localizate în mediul rural. Numărul maxim de copii pe care îi îngrijește o familie de plasament este de
3.
În ceea ce privește numărul de persoane care sunt menționate ca îngrijitori la instituirea măsurii de
protecție (persoane de plasament), din cele 157 de plasamente la rude, 51% sunt plasamente la o
singură persoană (48% la o femeie, iar 3% la un bărbat), iar 49% sunt plasamente la o familie.
58% dintre familiile în care sunt plasați copiii sunt formate din persoane căsătorite sau care trăiesc în
uniune consensuală și 42% sunt formate dintr-o singură persoană de plasament (în 38% din cazuri
persoana este divorțață/separată/văduvă, iar în 4% din cazuri persoana este necăsătorită).
2.2.2 Plasamentele familiale la alte familii/persoane
Plasamentele la alte familii/persoane sunt formate preponderent dintr-un singur copil și sunt localizate
în mediul rural. Numărul maxim de copii pe care îi îngrijește o familie de plasament este de 3.
În funcție de numărul de persoane care sunt menționate ca îngrijitori (persoane de plasament) la
instituirea măsurii de protecție, cele 24 plasamente la alte familii/persoane se împart în: 16 plasamente
(66%) la o singură persoană (58% la o femeie, iar 8% la un bărbat) și 8 plasamente la o familie (33%).
Analizând însă structura familiilor în care sunt plasați copiii, se observă că 51% dintre acestea sunt
formate din persoane căsătorite sau care trăiesc în uniune consensuală și 46% sunt formate dintr-o
singură persoană de plasament (în 38% din cazuri persoana este divorțață/separată/văduvă, iar în 8%
din cazuri persoana este necăsătorită).
2.2.3. Plasamentele familiale mixte
Plasamente Fam. mixte sunt plasamente la o persoană căsătorită/în uniune consensuală.
Caracteristicile plasamentelor familiale
Total

PFam la rude până
la gradul IV

PFam
la
persoane

alte

PFam
mixte

Număr

Procent

Număr

Procent

Număr

Procent

Număr

184

100

157

100

24

100

3

plasament la o persoană (femeie)

92

50

75

48

14

58

3

plasament la o persoană (bărbat)

7

4

5

3

2

8

0

plasament la o familie

85

46

77

49

8

33

0

35

19

28

18

4

17

3

Total
Tip plasament (număr persoane de
plasament)

Tip plasament (starea civilă)
plasament la o persoană (femeie)

41

Total

PFam la rude până
la gradul IV

PFam
la
persoane

alte

PFam
mixte

Număr

Procent

Număr

Procent

Număr

Procent

Număr

plasament la o persoană (femeie)
necăsătorită/divorțată/văduvă

69

38

60

38

9

38

0

plasament la o persoană (bărbat)
căsătorită/în uniune consensuală

5

3

3

2

2

8

0

plasament la o persoană (bărbat)
necăsătorită/divorțată/văduvă

4

2

3

2

1

1

0

plasament la o familie

71

38

63

40

8

34

0

urban

59

32

51

32

7

29

1

rural

125

68

106

68

17

71

2

1 copil

148

80

129

82

18

75

1

2 copii

33

18

26

17

5

21

2

3 copii

3

2

2

1

1

4

0

mai mult de 3 copii

0

0

0

0

0

0

0

căsătorită/în uniune consensuală

Mediul de rezidență

Număr de copii avuți în îngrijire în
prezent

2.3 Persoanele de plasament
2.3.1 Plasamentele familiale la rude până la gradul IV
Îngrijirea copiilor din cele 157 de plasamente la rude este asigurată de 258 persoane de plasament
(persoane ocrotitoare).
Cele mai multe dintre persoanele de plasament au peste 50 de ani și 66% dintre ele sunt femei. În ceea
ce privește nivelul de educație, 57% dintre persoanele de plasament au absolvit liceul, 10 clase sau
școala profesională.
2.3.2. Plasamentele familiale la alte familii/persoane
În cazul plasamentelor la alte familii/persoane, îngrijirea copiilor din cele 24 de plasamente este
asigurată de 31 persoane de plasament (persoane ocrotitoare). Majoritatea persoanelor de plasament
sunt femei. Persoanele de plasament neînrudite sau înrudite peste gradul IV sunt mai tinere decât
persoanele de plasament rude până la gradul IV. Majoritatea au vârste cuprinse între 40 și 50 ani și
44% dintre ele au peste 60 ani. De asemenea, în comparație cu persoanele de plasament rude până la
gradul IV, nivelul de educație al persoanelor de plasament neînrudite sau înrudite peste gradul IV este
mai ridicat. Acestea din urmă au absolvit 10 clase sau școala profesională în procent de 13%,
liceul/școala postliceală în procent de 33%, iar facultatea în procent de 18%.
2.3.3. Plasamentele familiale mixte
Cele 2 persoane de plasament care îngrijesc cei 3 copii în plasamente mixte sunt femei de peste 40 de
ani, care au absolvit cel mult 8 clase.
Caracteristicile persoanelor de plasament
Total
Număr

PFam la rude PFam la
până la gradul IV persoane
Procent

Număr

Procent

Număr

alte PFam
mixte

Procent

Număr
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Total

PFam la rude PFam la
până la gradul IV persoane

alte PFam
mixte

Număr

Procent

Număr

Procent

Număr

Procent

Număr

291

100

258

100

31

100

2

masculin

98

34

88

34

10

32

0

feminin

193

66

170

66

21

68

2

<30 ani

5

2

4

2

1

3

0

30-39 ani

13

4

10

4

3

10

0

40-49 ani

52

19

42

17

9

29

1

50-59 ani

96

32

91

34

4

13

1

60-69 ani

91

31

81

31

10

31

0

peste 70 ani

34

12

30

12

4

13

0

fără școală

12

4

10

4

2

6

0

primar (I-IV)

38

13

32

13

5

16

1

gimnazial (V-VIII)

63

22

58

22

4

13

1

profesională, prima treaptă de 81
liceu (IX-X)

28

76

29

5

16

0

liceu (IX-XII)

27

71

28

8

26

0

1

2

1

1

3

0

5

9

3

6

19

0

Total
Sex

Vârstă

Nivel de educație

79

școală postliceală,
maiștri
facultate
doctorat)

școală

(inclusiv

de 3

master, 15

Principalele măsuri care ar putea crește calitatea îngrijirii copiilor din plasamente familiale și ar duce
la o mai bună acoperire a nevoilor copiilor sunt infiintarea de servicii sociale în comunitate:
-înființarea unor centre respiro;
-înființarea unor centre de zi;
-sprijin material pentru PFAM din partea autorităților locale;
-implicare activă a autorităților locale.
În ultimele 12 luni, 38 de copii au ieșit din plasament familial. Cei mai mulți copii au ieșit prin
integrare socio-profesională (59%), iar 39% au fost reintegrați în familie sau la rude până la gradul IV.
Copiii care au ieșit din plasament familial în ultimele 12 luni, în funcție de modalitatea de ieșire
Total
Ieșiri din
protecție

sistemul

Număr

Procent

38

100

de Reintegrare în familie sau la rude până la 15
gradul IV

39

43

Deces

1

1

Integrare socio-profesională

22

59

Transfer în alt serviciu

Transfer la un AMP

0

0

de protecție

Transfer într-un serviciu rezidențial pentru 0
copii

0

Transfer într-un serviciu rezidențial pentru 0
adulți

0

2.4 Distribuția teritorială a plasamentelor familiale
Din cele 184 de plasamente înregistrate în județul Gorj, 177 sunt localizate pe teritoriul județului și 7
plasamente sunt localizate în alte județe.
În mediul rural, numărul de plasamente per comună variază între 1 și 8, iar numărul de copii în
plasament familial variază între 1 și 11. În județul Gorj nu există comune care concentrează 10 sau mai
multe plasamente familiale. Comuna cu cele mai multe plasamente familiale din județul Gorj este
comuna Bengești-Ciocadia (7 PFam cu 11 copii). Din cele 7 plasamente, 6 sunt în satul centru de
comună (satul Bengești), iar un plasament se află în satul Bălcești.
3. Adopţii şi postadopţii.
Adopţia este operaţiunea juridică prin care se creează legătura de filiaţie între adoptator şi adoptat,
precum şi legături de rudenie între adoptat şi rudele adoptatorului. Cadrul juridic este reglementat de
Legea nr. 273/2004, republicată, cu modificările ulterioare.
La nivelul județului Gorj în anul 2019, 41 persoane sau familii au dorit să adopte, au fost evaluate/reevaluate din
punct de vedere social şi psihologic şi au urmat cursurile de pregătire pentru asumarea rolului de părinte, 61 de
persoane sau familii au solicitat informaţii cu privire la procedura adopţiei, au fost emise 41 atestate privind
persoanele/familiile apte să adopte precum şi 41 dispoziții ale directorului general al D.G.A.S.P.C. Gorj privind
atestarea/reatestarea persoanelor/familiilor apte să adopte.
În relaţia cu copilul şi familia biologică s-au întocmit dosarele pentru un număr de 19 copii care aveau ca
finalitate a PIP-ului adopţia, privind deschiderea procedurii de adopţie la Tribunalul Gorj, s-au introdus în
Registrul Național al Adopțiilor copia electronică a documentelor prevăzute de lege, datele referitoare la
adoptatorul sau familia adoptatoare, precum și cele referitoare la copiii pentru care a fost deschisă procedura
adopției, pentru cei pentru care a fost pronunțată o hotărâre judecatorească de încredințare în vederea adopției, de
încuviințare a adopției, s-au monitorizat activităţile privind mutarea copilului în familia adoptivă.
Pentru 14 copii, care aveau ca finalitate a PIP-lui adopția s-a deschis procedura de adopţie națională prin sentinţe
civile rămase definitive; în urma unui proces de potrivire, la 14 persoane/familii atestate ca apte să adopte le-a
fost dat în încredințare în vederea adopției un copil; la sfârşitul perioadei de încredințare, 15 adopții au fost
încuviințate de Tribunalul Gorj, la care se adaugă 3 excepţii, pentru care s-a făcut consiliere și s-au întocmit
rapoarte în acest sens; pe perioada de postadopţie au fost monitorizate 28 de adopții, pentru care s-au întocmit
rapoarte trimestriale; pentru 10 cazuri de adopţie s-a încheiat perioada de monitorizare postadopție, prin rapoarte
finale care sunt avizate de directorul general și încărcate în Registrul Național pentru Adopții; s-a asigurat
reprezentarea D.G.A.S.P.C. Gorj, în materia adopţiei, în instanţele de judecată într-un număr de 45 de dosare.
4. Îmbunătăţirea modalităţilor de evaluare complexă a copiilor cu handicap şi asigurarea de servicii de
recuperare pentru copiii cu dizabilităţi din mediul familial:
În vederea implementării unui sistem coerent și complex de stabilire a gradului de handicap cu accent pe
stabilirea potențialului de integrare, DGASPC Gorj, prin Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului, a efectuat
pe parcursul anului 2019 un număr de 507 evaluări (din punct de vedere medical, psihologic, psihopedagogic și
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social), în vederea încadrării copiilor în grad de handicap și a asigurării măsurilor de protecție specială și socială
prevăzute de lege.
Serviciul de Evaluare Complexă a întocmit și înaintat un număr de 507 rapoarte de evaluare complexă cu
următoarele propunerii de încadrare în grad de handicap și planuri de abilitare-reabilitare, către C.P.C. Gorj, după
cum urmează:
- grav - 366, dintre care
- cu asistent personal

356

- fără asistent personal

10

- accentuat

63

- mediu

73

- ușor

2

Pentru a veni în sprijinul familiilor cu copii cu dizabilități ce nu se pot prezenta pentru evaluare, s-au efectuat
evaluări la domiciliu pentru 120 copii nedeplasabili.
S-au soluționat:
- 10 reevaluări prin modificarea Ordinului 1306/1883/2016;
- s-au prezentat în C.P.C. un număr de 8 referate privind analiza și încadrarea în grad de handicap pentru copiii
internați în clinicile de specialitate și care beneficiază de tratamente conform protocoalelor terapeutice;
- 2 referate privind modificarea hotărârii C.P.C. privind încadrarea copiilor într-un grad de handicap și a
anexelor acesteia, prin schimbarea adresei de domiciliu;
- 6 referate privind schimbarea reprezentantului legal și a domiciliului;
- 5 decese ( 5 referate pentru revocarea Hot. C.P.C. urmare a deceselor a 5 copii);
- 1 referat pentru eliberare de adeverințe de către primării în care se menționează imposibilitatea școlarizării;
S-au mai emis:
- 6 adrese către D.G.A.S.P.C. Dolj, Caraș-Severin, Timiș ;
- 4 transferuri dosare către alte D.G.A.S.P.C.-uri din țară;
- 3 adrese către primării pentru numirea R.C.P. și delegare de responsabilități conf.Ord.1985/2016;
- 1 raport privind implementarea Ordinului 1985/2016 către A.N.D.P.D.C.A.;
- 1 adresă către I.S.J. Tg-Jiu privind implementarea Ordinului 1985/2016 și completarea unor date statistice;
5. Oferirea de servicii de prevenire şi combatere a abuzului, neglijării şi exploatării copilului, inclusiv
protecţia victimelor violenţei domestice.
a. Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat Tg-Jiu din cadrul
Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate Tg-Jiu (C.S.C.C.D. Tg-Jiu) - denumit în
continuare C.P.R.U. Tg-Jiu, este un serviciu care are drept misiune asigurarea protecţiei copilului pe o perioadă
determinată, atunci când acesta se află în pericol iminent în propria familie, în familia lărgită sau în familia
substitutivă. Beneficiarii centrului sunt copii abandonaţi de familie, copii abuzaţi şi neglijaţi, copii din
comunitate, copii separaţi de parinţi din motive obiective, dificultăţi majore financiare şi locative. De la
înființare, Centrul de primire în regim de urgenţă Tg-Jiu a asigurat furnizarea unor servicii de calitate în vederea
protejării copilului privind securitatea, dezvoltarea psiho-socio-emoţională sau integritatea morală.
Pe parcursul anului 2019 în cadrul C.P.R.U. Tg-Jiu au beneficiat de găzduire şi de măsură de protecţie specială
un număr de 71 de copii.
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Jiu.

b. Centrul de primire în regim de urgenţă pentru mama şi copilul victime ale violenţei domestice, Tg-

Centrul de primire în regim de urgenţă pentru mama şi copilul victime ale violenţei domestice Tg-Jiu este un
serviciu de tip rezidenţial ce funcționează în cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul în
Dificultate Tg-Jiu din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, având drept
scop asigurarea protecţiei victimelor pe perioadă determinată, cuprinsă între 7-60 de zile, a unei intervenţii
eficiente (protecţie împotriva agresorului, asistenţă medicală, consiliere juridică şi psihologică, hrană, cazare) în
beneficiul victimelor.
Pe parcursul anului 2019, Centrul de primire în regim de urgenţă mama şi copilul victime ale violenţei domestice
Tg-Jiu, a oferit protecţie şi găzduire pentru 8 cupluri: 8 mame şi 17 copii victime ale violenţei.
c. Compartimentul de intervenţie în regim de urgenţă în domeniul asistenţei sociale, „Telefonul
copilului” şi pentru semnalarea cazurilor de urgenţă:
În anul 2019, la Compartimentul de intervenţie în regim de urgenţă în domeniul asistenţei sociale, Telefonul
copilului şi pentru semnalarea cazurilor de urgenţă, s-au primit în total 134 apeluri, din care 64 s-au înregistrat ca
sesizări cu privire la diferite situaţii de risc de abuz sau de altă natură pentru 119 copii (91 din mediul rural și 28
din mediul urban).
Din totalul de 119 cazuri s-au semnalat următoarele situații de risc: 58 neglijare, 2 abuz emoțional, 5 violență
domestică, 1 abuz fizic, 2 exploatare prin munca, 1 caz fals, 49 cazuri referite la alte servicii din cadrul DGASPC
Gorj.
În urma evaluărilor efectuate împreună cu autoritățile locale la domiciliul copiilor, s-au confirmat 34 cazuri,
dintre care 27 de neglijare, 4 de violență domestică, 1 de abuz fizic, 1 de exploatare prin muncă.
Pentru 10 copii s-a instituit măsura de protecție specială plasament în regim de urgență, pentru 1 copil s-a
instituit măsura de protecție specială plasament familial, 4 copii împreună cu mamele lor au beneficiat de
găzduire și protecție în Centrul maternal Tg-Jiu, pentru 3 copii s-a instituit măsura de protecție specială
plasament în regim de urgență la asistent maternal profesionist.
In ceea ce privește situația copiilor aflați în situație de risc de neglijare, la care nu s-a impus instituirea unei
măsuri de protecție specială, s-au elaborat și implementat de către serviciile publice de asistență socială planuri
de servicii, pe o perioadă de 3 luni, prin care copiii și familiile lor au beneficiat de prestații și servicii în vederea
prevenirii instituționalizării. Pentru 49 dintre cazurile la care au existat suspiciuni de exercitare a unor forme de
abuz asupra copiilor, s-a facut referire la Compartimentul violenţă domestică şi de intervenţie în situaţii de abuz,
neglijare, trafic, migraţie şi repatrieri pentru, a se interveni în echipă multidisciplinară în vederea efectuării
evaluării detaliate a mediului de viață al copiilor și a monitorizarii evoluției lor în familie, în perioada acordării
serviciilor de către D.G.A.S.P.C. Gorj (evaluare și consiliere psihologică, management de caz cu menținerea și
acordarea serviciilor în familie în baza unui contract încheiat cu familia, etc.). La 36 cazuri, s-a procedat la
închiderea lor întrucât evaluarea inițială a mediului familial a infirmat sesizările efectuate, nefiind identificați
factori de risc de abuz sau neglijare a copiilor.
d. Compartimentul violenţă domestică şi de intervenţie în situaţii de abuz, neglijenţă, trafic, migraţiune
şi repatrieri din cadrul aparatului propriu al DGASPC Gorj a derulat activităţi de soluţionare a tuturor sesizărilor
înregistrate în cadrul compartimentului privind diferite forme de abuz, privind cazurile de minori care au săvârşit
fapte de natură penală și nu răspund penal, precum şi activităţi de prevenire.
familie.

A. Activităţi de combatere a situaţiilor de abuz, neglijare, trafic, migraţie, repatriere şi violenţă în

Au fost înregistrate un număr de 326 sesizări, privind 440 copii. Se observă o uşoară creştere a cazurilor
semnalate, însă conform evaluărilor, numărul de cazuri confirmate este aproximativ constant în fiecare an.
Creşterea numărului de semnalări poate fi datorată şi acţiunilor de informare cu privire la serviciile sociale şi
psihologice ce pot fi oferite, în cadrul instituţiei, care au avut o adresabilitate cât mai completă şi complexă.
Dintre cele 326 sesizări, 175 au fost confirmate și 151 infirmate. Cele 175 cazuri confirmate privesc 266 copii,
iar cele 151 cazuri infirmate privesc 174 copii. Cazurile confirmate sunt distribuite astfel: 11 minori aflați în
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situație de abuz fizic; 73 minori aflați în situație de abuz emoţional; 3 minori aflați în situație de abuz sexual; 159
minori aflați în situație de neglijare; 20 minori victime violență domestică.
Din cei 266 minori (141 băieți și 125 fete), 102 provin din mediul urban, iar 164, din mediul rural.
B. Activităţi prin care s-a asigurat asistenţă la audierea minorilor în cadrul Posturilor de poliţie, Instanţe
şi Birouri Executări Judecătoreşti:
D.G.A.S.P.C. Gorj asigură activități de asistență psihologică la posturile de poliție și în instanță; în anul 2019,
s-au asigurat astfel de activități pentru 244 minori. Pentru 232 minori au fost întocmite Rapoarte de evaluare
psihologică, aceștia fiind evaluați în cadrul D.G.A.S.P.C. Gorj.
C. Delincvenţa juvenilă
DGASPC Gorj, prin Compartimentul delincvență juvenilă, în parteneriat cu Inspectoratul de Poliție Județean,
Inspectoratul Școlar Județean, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, Inspectoratul Județean de
Jandarmi, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog, unități de învațamânt de pe raza județului Gorj
și alte entități publice și private, a desfășurat activități de prevenire a delincvenței juvenile, a fenomenului de
bullying și a absenteismului școlar, precum:
1. Activitate cu ocazia informării/promovării proiectului național ‘’Creativ’’. Activitățile desfășurate fiind,
ergoterapie-quilling, organizată de Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Gorj, în parteneriat cu
reprezentanții D.G.A.S.P.C. Gorj.
2. Activitate informativă/ preventivă privind tema ,, Modul de intervenție unitar în cazuri de violență între elevi și
bullying, organizată de I.P.J. Gorj-Serviciul de Ordine Publică, în parteneriat cu reprezentanții D.G.A.S.P.C.
Gorj, Inspectoratul Școlar Județean Gorj, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj și
Inspectoratului Județean de Jandarmi Tudor Vladimirescu Gorj.
3. Activitate, Școala Gimnazială Gheorghe Tătărăscu Tg-Jiu, activitatea cu tema ‘’Drepturile copiilor‘’, în
cadrul proiectului ‘’ Învățați să fiți un bun părinte’’.
4. Activitate cu privire la rezolvarea unor situații speciale în cadrul unității (Şcoala Gimnazială ‘’Constantin
Săvoiu‘’, Tg-Jiu );
5. Activitate de informare a elevilor cu tema ‘’Prevenirea absenteismului şcolar, eşecul şcolar şi gestionarea
situaţiilor conflictuale‘’
6. Activitate de informare a elevilor ‘’Prevenirea absenteismului şcolar, eşecul şcolar şi gestionarea situaţiilor
conflictuale‘’
7. Activitate de informare a elevilor ‘’Prevenirea absenteismului şcolar, eşecul şcolar şi gestionarea situaţiilor
conflictuale‘’
8. Marcarea zilei mondiale împotriva exploatării prin muncă a copiilor, organizată de reprezentanţii
D.G.A.S.P.C. Gorj în data de 12 iunie 2019.
În ce privește activitatea de soluționare a sesizărilor, analizând comparativ numărul de sesizări primite în
perioada 2004–2017, s-a concluzionat că, începând cu anul 2010, incidenţa infracţionalităţii juvenile (la copiii
care nu au împlinit vârsta de 14 ani) a crescut, depăşind nivelul anilor 2005–2008, cu un maxim în 2011, an după
care urmează o perioadă de scădere a fenomenului infracțional în rândul minorilor sub 14 ani. În anul 2015 s-a
observat o creștere semnificativă a infracționalității în rândul minorilor, față de anul 2014 (creștere de aproape
100%). În anul 2019 s-a înregistrat un număr mai mare de cazuri privind copiii care au săvârșit fapte de natură
penală și care nu raspund penal, a copiilor cu tulburări de comportament, dar și a copiilor cu absenteism școlar
ridicat și risc de abandon școlar decât în anul 2017, creșterea fiind de 84%, respectiv 149 de cazuri. Prin
consilierea juridică s-a urmărit informarea atât a minorilor, cât şi a părinţilor acestora cu privire la încălcarea legii
penale în vigoare și la consecinţele care decurg din aceste fapte. S-a efectuat consiliere juridică la toate cazurile
care au fost preluate şi soluţionate de compartimentul delincvenţă juvenilă.
D. Fenomenul ,,Violență domestică,,
Creșterea numărului de situații de violența domestică de la începutul anului 2020 reprezintă un semnal
de alarmă asupra recrudescenței fenomenului violenței intra-familiale din județul nostru și asupra
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modului în care aceste fapte afectează în mod direct siguranța copiilor, a femeilor și a celorlalți
membri ai familiei. Astfel, în ceea ce privește numărul cazurilor de violență domestică înregistrate și
centralizate de către ANES în baza rapoartelor înaintate de către direcțiile generale de asistență socială
și protecția copilului, numărul de victime care au beneficiat de servicii sociale specializate în ultimii
ani se prezintă astfel: 2017 – 13201 persoane, 2018 -13182 persoane, primul semestru al anului 2019 –
6.731 de persoane. Fapte penale sesizate: – 2017 -36.245, 2018- 38.445, 2019 (7 luni) – 23.830.
Ordine de protecție (OP) (cu valabilitate de până la 6 luni) emise – 2017- 2.894, 2018- 3.775, 2019 (7
luni) – 4.166. Infracțiuni de nerespectare a OP – 2017: 1.011; 2018: 1.424; 2019 (5 luni): 766. Ordine
de protecție provizorii (OPP) (cu valabilitate de 5 zile) emise: 2019 – 7986, un nr. de 2958 fiind
transformate în ordine de protecție. Infracțiuni de nerespectare a OPP – 2019 (5 luni): 236.
La nivel guvernamental, a fost elaborat un pachet complex de acte normative prin care au fost
transpuse prevederile Convenției de la Istanbul, însă este nevoie ca femeile să fie foarte bine
informate, să își cunoască drepturile și să solicite sprijin și ajutor din partea autorităților și a
organizaților neguvernamentale, la toate nivelurile de intervenție (guvernamental, local, comunitate,
societate civilă). Cunoașterea prevederilor legale trebuie să fie susținută și întărită de mecanisme și
măsuri adecvate care să asigure nu numai aplicarea corectă a legii, ci și prevenirea faptelor de violență
domestică și a pierderii de vieți omenești.
Astfel, a fost implementat la nivel national programul liniei telefonice gratuite cu număr unic
0800.500.333 pusă la dispoziție de ANES, destinată victimelor violenței domestice, disponibilă la
nivel național 24h/24h, 7 zile/7 zile, pentru sprijinul victimelor în a-și cunoaște drepturile și pentru a
primi îndrumare și sprijin. De asemenea, la linia telefonică 112 se pot semnala actele de violență
domestică.
În județul Gorj, la nivelul DGASPC Gorj există în prezent resurse disponibile pentru depășirea
situației de criză, respectiv servicii integrate: locuință protejată pentru victimele violenței domestice,
consiliere psihologică, consiliere vocațională, asistență medicală și sprijin în demersurile legale.
Începând cu anul 2019, DGASPC Gorj implementează proiectul ”VENUS – Împreună pentru o viață
în siguranță”, cod SMIS 128038, în baza Contractului de finanațare nr. POCU/465/4/4/128038 în
cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, beneficiar: Agenția Națională pentru
Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) și 42 de parteneri locali, instituții ale administrației
locale (CJ-DGASPC/CL-SPAS)- Partener nr.21-Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Gorj.
Obiectivul General al proiectului vizează îmbunătățirea și dezvoltarea măsurilor și serviciilor sociale
în scopul prevenirii și combaterii violenței domestice la nivel național prin crearea și dezvoltarea unei
rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate, grupuri de suport și consiliere vocațională în
scopul implementării unui program național de protecție a victimelor violenței domestice și derularea
unor campanii privind prevenirea și combaterea violenței în familie.
Bugetul total al proiectului este de 51.080.675,28 lei, liderul de parteneriat (partener 1-ANES) 3.319.468,08 lei, partener (DGASPC/CL/SPAS) -1.137.171,60 lei / partener.Valoarea contribuției la
valoarea totală a proiectului aferent Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj,
este de 0,045% respectiv 22.743,43 lei.
În cadrul proiectului, la nivelul județului a fost înființat un serviciu social ,,Locuință protejată pentru
victimele violenței domestice cu o capacitate de 6 locuri, serviciu social distinct în cadrul
D.G.A.S.P.C. Gorj, cu încadrarea în Standardele minime de calitate pentru seviciile sociale cu cazare
pe periodă de lungă durată, organizate ca locuințe protejate pentru victimele violenței domestice-VD
(Ordinul MMJS nr. 28/2019). De asemenea, sunt oferite servicii de asistență psihologică și servicii de
consiliere vocațională
E. Echipa Intersectorială Locală (EIL) în domeniul prevenirii și combaterii violenței asupra copiilor,
violenței în familie și a exploatării în familie
În conformitate cu prevederile HG nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind
prevenirea și intervenția în echipă multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului

48

și de violență în familie legii, EIL are rol consultativ pentru managerii de caz, în ceea ce priveşte
particularităţile cazurilor şi cooperarea dintre instituţiile participante la managementul de caz, precum
şi pentru factorii de decizie, în ceea ce priveşte elaborarea de strategii, revizuirea acestora, înfiinţarea
de servicii, realizarea de activităţi de prevenire prin formularea unor recomandări.
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr.184/18.12.2020 privind actualizarea
componenței Echipei Intersectoriale Locale (EIL) în domeniul prevenirii și combaterii violenței asupra
copiilor, violenței în familie și a exploatării în familie, componența EIL este constituită din
reprezentanți ai următoarelor entități:
1.

Consiliul Județean Gorj;

2.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj;

3.

Instituția Prefectului – Județul Gorj;

4.

Direcția Publică de Protecție Socială Tg-Jiu;

5.

Inspectoratul Județean de Poliție Gorj;

6.

Inspectoratul Școlar Județean Gorj;

7.

Direcția de Sănătate Publică Gorj;

8.

Serviciul de Probațiune de pe langă Tribunalul Gorj;

9.

Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog;

10.

Asociația ,,Inimi de Gorjeni,,;

11.

Asociația pentru Șanse Egale Tg-Jiu;

12.

Inspectoratul de Jandarmi Județean ,,Tudor Vladimirescu,, Gorj;

13.

Centrul Județean pentru Resurse și Asistență Educațională Gorj;

14.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj;

15.

Asociația Părinților Școlii Generale ,,Sf. Nicolae,,;

16.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj;

17.

Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane –Biroul Craiova;

18.

Poliția Locală a Municipiului Tg-Jiu.

În anul 2020, EIL a avut un rol important în diminuarea și prevenirea violenței manifestată în rândul
minorilor cu vârste cuprinse între 12 și 17 ani, organizând evenimentul "STOP BULLYINGULUI,, și
elaborând un Plan de acțiune pentru prevenirea și combaterea delincvenței juvenile.
S-a constatat că tot mai mulți copii, adolescenți, părinți și profesori se luptă cu fenomenul bullying
aproape în fiecare zi acasă, în curtea școlii, în clase, pe internet, în comunitatea locală etc. Cauzele și
consecințele fenomenului bullying nu sunt noi, sunt manifestate la toate generațiile de copii și tineri.
Se remarcă însă o creștere rapidă a frecvenței sau un specific al violenței de la o anumită perioadă de
vârstă, în funcție de gen, fenomenul bullying având un mod de manifestare specific, cu repercusiuni la
vârsta adultă. Fenomenul bullying apare ca fiind încă insuficient conștientizat în societate.
Cauze şi condiţii care favorizează comiterea unor fapte de violenţă:
-Teribilismul şi iresponsabilitatea, degenerarea conflictelor în acte de violenţă, de la simpla violenţă
verbală la violenţa fizică;
-Modificările asociate creşterii care se exprimă prin actul de agresiune pe fondul unor transformări
fizice, de percepţie a adaptării la noua identitate sau ale unor obiective cu caracter de beneficiu primar
sau secundar;
-Degradarea procesului educaţional, evidenţiat mai ales prin carenţe în educaţia din mediul familial şi
scăderea rolului componentei educaţional - comportamentale în mediul şcolar;
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-Familii dezorganizate;
-Lipsa unor soluţii viabile de supraveghere şi reintegrare socială;
-Timpul liber - lipsit de preocupări pozitive;
-Modele de comportament promovate între elevi care valorizează impunerea în faţa celorlalţi;
-Modele de comportament învăţate în familie, etalarea prestigiului prin forţă;
-Influenţa negativă a televiziunii, internetului și a jocurilor PC;
-Presiunea faţă de cerinţele şcolare;
-Diferenţe de relaţionare faţă de diverse categorii de elevi, care pot fi surse generatoare de tensiuni şi
conflicte.
Diversificarea formelor de manifestare a delicvenţei juvenile din ultimii ani, în special a infracţiunilor
comise cu violenţă, impune realizarea de eforturi în scopul găsirii celor mai eficiente mijloace de
contracarare a efectelor nocive ale acestui fenomen. Este necesară o implicare şi o colaborare mai
strânsă între instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale și persoanele care se ocupă de educarea
şi protecţia minorilor- familie, şcoală, poliţie, autorităţi locale, comunitate etc.- în vederea creşterii
siguranţei acestora, a imprimării unui comportament civilizat şi a unui respect mai mare faţă de lege.
Periodic se realizează la nivelul instituţiilor abilitate o analiză a fenomenelor de violenţă în care sunt
implicați tinerii, mai ales în mediul şcolar şi familial. Ţinând cont de faptul că în procesul de educaţie
sunt implicaţi mai mulţi factori – familie, şcoală, autorităţi, mass-media- măsurile stabilite îşi propun
realizarea unor activităţi concrete la nivelul şcolii cât şi în plan local, desfăşurate în colaborare cu
structuri guvernamentale şi neguvernamentale, cu atribuţii sau preocupări în domeniul prevenirii
delivenţei juvenile, precum şi prin angrenarea nemijlocită a elevilor şi a familiilor acestora în activităţi
educativ- preventive.
Direcţii de acţiune stabilite:
-Cunoaşterea dinamicii infracţiunilor de violenţă comise de minori sau împotriva acestora, în incinta
sau zona adiacentă unităţilor şcolare, prin analiza periodică a fenomenului delincvenţei juvenile și a
victimizării minorilor.
-Pregătirea antiinfracţională și antivictimală a elevilor, prin organizarea de activităţi educativ preventive în unitățile de învățământ, în colaborare cu instituţiile publice abilitate care au atribuţii în
domeniul protecţiei copilului, mediatizarea activităţilor desfăşurate şi transmiterea de recomandări
preventive în mass-media.
-Stabilirea atribuțiilor fiecărei instituții și a unui mod de intervenție unitar.
Rezultate aşteptate:
-Cunoaşterea permanentă a stării de siguranţă existentă în unitatea şcolară;
-Identificarea formelor de manifestare a comportamentelor antisociale ale elevilor, în special a
manifestărilor agresive;
-Cunoaşterea de către elevi a prevederilor legale privind minoritatea şi consecinţele juridice asociate
săvârşirii de infracţiuni sau alte fapte antisociale;
-Cunoaşterea de către elevi a măsurilor de prevenire a criminalităţii în vederea reducerii riscului
victimei;
-Creşterea gradului de siguranţă în unităţile de învăţământ.
6. Prevenirea abandonului şi instituționalizării copilului.
În noul context legislativ şi instituţional, D.G.A.S.P.C. Gorj, ca furnizor de servicii sociale, are
responsabilitatea de a asigura servicii sociale specializate acreditate. Noua structura a serviciilor
existente în cadrul componentei de protecţie a copilului nu mai conţine în mod explicit un serviciu de
prevenire a abandonului copilului şi instituţionalizării copilului. Principala responsabilitate în
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realizarea acestei activităţi revine autorităţilor publice locale – serviciilor publice locale de asistenţă
socială şi compartimentelor de asistenţă socială din subordinea autorităților administrației publice
locale organizate la nivel de municipiu, oraș și comună.
Sub acest aspect, prioritară pentru judeţul Gorj este iniţierea unui proces de dezvoltare comunitară pe
componenta înființării de servicii sociale primare/specializate în funcţie de nevoile, caracteristicile
beneficiarilor şi resursele comunitare. Este un demers ce presupune antrenarea tuturor actorilor
insituţionali locali, DGASPC Gorj fiind unul dintre aceștia.
La nivelul D.G.A.S.P.C., activitatea de prevenire a abandonului şi a instituţionalizării copilului se
desfășoara în 7 centre de zi (pentru copilul cu handicap şi pentru copilul aflat în dificultate), în
serviciile de tip rezidential (3centre de plasament, 6 case și 8 apartamente de tip familial) și în centrele
de consiliere şi sprijin pentru părinţi. De asemenea, prevenirea instituţionalizării copilului de 0-2 ani
este realizată prin colaborarea serviciilor din cadrul DGASPC Gorj şi implicarea autorităţilor locale, a
ONG-urilor, cu sprijinul compartimentelor adopții, plasamente familiale, AMP, precum și prin
intervenția Compartimentului juridic și a Compartimentului violență domestică, intervenție în situații
de abuz, neglijare, trafic, migrație, repatrieri. La sfârșitul anului 2020, în structura DGASPC Gorj
există următoarele servicii specializate licențiate care asigură furnizarea serviciilor de prevenire a
abandonului şi separării copilului de părinţii săi:
5 centre de zi - 2 în Tg-Jiu, unul în Tg- Cărbunești, două în Novaci (toate în cadrul unor complexe de
servicii sociale), în care au beneficiat de servicii un număr total de 83 de copii proveniți din familii care nu le pot
asigura prin resurse proprii condiţii corespunzătoare de îngrijire şi educare;
1 serviciu de monitorizare, asistenţă şi sprijin a femeii gravide predispuse să îşi abandoneze copilul –
prin care s-au derulat activităţi de consiliere, educaţie parentală, planning familial, sănătatea reproducerii şi
sprijin pentru 8 gravide, aflate în situaţie de risc de abandon;
2 centre de primire în regim de urgență, la Tg-Jiu în subordinea Complexului de Servicii Comunitare
pentru Copilul în Dificultate Tg-Jiu și la Tg-Cărbunești în subordinea Complexului de Servicii Comunitare
pentru Copilul în Dificultate Tg-Cărbunești. Au beneficiat de masură de protecție un număr total de 93 copii;
1 centru de primire în regim de urgenţă pentru mama şi copilul, victime ale violenţei
domestice în subordinea Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate Tg-Jiu, unde au
beneficiat de protecție un numar total de 8 mame și 16 copii;
1 centru de zi pentru pregătirea şi sprijinirea integrării sau reintegrării copilului în familie, au beneficiat
un numar total de 14 beneficiari /luna;
-

1 centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Tg-Jiu;

2 centre maternale - unul în Tg - Jiu și unul în Tg-Cărbunești (în cadrul unor complexe de servicii
comunitare), unde au beneficiat de protecţie un număr total de 30 persoane;
Conform H.G. nr. 323/2007 pentru aprobarea Planului naţional privind prevenirea abandonului copilului de
către familie, compartimentul de management de caz pentru copilul aflat în servicii de tip rezidenţial a realizat
evidenţa copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, în special la cele cu specialitatea obstetrică-ginecologie şi alte
unităţi sanitare care oferă servicii medicale pentru copii, a copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, a
gravidelor în situaţie de risc social, a cazurilor cu risc social/de abandon, precum şi a activităţii de monitorizare a
cazurilor de copii care au fost supuşi riscului de a fi părăsiti în unităţile sanitare, dar s-au reîntors în familie.
De asemenea, părinţii/membrii familiei lărgite a copiilor supuşi riscului de a fi părăsiţi în unităţi sanitare, precum
şi cei ai celor care s-au reîntors în familie au fost consiliaţi privind responsabilitatea familiei şi dreptul copilului
de a fi îngrijit, crescut şi educat în familia sa, au fost informaţi cu privire la serviciile şi prestaţiile de asistenţă
socială, măsurile de protecţie specială şi serviciile oferite în Centrul maternal cuplului mamă-copil. Pentru toate
cazurile au fost sesizate serviciile publice de asistenţă socială aflate pe raza de domiciliu a
mamei/părinţilor/familiei lărgite, în vederea monitorizării situaţiei cuplului mamă-copil.
În vederea prevenirii şi combaterii abandonului/separării copilului de familie, a fost încheiat
parteneriatul de colaborare între D.G.A.S.P.C. Gorj și Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale
(FDSS), privind implementarea proiectului POCU, cod SMIS 2014+ 129141 "Să ne creștem copiii
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acasă! O alternativă la instituționalizare pentru județul Gorj". Proiectul are ca obiectiv elaborarea
de măsuri inovative pentru prevenirea separării copilului de familie, precum și dezvoltarea de servicii
sociale alternative în județul Gorj și vizează acțiuni de prevenire a separării copilului de familia sa,
acordarea de sprijin material pentru minim 270 de copii expuși riscului separării de familie, precum și
asigurarea serviciilor de consiliere și sprijin pentru minim 100 de copii, în cadrul Centrului de
Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii "Luna" (centru social care a fost înființat în cadrul
proiectului), situat în municipiul Tg-Jiu, județul Gorj.
7. Comisia pentru Protecţia Copilului Gorj
Comisia pentru Protecţia Copilului Gorj(CPC)este organizată şi funcţionează în baza Hotărârii
Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului şi a
fost constituită prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 164/29.09.2017.
Comisia funcţionează ca organ de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, atribuţiile ei fiind în
principal următoarele:
-stabilirea încadrării copiilor cu dizabilităţi într-un grad de handicap;
-stabilirea măsurilor de protecţie specială a copiilor și tinerilor, în condiţiile legii;
-încetarea, menţinerea sau înlocuirea măsurii de protecţie specială, în condiţiile modificării
împrejurărilor care au determinat stabilirea ei;
-soluţionarea cererilor privind eliberarea atestatului de asistent maternal profesionist;
-soluţionarea plângerilor adresate de copii, dacă legea nu stabileşte această atribuţie în competenţa
altor instituţii;
-informarea părinţilor cu privire la consecinţele plasamentului asupra raporturilor pe care le au cu
copiii, inclusiv a drepturilor şi obligaţiilor pe care le au faţă de copii pe durata măsurii;
-promovarea drepturilor copiilor în toate activităţile pe care le întreprinde.
În anul 2020, Comisia pentru Protecţia Copilului Gorj s-a întrunit în 48 de şedinţe, rezultatele
dezbaterilor fiind consemnate de către secretarul CPC în procese-verbale, conform prevederilor legale.
Au fost emise un număr de 670 de hotărâri privind încadrarea copiilor în categoria persoanelor cu
handicap, menţinerea încadrării în grad de handicap cu schimbarea reprezentantului legal sau a
domiciliului copilului, revocarea încadrării în grad de handicap, astfel:
-374 hotărâri privind încadrarea copiilor în gradul grav cu asistent personal;
- 24 hotărâri privind încadrarea în gradul grav;
-103 hotărâri de încadrare în gradul accentuat;
-138 hotărâri de încadrare în gradul mediu;
- 12 hotărâri de încadrare în gradul uşor;
- 4 hotărâri pentru copiii care nu se încadrează în grad de handicap;
- 3 hotărâri prin care se revocă încadrarea în grad de handicap, urmare decesului copiilor;
- 12 hotărâri prin care s-a menţinut încadrarea în grad de handicap cu schimbarea reprezentantului
legal sau a domiciliului copilului.
Au fost emise 178 de hotărâri privind măsurile de protecţie specială pentru copilul în dificultate:
- 2 hotărâri privind instituirea măsurii de protecţie specială- plasament la familii/ persoane/ rude
până la gradul IV;
- 30 hotărâri de încetare a măsurilor de plasament familial;
- 22 hotărâri de menţinere a măsurii de protecţie specială la rude până la gradul IV/familii/persoane la
solicitarea tinerilor, conform art. 55 din Legea 272/2004, republicată;
- 2 hotărâri de încetare a măsurilor de plasament la asistenţi maternali profesionişti,
- 7 hotărâri de menţinere a măsurii de protecţie specială la asistenți maternali profesioniști la
solicitarea tinerilor, conform art. 55 din Legea 272/2004, republicată;
- 15 hotărâri de încetare a măsurilor de plasament în sistem rezidenţial;
- 19 hotărâri de menţinere a măsurii de protecţie specială la centrele de plasament din structura
DGASPC Gorj, la solicitarea tinerilor, conform art. 55 din Legea 272/2004, republicată;
- 13 hotărâri privind instituirea măsurii de protecţie specială- supraveghere specializată cu
menţinerea copilului în familia naturală;
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- 4 hotărâri privind încetarea măsurilor de supraveghere specializată;
- 50 hotărâri privind reînnoirea atestatului de asistent maternal profesionist în cadrul D.G.A.S.P.C.
Gorj şi 50 de atestate;
- 10 hotărârii privind eliberarea atestatului de asistent maternal profesionist în cadrul D.G.A.S.P.C.
Gorj şi 10 atestate AMP
- 3 hotărâri privind menţinerea măsurilor de protecţie specială, deoarece împrejurările care au stat la
baza stabilirii măsurilor s-au modificat.
- 1 hotărâre privind suspendarea atestatului de asistent maternal profesionist pentru o perioadă de șase
luni.
Încadrarea în grad de handicap a copiilor cu dizabilităţi s-a făcut în baza propunerilor făcute de
specialiştii Serviciului de evaluare complexă a copilului cu dizabilităţi din cadrul D.G.A.S.P.C Gorj cu
respectarea strictă a criteriilor medicale prevăzute în Ordinul nr. 1306/2016 pentru aprobarea criteriilor
psihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a
acestora şi a Ordinului Nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi
intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării
şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi
reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale. S-a pus accent pe prezentarea
planului de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabilităţi/planului de abilitare şi de tranziţie a copilului
cu dizabilităţi la viaţa de adult, evaluarea şi încadrarea copilului cu dizabilităţi într-un grad de
handicap reprezentând, pe lângă observarea simptomelor unei dizabilităţi şi modul de comunicare cu
persoana din spatele handicapului de a dezvolta întreaga personalitate a acestuia prin punctele sale
tari. La acest capitol s-a constatat lipsa de preocupare din partea unor părinţi/reprezentanţi legali în
efectuarea demersurilor necesare pentru recuperarea copilului. Sunt şi părinţi care invocă lipsa
resurselor financiare sau a facilitării accesării serviciilor de recuperare, mai ales în mediul rural. De
asemenea, sunt şi părinţi care fac eforturi deosebite pentru recuperarea copilului sau diminuarea
efectelor determinate de handicap, creând astfel condiţii şi un confort corespunzător pentru creştere şi
educare.
Cu ocazia reevaluării condiţiilor privind încadrarea în grad de handicap, s-a constatat că odată cu
modificarea legislaţiei, părinţii sau reprezentanţii legali ai copiilor au întâmpinat dificultăţi în
depunerea la termen a documentaţiei necesare, dar s-au făcut eforturi şi s-a asigurat continuitatea
încadrării în grad de handicap şi continuitatea plăţii drepturilor băneşti cuvenite acestei categorii de
copii.
În privinţa stabilirii măsurilor de protecţie specială a copiilor, potrivit dispoziţiilor Legii
nr.272/2004 privind protecţia și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, adoptarea unei măsuri de protecţie specială (respectiv plasament, supraveghere
specializată) a fost ultima soluţie în ceea ce priveşte protecţia copilului şi a intervenit atunci când s-au
epuizat toate soluţiile legale şi nu s-a găsit o rezolvare în interesul superior al acestuia.
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 323/2007 prin care a fost aprobat
Planul naţional de acţiune privind prevenirea abandonului copilului de către familie, Comisia pentru
Protecţia Copilului Gorj întocmește rapoarte trimestriale de informare privind situaţia copiilor părăsiţi
în unităţile sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social şi a
activităţii de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuşi riscului de a fi părăsiţi în unităţile
sanitare reîntorşi în familie. Măsurile prevăzute de Planul naţional de acţiune privind prevenirea
abandonului copilului de către familie sunt aplicate la nivel naţional, judeţean, comunitar şi în unități
sanitare. Principalul atuu al planului, sunt intervenţiile centrate pe comunităţi cu risc mai mare de
părăsire a copiilor. Aceste comunităţi vor fi identificate în funcţie de zonele în care au domiciliul
mamele care au părăsit copii. Planul propune, de asemenea, identificarea, evaluarea si monitorizarea în
comunitate a familiilor cu risc crescut de abandon a copilului, prin intermediul vizitelor la domiciliu
efectuate de asistenţi sociali sau de persoane cu atribuţii în domeniul asistenței sociale, precum şi de
asistenţii medicali comunitari.
În întreaga sa activitate, Comisia pentru Protecţia Copilului Gorj urmărește respectarea şi
promovarea drepturilor copilului potrivit reglementărilor în materie.
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V.

PRIORITĂȚI 2021-2025 PRIVIND PROTECȚIA ȘI PROMOVAREA DREPTURILOR
COPILULUI
a. Asigurarea tranziției de la îngrijirea instituțională a copilului la cea bazată pe familie și
comunitate, în beneficiul copiilor care trăiesc în prezent în instituții, precum și pentru
cei care trăiesc în cadrul comunitățiilor, fiind lipsiți de sprijin.

Dezinstituționalizarea este procesul complex de tranziție de la îngrijirea în instituții la îngrijirea bazată
pe servicii care previn separarea copiilor de familie și pe o varietate de servicii alternative bazate pe
familie și pe îngrijirea în cadrul comunității. Procesul de dezinstituținalizare trebuie să fie planificat
pornind de la interesul superior al copilului și nevoile individuale ale acestuia și ale familiei sale.
Închiderea unei instituții trebuie însoțită de crearea unor servicii noi care să asigure cea mai potrivită
formă de îngrijire alternativă a copiilor într-un mediu familial. Astfel, închiderea unei instituții trebuie
tratată ca o oportunitate de a intensifica eforturile ”de a menține sau reintegra copiii în grija familiilor
lor sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, de a găsi soluții adecvate, alternative la
instituționalizare și permanente, precum adopția,,. În plus, închiderea unei instituții trebuie
acompaniată de dezvoltarea și întărirea serviciilor din comunitate care previn separarea copiilor de
familie, pentru a asigura reducerea numărului de copii separați de familie care au nevoie de îngrijire în
sistemul public de protecție specială.
În județul Gorj sunt 3 centre de plasament (servicii sociale rezidențiale pentru copii), cu o capacitate
de furnizare de servicii sociale sub 50 de locuri, aflate în structura DGASPC Gorj (decembrie 2020),
centre care este necesar ca, în perioada 2021-2025, să fie restructurate/închise. Pentru închiderea lor se
intenționează să se folosească fonduri de la nivel județean și fonduri europene 2021-2027 (POR,
POCU etc.). Scopul urmărit îl constituie dezinstituționalizarea copiilor și găsirea celor mai bune soluții
ca întregul proces de închidere să fie centrat pe copil și pe asigurarea unei vieți mai bune, a unei
copilării fericite și mai multor șanse de dezvoltare deplină și armonioasă pentru toți copiii din aceste
instituții.
Fiecare centru va fi închis în conformitate cu o metodologie și un plan care țin cont de interesul
superior al copilului și care abordează măsura în care resursele umane, financiare și materiale
disponibile sunt adecvate.
În vederea închiderii centrelor de plasament pentru copii, se va ține cont de următoarele:
-Planificarea închiderii centrelor și dezvoltării de noi servicii trebuie să aibă la bază nevoile specifice
identificate pentru fiecare copil și familia acestuia, precum și consultarea lor;
-Închiderea centrelor de plasament trebuie însoțită de dezvoltarea și întărirea serviciilor din comunitate
de prevenire a separării copiilor de familie;
-Este necesară întărirea considerabilă a activităților de monitorizare și evaluare a situației copiilor după
închiderea centrului de plasament, precum și a calității serviciilor alternative nou înființate;
-ONG-urile sunt parteneri valoroși în domeniul protecției copilului și tocmai de aceea
dezinstituționalizare poate fi construită mai ales prin parteneriate public-privat;
-Se vor organiza campanii de informare și sensibilizare a populației generale și a factorilor de decizie
de la nivel local pentru a crește nivelul de acceptare și integrare a acestor copii, mai ales a celor cu
nevoi speciale, în comunitate.
Pentru a reduce numărul de copii care intră în sistemul de protecție, în general, și în special al celor
care intră în centrele de plasament se va folosi o procedură, un plan de actiune care să identifice copiii
expuși riscului de separare de familie. Reducerea numărului de copii aflați în sistemul de protecție
specială va necesita dezvoltarea serviciilor de prevenire în cadrul comunității.
Unul dintre obiectivele generale stabilite prin Strategia națională privind protecția și promovarea
drepturilor copilului 2014-2020, implementat în continuare și după anul 2020, se referă la necesitatea
“respectării drepturilor și promovării incluziunii sociale a copiilor aflați în situații vulnerabile.” În mod
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specific, sub-obiectivul 2.5 exprimă necesitatea “continuării tranziţiei de la îngrijirea instituţională a
copiilor la îngrijire comunitară” prin următoarele:
-

“Interzicerea instituționalizării copilului de vârstă mică”, rezultatul anticipat fiind “Copiii de
vârstă mică separaţi temporar sau definitiv de familie beneficiază de îngrijire în servicii de tip
familial.”

-

“Închiderea de instituţii de tip vechi şi dezvoltarea de servicii comunitare” rezultatul anticipat
fiind “Toate instituţiile clasice închise,,

-

Etapele majore ale procesului de dezinstituționalizare ce are ca rezultat vizibil închiderea
instituțiilor și dezvoltarea serviciilor alternative fac referire la următoarele:
o

Decizia de a închide un centru de plasament;

o

Pregătirea: Evaluarea ce trebuie realizată pentru înțelegerea și dimensionarea nevoilor
copiilor și familiilor lor, precum și consultarea acestora;

o

Elaborarea planului de închidere: Planificarea noilor servicii și intervențiilor pe durata
proiectului, inclusiv servicii de prevenire la nivel de comunitate; Planificarea
activităților legate de resursele umane și clădirile devenite disponibile;

o

Tranziția: Pregătirea copiilor pentru transfer și mutarea lor efectivă ;

o

Alte aspecte legate de implementarea planului individual de închidere a centrului
(riscuri, sustenabilitate, învățare mutuală etc.);

o

Monitorizarea și evaluarea situației copiilor și a serviciilor nou înființate.

b. Asigurarea unui mediu familial și a unei îngrijiri alternative – grup țintă:copiii în situații de
risc social și familile acestora, comunitatea locală, ceea ce include:
-

conștientizarea responsabilităților și a obligațiilor părinților în vederea asigurării creșterii,
educării și întreținerii copiilor

-

prevenirea separării copilului de părinți

-

dezvoltarea serviciilor sociale comunitare integrate (social, medical, educational, de ocupare)
în cadrul comunității locale atât pentru copiii sănătoși, cât și pentru cei cu dizabilități;

-

creșterea capacității serviciilor publice de asistență socială pentru acordarea de servicii,
acreditarea furnizorilor publici și privați și licențiarea serviciilor sociale create

-

întărirea rolului consiliilor consultative.

c. Asigurarea sănătății și bunăstării copilului, adaptarea serviciilor medicale și de promovare a
sănătății la nevoile copilului – grup țintă: copiii, familile acestora, instituțiile publice cu atribuții
în domeniul social și medical, autorități publice locale, ceea ce presupune:
-

asigurarea unui nivel de trai și a unei sănătăți care să permită copilului dezvoltarea sa fizică,
mentală, spirituală, morală și socială;

-

asigurarea dreptului copilului de a se bucura de cea mai bună stare de sănatate și de a beneficia
de servicii medicale;

-

promovarea drepturilor copilului cu dizabilități la educație, recuperare, compensare, reabilitare
și integrare în vederea dezvoltării personalității sale și a integrării în societate.

d. Accesul la educație, activități recreative și culturale – grup țintă: copiii de vârstă preșcolară și
școlară
-

prevenirea abandonului școlar;

-

accesul copiilor la formele de educație în condiții nediscriminatorii;

-

adecvarea serviciilor de educație la nevoile copiilor și la nevoile societății;
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-

asigurarea dreptului copilului la odihnă, vacanță, participare la activități de petrecere a
timpului liber.

e. Creşterea calităţii serviciilor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de
ocrotirea părinţilor săi
-

creșterea calitativă a serviciilor de tip familial și rezidențial, prin implementarea standardelor
minime obligatorii privind protecţia copilului, în scopul asigurării unei intervenţii optime,
coerente şi personalizate pentru toți beneficiarii unei măsuri de protecţie specială;

-

multiplicarea şi diversificarea intervenţiilor intersectoriale, prin dezvoltarea de parteneriate cu
serviciile comunitare integrate, în scopul mobilizării resurselor comunităţii, şi eficientizarea
activităţilor serviciilor de protecţie alternative în mediul familial substitutiv;

-

limitarea perioadei de acordare de servicii în cadrul protecţiei de tip familial, prin asigurarea
intervenţiei complementare a altor categorii de servicii intra şi interinstituţionale care să
permită identificarea unor modalităţi de soluţionare a cazului;

-

continuarea tranziţiei de la îngrijirea instituţionalizată a copiilor la îngrijirea comunitară;

-

crearea/dezvoltarea de noi servicii de consiliere, informare și orientare;

-

acordarea de suport famililor pentru a preveni apariția situațiilor de risc.

f. Protecția copilului aflat în situație de risc major (copilul străzii, copilul care a săvârșit o faptă
penală și nu răspunde penal, copilul victimă a exploatarii, abuzului, neglijării, traficului, rapirii,
consumului de droguri)
-

prevenirea și combaterea acțiunilor sau comportamentelor deviante ale copiilor;

-

reintegrarea în societate a copiilor care au săvărșit o faptă penală și nu răspund penal;

-

dezvoltarea reţelei de servicii implicate în problematica copiilor aflaţi în conflict cu legea;

-

prevenirea consumului de droguri şi de substanțe asimilate acestora în rândul copiilor/tinerilor;

-

asistarea specializată, recuperarea şi reintegrarea socială a copiilor/tinerilor consumatori de
droguri /substanţe asimilate acestora şi sprijinirea familiilor acestora;

-

prevenirea extinderii fenomenului traficului de copii;

-

prevenirea părăsirii teritoriului statului român sau rămânerea în strainatate a copilului
neînsoțit;

-

dezvoltarea sistemului de prevenire şi protecţie a copiilor străzii;

-

întărirea capacităţii furnizorilor de servicii publice în ceea ce priveşte prevenirea şi combaterea
oricăror forme de violenţă asupra copilului ;

-

dezvoltarea de servicii (centre) de consiliere şi sprijin pentru copilul străzii, copilul delincvent,
copilul victimă a exploatării, abuzului, violenţei;

-

promovarea și respectarea drepturilor copiilor rromi la educație, sănătate, servicii sociale,
servicii de zi.

g. Reintegrarea copiilor/tinerilor beneficiari ai sistemului de protectie – grup țintă: copii/tineri
cu măsură de protecție specială, inclusiv copiii cu dizabilități, și familiile acestora
-

formarea și dezvoltarea deprinderilor de viață independentă la copiii/tineri aflați în sistemul de
protecție specială;

-

sprijinirea tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului pentru identificarea unui loc
de muncă și a unei locuințe, în scopul îmbunătățirii șanselor de inserție socio-profesională a
acestor;

-

atenuarea factorilor de risc care conduc la marginalizarea și excluderea socială a tinerilor.
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h. Crearea unui sistem de formare profesională – grup țintă: resursele umane implicate în
protecția copilului și/sau promovarea drepturilor copilului
-

asigurarea formării/perfecționării permanente a tuturor categoriilor de personal implicate în
protecția copilului și promovarea drepturilor copilului, punând-se accent pe respectarea și
promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului, a demnității acestuia, ascultarea
opinei copilului și luarea în considerare a acesteia, ținând cont de vârsta și de gradul său de
maturitate, egalitatea șanselor și nediscriminarea . Pentru perioada 2021-2025, se va continua
programul de formare continuă pentru personalul din cadrul DGASPC, astfel încât estimăm că
vor fi incluse în acest program un numar aproximativ 700 persoane anual. De asemenea, un
număr aproximativ de 20 de persoane aflate în funcţii conducere vor fi incluse anual în
programe de pregătire şi specializare organizate anual.

i. Promovarea adopției naționale
-

derularea unor campanii de informare a populației cu privire la adopția națională

-

identificarea copiilor care beneficiază de măsura de protecţie la asistent maternal
profesionist şi/sau la familii/persoane şi care prezintă potenţial adoptiv.

j. Informarea și consilierea familiilor copiilor cu dizabilităţi în vederea conştientizării importanţei
rolului acestora în recuperarea şi reabilitarea copilului
-

planificarea serviciilor şi a intervenţiilor privind recuperarea copilului şi implicarea
familiei/reprezentantului legal al copilului;

-

dezvoltarea de atitudini pozitive în familie şi societate faţă de copiii cu dizabilităţi;

-

implicarea autorităţilor locale în monitorizarea implementarii planurilor de servicii şi a
recuperării copilului cu dizabilități;

-

organizarea de programe de informare derulate la nivelul comunităţilor privind dreptul copilului
cu dizabilităţi la servicii de recuperare şi reabilitare;

-

identificarea grupurilor de părinţi care necesită consiliere şi sprijin în recuperarea şi reintegrarea
copiilor.

k. Servicii de asistenţă şi sprijin pentru tineri
În situaţia în care media de vârstă a copiilor aflaţi în sistem rezidenţial este ridicată şi o pondere
importantă o reprezintă copii/tinerii cu dizabilități, este prioritar să dezvoltăm noi servicii şi programe
destinate integrării socio-profesionale a copiilor/tinerilor, integrarea în comunitate a celor care
părăsesc sistemul de protecţie specială, prin crearea unor servicii sociale care să răspundă la nevoile
acestor categorii de beneficiari: servicii de consiliere, deprinderi de viață independentă, servicii de
integrare socio-profesională, locuințe protejate.
l. Consolidarea parteneriatului public-privat
-

implicarea societății civile, a ONG-urilor, a furnizorilor de servicii sociale publice și private, a
instituțiilor de cult în elaborarea de proiecte care au ca obiectiv îmbunătățirea activităților privind
protecția copilului și a familiei, inclusiv a copiilor cu dizabilități;

-

promovarea și încurajarea acțiunilor de parteneriat atât pentru prevenirea separării copiilor de
familie, cât și pentru celelalte componente ale dezinstituționalizării (închiderea instituțiilor de tip
vechi și dezvoltarea alternativelor de îngrijire de tip familial);

-

consolidarea parteneriatului public-privat în scopul derulării unor proiecte ce vor viza
crearea/dezvoltarea unor unități de economie socială sau a unor servicii sociale, în funcție de
nevoile identificate.

m. Atragerea de finanţare externă prin proiecte
Utilizarea în continuare a fondurilor europene nerambursabile 2021-2027 este o oportunitate pentru
dezvoltarea servicilor sociale. Aceste finanţări oferă posibilitatea prezentării de programe şi proiecte
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concrete şi bine fundamentate, care să servească la atingerea obiectivelor stabilite în planul
D.G.A.S.P.C. Gorj.
În Romania, principala sursă de finanțare a programelor operaționale este reprezentată de fondurile
europene structurale și de investiții (fondurile ESI), care au ca obiectiv implementarea politicii de
coeziune economică și socială la nivel național. Din această categorie de fonduri fac parte: Fondul
European de Dezvoltare Regionala (FEDR), care urmărește consolidarea coeziunii economice și
sociale la nivel european, prin corectarea dezechilibrelor existente între regiunile din spațiul
intracomunitar (fondurile vizează domenii precum: dezvoltarea regională, creșterea competitivității
IMM-urilor, cercetarea, inovarea sau dezvoltarea urbană durabilă); Fondul de Coeziune (FC), care
finanțează proiecte de infrastructură, mediu, energie, transport, prin îmbunătățirea eficienței
energetice, dezvoltarea transportului feroviar și public, utilizarea surselor de energie regenerabilă;
Fondul Social European (FSE), care reprezintă principalul instrument european ce vizează crearea de
locuri de muncă și asigurarea de oportunități profesionale echitabile pentru toți cetățenii europeni;
fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), care reprezintă mecanismul european de
finanțare a politicii UE de dezvoltare rurală, prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea
Europeană pentru dezvoltarea economică și socială a spațiului rural din România; fondul european
pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM), destinat politicilor europene în domeniul pescuitului și al
afacerilor maritime. În ceea ce privește ajutoarele pentru persoanele defavorizate, sumele sunt
distribuite prin fondul european de ajutor pentru cele mai defavorizate persoane (FEAD).
VI. DESCENTRALIZARE
În intervalul de timp analizat, au existat iniţiative privind accelarea procesului de descentralizare a
activităţii de protecţie a copilului de la nivel judeţean către autorităţile publice locale, prin dezvoltarea
unor servicii de protecţie în subordinea consiliilor locale. Din cauza resurselor financiare insuficiente
şi a lipsei de experienţă în administrarea unor astfel de servicii, nu toate iniţiativele au avut succes. În
acest sens, este necesară consolidarea capacităţii autorităţilor locale în vederea dezvoltării şi furnizării
de servicii sociale de calitate şi adaptate nevoilor identificate la nivel local, pentru favorizarea
incluziunii sociale a persoanelor vulnerabile.
De asemenea, este necesar să se echilibreze cele două nevoi esențiale pentru un sistem sustenabil:
descentralizarea serviciilor sociale, pentru ca autoritățile locale să poată construi și oferi servicii cu
adevărat necesare comunității din care fac parte, și garantarea accesului egal şi uniform la un spectru
larg de servicii sociale de bază, interconectate (primare și specializate).
VII.

COLABORAREA CU ORGANIZAȚIILE NEGUVERNAMENTALE

Colaborarea cu ONG-urile a avut ca scop susţinerea activităţii de protecţie a copilului la nivelul
judeţului Gorj. S-au implementat programe pe următoarele componete:
-

Promovarea adopţiei naţionale şi pregătirea specialiştilor din cadrul serviciului adopţie pentru
implementarea noilor reglementări;

-

Dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă pentru tinerii din centrele de plasament;

-

Integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie;

-

Pregătirea specialiştilor din cadrul SPAS-urilor şi a specialiştilor din cadrul DGASPC;

-

Prevenirea abandonului copilului/instituţionalizării acestuia şi sprijinirea familiilor aflate în
situaţii de risc;

-

Prevenirea abandonului şcolar prin dezvoltarea reţelelor de prevenire a abandonului şcolar;
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-

Asigurarea de servicii specializate pentru copiii care trăiesc în stradă, copilul abuzat/neglijat,
violență domestică;

-

Parteneriate de colaborare încheiate privind activități stradale de mediatizare/popularizare a
drepturilor copilului, prevenirea fenomenului de violență domestică;

-

Contracte de voluntariat/practică de specialitate.

VIII. OBIECTIVE GENERALE ŞI OBIECTIVE OPERAȚIONALE
Obiectivul general nr. 1: ÎNTĂRIREA ROLULUI FAMILIEI PENTRU CREȘTEREA,
ÎNGRIJIREA ȘI EDUCAREA COPIILOR; ÎMBUNĂTĂŢIREA ACCESULUI TUTUROR
COPIILOR LA SERVICII DE CALITATE
Obiectivul operațional 1.1. Dezvoltarea de servicii comunitare integrate la nivelul comunităţilor
defavorizate în vederea asigurării accesului în mod egal la servicii medicale, educaţionale şi de
asistenţă socială, menţinerea copilului în familia naturală, prevenirea situaţiilor de risc pentru copil şi
familie.
Obiectivul operațional 1.2. Creşterea capacităţii beneficiarilor de a accesa şi a utiliza servicii
destinate copilului şi familiei, dezvoltarea acţiunilor de prevenire a separării copilului de părinţi şi
susţinerea reintegrării acestuia în familie.
Obiectivul operațional 1.3. Dezvoltarea şi diversificarea alternativelor de tip familial în funcţie de
caracteristicile şi nevoile copilului prin dezvoltarea reţelei de asistenţi maternali profesionişti
specializaţi.
Obiectivul operațional 1.4 Scăderea riscului de abandon al copilului, inclusiv prin asigurarea dreptului
copilului de a fi născut într-o familie care îl doreşte.
Obiectivul operațional 1.5 Asigurarea
dizabilităţi/cerinţe educaționale speciale.

serviciilor

de

specialitate

destinate

copilului

cu

Obiectivul operațional 1.6 Informarea şi consilierea familiilor copiilor cu dizabilităţi în vederea
conştientizării importanţei rolului acestora în recuperarea şi reabilitarea copilului.
Obiectivul operațional 1.7. Dezvoltarea unui sistem integrat de depistare precoce şi evaluare complexă a
copilului cu dizabilităţi.
Obiectivul operațional 1.8 Promovarea accesului la educaţie a tuturor copiilor.
Obiectivul operațional 1.9 Promovarea accesului copilului la activităţi recreative şi de petrecere a
timpului liber.
Obiectivul operațional 1.10 Prevenirea şi combaterea discriminarii copiilor instituţionalizaţi, precum
şi pentru celelalte categorii de copii - romi sau aflaţi în dificultate, prin dezvoltare de programe.
Obiectivul operațional 1.11 Implicarea şi creşterea rolului comunităţilor locale pentru prevenirea
instituţionalizării şi separării copilului de părinţi şi susţinerea familiilor pentru creşterea, îngrijirea şi
educarea propriilor copii, având ca priorităţi:
-Responsabilizarea familiei pentru creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor copii; promovarea
dreptului fiecarui copil la o familie care să îi asigure creșterea și dezvoltarea armonioasă.
-Conştientizarea părinţilor privind riscurile asumate prin plecarea la muncă în străinătate; informarea
acestora cu privire la obligaţiile ce le revin în situaţia în care intenţionează să plece în străinătate;
-Creşterea responsabilităţii comunităţii locale în prevenirea separării copilului de familie;
-Dezvoltarea/diversificarea serviciilor pentru copil şi familie la nivel local;
-Lărgirea parteneriatului public-privat în vederea descentralizării serviciilor.
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Obiectivul general nr. 2: CREŞTEREA CALITĂŢII SERVICIILOR SOCIALE PENTRU
COPIL ȘI FAMILIE-CONTINUAREA REFORMEI SERVICIILOR SOCIALE PENTRU
COPIL ȘI FAMILIE
Obiectivul operațional 2.1. Redimensionarea calitativă a serviciilor de tip familial prin implementarea
standardelor minime obligatorii privind protecţia alternativă în scopul asigurării unei intervenţii
optime, coerente şi personalizate pentru toți beneficiarii unei măsuri de protecţie de tip familial.
Obiectivul operațional 2.2. Multiplicarea şi diversificarea intervenţiilor intersectoriale prin dezvoltarea
de parteneriate cu serviciile comunitare integrate în scopul mobilizării resurselor comunităţii şi
eficientizarea activităţilor serviciilor de protecţie alternative în mediul familial substitutiv.
Obiectivul operațional 2.3. Limitarea perioadei de acordare de servicii în cadrul protecţiei de tip
familial prin asigurarea intervenţiei complementare a altor categorii de servicii intra şi
interinstituţionale care să permită identificarea unor modalităţi de soluţionare a cazului.
Obiectivul operațional 2.4. Promovarea adopţiei naţionale.
Obiectivul operațional 2.5. Continuarea tranziţiei de la îngrijirea instituţională a copiilor la îngrijirea în
comunitate.
Obiectivul operațional 2.6. Dezvoltarea de măsuri specifice şi servicii de suport pentru copiii cu
părinţi plecaţi la muncă în străinătate.
Obiectivul operațional 2.7. Creşterea şanselor de integrare socială şi ulterior de acces pe piaţa muncii a
persoanelor diagnosticate cu tulburare de spectru autist (TSA).
Obiectivul operațional 2.8. Încurajarea participării copiilor la luarea deciziilor care îi privesc.
Obiectivul general nr. 3: PROTECȚIA ȘI ASISTAREA SPECIALIZATĂ A COPIILOR
AFLAȚI ÎN SITUAȚIE DE RISC MAJOR (COPILUL STRĂZII, COPILUL DELINCVENT,
COPILUL VICTIMĂ A EXPLOATĂRII, NEGLIJĂRII, VIOLENȚEI DOMESTICE,
ABUZULUI, TRAFICULUI, RĂPIRII)
Obiectivul operațional 3.1. Dezvoltarea reţelei de servicii implicate în soluționarea problemei copiilor
aflaţi în conflict cu legea.
Obiectivul operațional 3.2. Prevenirea consumului de droguri şi de substanţte asimilate acestora în
rândul copiilor/tinerilor.
Obiectivul operațional 3.3. Asistarea specializată, recuperarea şi reintegrarea socială a
copiilor/tinerilor consumatori de droguri /substanţe asimilate şi sprijinirea familiilor acestora.
Obiectivul operațional 3.4. Creșterea gradului de conștientizare a populației și a profesioniștilor în
special, cu privire la problematica violenței asupra copilului, în vederea prevenirii tuturor formelor de
abuz.
Obiectivul operațional 3.5. Creșterea eficienței serviciilor specializate de intervenție în cazurile de
violență asupra copilului.
Obiectivul operațional 3.6. Dezvoltarea sistemului de prevenire şi protecţie a copilului străzii.
Obiectivul operațional 3.7. Prevenirea extinderii fenomenului copiilor străzii.
Obiectivul operațional 3.8. Întărirea capacităţii furnizorilor de servicii publice și private în ceea ce
priveşte prevenirea şi combaterea oricăror forme de violenţă asupra copilului.
Obiectivul operațional 3.9. Asigurarea măsurilor de protecţie specială de tip familial/rezidenţial a
copilului în caz de calamităţi şi conflict armat.
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Obiectivul operațional 3.10. Asigurarea resurselor necesare desfăşurării activităţii de protecţie a
copilului aflat în situaţie de risc major.
Obiectivul operațional 3.11. Dezvoltarea de servicii (centre) de consiliere şi sprijin pentru copilul
străzii, copilul delincvent, copilul victimă a exploatării, abuzului, violenţei.
Obiectivul operațional 3.12. Accesibilizarea mijloacelor de raportare a cazurilor de abuz, neglijare,
exploatare, trafic, migrație și alte forme de violență asupra copilului.
Obiectivul general nr. 4: DIVERSIFICAREA SERVICIILOR DE ASISTENŢĂ ŞI SPRIJIN
PENTRU TINERI, INCLUSIV PENTRU TINERII CU DIZABILITĂȚI/CERINŢE
EDUCAȚIONALE SPECIALE
Obiectivul operațional 4.1. Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentaă pentru copiii
şi tinerii aflaţi în sistemul de protecţie specială.
Obiectivul operațional 4.2 Dezvoltarea de servicii de integrare socio-profesională a tinerilor și
sprijinirea integrării acestora, inclusiv a celor cu cerinţe educaționale speciale/cu dizabilități, precum și
a tinerilor aflați în evidențele serviciului de probațiune;
Obiectivul operațional 4.3. Atenuarea factorilor de risc care conduc la marginalizarea şi excluziunea
socială a tinerilor.
Obiectivul operațional 4.4. Creșterea calității serviciilor de îngrijire a copiilor cu dizabilități.
Obiectivul general nr. 5 : CREȘTEREA ACCESULUI LA SERVICIILE DE SĂNĂTATE ȘI DE
PROMOVARE A SĂNĂTĂȚII ȘI BUNĂSTĂRII COPIILOR
Obiectivul operațional 5.1. Creșterea accesului copiilor cu dizabilități la serviciile de
recuperare/reabilitare.
Obiectivul operațional 5.2. Creșterea calității serviciilor de îngrijire, recuperare și reabilitare, educație
pentru copilul cu dizabilități.
Obiectivul operațional 5.3. Reducerea numărului de copii cu boli cronice/dizabilități ca urmare a
comportamentelor neglijente ale părinților.
Obiectivul operațional 5.4. Creșterea gradului de educație pentru sănătate în rândul copiilor.
Obiectivul operațional 5.5. Promovarea măsurilor de prevenție prin dotarea cu echipamente medicale
necesare funcționării optime a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj în
contextul epidemiei de COVID-19.
Obiectivul general nr. 6: REDUCEREA DECALAJULUI DE OPORTUNITĂŢI DINTRE COPII,
PROMOVAREA ȘANSELOR EGALE ȘI NEDISCRIMINAREA, ÎN SCOPUL REDUCERII
INEGALITĂȚIILOR ÎN RÂNDUL COPIILOR
Obiectivul operațional 6.1. Combaterea atitudinii negative a societăţii faţă de copiii romi.
Obiectivul operațional 6.2. Monitorizarea comunităților la nivelul cărora au fost identificate cazuri de
copii fără acte de identitate și intervenția în toate situațiile în care se încalcă dreptul la identitate.
Obiectivul operațional 6.3 Realizarea de acțiuni de consultare a copiilor proveniți din medii
defavorizate, inclusiv a copiilor de etnie rromă, și a copiilor cu dizabilități și sprijinirea implicării
acestora în structurile participative (Consiliul copiilor)
Obiectivul operațional 6.4 Derularea de programe/campanii de sensibilizare în vederea eliminării
atitudinilor discriminatorii cu privire la copiii proveniți din medii defavorizate sau comunități de
rromi.
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Obiectivul general nr. 7: MONITORIZAREA DREPTURILOR COPIILOR
Obiectivul operațional 7.1 Întarirea capacității instituționale a DGASPC Gorj în vederea îndeplinirii
obligatiilor care îi revin, potrivit actelor normative interne și internaționale, în monitorizarea modului
în care sunt promovate, și respectate drepturile copilului.
Obiectivul operațional 7.2 Creșterea rolului serviciilor comunitare în intervenția primară și
monitorizarea modului în care sunt respectate drepturile copilului.
Obiectivul general nr.8: PERFECŢIONAREA CONTINUĂ A PERSONALULUI CARE ÎŞI
DESFAŞOARĂ ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL ASISTENŢEI SOCIALE ŞI PROTECŢIEI
COPILULUI.
Obiectivul operațional 8.1. Creșterea numărului de specialişti la nivelul D.G.A.S.P.C. Gorj, în
concordanță cu serviciile existente şi cele nou înfiinţate.
Obiectivul operațional 8.2 Formarea personalului de specialitate din cadrul serviciilor publice locale
de asistenţă socială/compartimentelor de asistenţă socială.
Obiectivul operațional 8.3. Formarea continuă a specialiştilor din cadrul D.G.A.S.P.C.Gorj.
Obiectivul general nr.9: CONSOLIDAREA PARTENERIATULUI PUBLIC- PRIVAT
Obiectivul operațional 9.1 Implicarea societăţii civile, a ONG-urilor, a instituţiilor de cult recunoscute
de lege în elaborarea de proiecte care au ca obiectiv îmbunătăţirea activităţilor privind protecţia
copilului şi a familiei.
Obiectivul operațional 9.2 Promovarea şi încurajarea acţiunilor de parteneriat.
Obiectivul operațional 9.3 Creşterea implicării autorităţilor locale în ceea ce priveşte îmbunătăţirea
activităţilor de protecţie a copilului.
IX. ARII DE INTERVEŢIE
- Mediul familial şi îngrijirea alternativă
- Sănătatea şi bunăstarea copilului
- Educaţie, activităţi recreative şi culturale
- Protecţia specială a copilului lipsit, temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi
- Protecţia copilului care a săvârşit o faptă penală
- Protecţia copilului împotriva consumului de droguri
- Protecţia copilului împotriva abuzului, violenţei sau neglijenței
- Protecţia copilului împotriva exploatării, răpirii şi a traficării
- Protecţia copilului în caz de conflict armat, calamităţi, repatriere
- Copiii străzii
- Tinerii beneficiari ai sistemului de protecţie şi cei aflaţi în familii în dificultate, inclusiv cei cu
dizabilităţi
- Resursele umane, financiare, instituționale
- Monitorizarea sistemului de protecţie, a respectării drepturilor copilului
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X. REZULTATE AŞTEPTATE (ORIZONT 2025)
Rezultatele aşteptate la sfârşitul perioadei de implementare a prezentei strategii sunt următoarele:
-Programe de educaţie pentru protejarea drepturilor copilului şi prevenirea separării copilului de
familie.
-Existenţa unui pachet minim de servicii sociale de bază implementate la nivel comunitar, care să
asigure faptul că familiile şi copiii vulnerabili au acces garantat la asistenţă socială, servicii de
educaţie şi medicale.
-Mecanisme sustenabile de intervenţie socio-educaţională destinate prevenirii abandonului şcolar şi
crearea de programe de educaţie parentală în vederea susţinerii dreptului copiilor la educaţie.
-Infrastructură îmbunătăţită a sistemului de asistenţă socială pentru a facilita accesul beneficiarilor la
asistenţă socială şi servicii sociale; servicii specializate pentru grupurile vulnerabile cât mai aproape de
domiciliul acestora.
-Finalizarea procesului de închidere a centrelor rezidenţiale de tip vechi şi sprijinirea alternativelor de
protecţie bazate pe conceptul familial şi comunitate
-Servicii rezidenţiale bazate pe modelul familial, case de tip familial/apartamente, incluse în
comunitate, atât pentru copii, cât şi pentru adulţii cu nevoi speciale.
-Programe implementate pentru incluziunea sociala a tinerilor din instituţii în vederea dezvoltării
abilităţilor de viaţă independentă care să le asigure premisele pentru deplina integrare socială la ieşirea
din sistemul de protecţie specială.
-Servicii sociale organizate în sistem integrat cu serviciile de ocupare, de sănătate, de educaţie, de
locuire, precum şi cu alte servicii sociale de interes general, în vederea dezvoltării unor mecanisme de
sprijin efectiv al grupurilor vulnerabile.
-Resurse umane adecvate în vederea dobândirii de competenţe specifice în lucrul cu diverse categorii
de persoane vulnerabile.
-Număr crescut de personal specializat la nivel comunitar, în special în mediul rural (mediatori
comunitari, sanitari, şcolari, asistenţi sociali specializaţi, consilieri şcolari etc), gestionat eficient,
politici de retenţie a resurselor umane implementate.
-Mecanism instituţional eficient şi adecvat de identificare şi evaluare a tuturor cazurilor de risc social,
definirea riscurilor sociale şi a modului de intervenţie efectivă în teren, precum şi respectarea
drepturilor copilului şi a persoanei cu dizabilităţi.
-Mod de lucru centrat pe individ, unitar şi consecvent; monitorizarea planurilor personalizate de
intervenţie socială.
-Servicii sociale de prevenire a situaţiilor de criză şi a intervenţiei timpurii.
-Programe
de
economie
socială
în
vederea
susţinerii
integrării
pe
piaţa muncii a grupurilor vulnerabile (unităţi protejate autorizate; întreprinderi sociale de
inserţie şa.) precum şi calitatea vieţii îmbunătăţită a membrilor comunităţii (asociaţii,
fundaţii, cooperative, etc).
-Acţiuni specifice integrate pentru abordarea nevoilor persoanelor, grupurilor şi comunităţilor
vulnerabile, unde este cazul cu accent asupra persoanelor de etnie romă, inclusiv acţiuni de
îmbunătăţire implementate privind participarea acestora la procesul educaţional, integrarea acestora pe
piaţa muncii, accesul la servicii locative, sociale şi de îngrijiri medicale, precum şi realizarea unor
acţiuni de combatere a discriminării;
-Studii şi analize ale situaţiei persoanelor vulnerabile privind nevoile şi resursele disponibile (în
principal în cazul grupurilor pentru care nu există suficiente date care să permită evaluarea situaţiei
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acestora) coroborate cu programe pilot implementate, în special cele de tipul experiment social, în
vederea testării efectelor intervenţiilor pe termen lung;
-Cultură pro-activă, participativă şi orientată spre voluntariat în rândul publicului general şi al
persoanelor asistate social, precum şi încurajarea abordărilor bazate pe parteneriat;
-Campanii de promovare a incluziunii sociale, referitoare la drepturile de asistenţă socială;
-Mecanism adecvat de alocare a resurselor financiare necesare pentru implementarea standardelor de
calitate minime în serviciile sociale.
B. Componenta: PROTECŢIA, INTEGRAREA
PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITĂŢI
VÂRSTNICE

ŞI INCLUZIUNEA SOCIALĂ A
ŞI ASISTENŢA PERSOANELOR

CAPITOLUL I. Introducere
Deşi în ultimii ani s-a manifestat în plan naţional o preocupare reală pentru modernizarea şi
eficientizarea politicilor sociale în domeniul dizabilităţii, declinul economic în plan mondial şi
naţional a afectat drastic calitatea vieţii acestei categorii de persoane.
Scopul prezentei strategii este creşterea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi, pe linia autonomiei,
securităţii, demnităţii, deciziei şi responsabilităţii personale, prin: situarea persoanei cu dizabilităţi şi a
drepturilor sale în centrul politicilor, îmbunătăţirea organizării şi calităţii serviciilor, gestionarea
eficientă şi transparentă a resurselor.
Direcțiile de acțiune și obiectivele Strategiei judeţeane de dezvoltare a serviciilor sociale a judeţului
Gorj pentru perioada 2020-2025 sunt ancorate în contextul social local al județului Gorj și au fost
corelate cu documentele programatice de la nivel european, național, regional, cum ar fi Strategia
națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2027 (proiect), prin care se dorește să se
asigure implementarea Convenției ONU, cu obiective/ținte specifice și cu indicatori măsurabili.
Proiectul Strategiei naționale menționate se află în etapa de elaborare și este coﬁnanțat din Fondul
Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Cod
SIPOCA/SMIS2014+: 619/127534, iar parte dintre activități se derulează, sub supervizarea
ANDPDCA. Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2027 are în centrul
său obiectivul Politicile sociale - de la „reabilitarea" individului la reformarea societăţii, continuând
şi dezvoltând demersul iniţiat de precedenta strategie naţională, în baza evaluării rezultatelor
implementării acesteia şi în acord cu obligaţiile asumate prin documentele organizaţiilor internaţionale
şi europene la care România este parte. Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind
drepturile persoanelor cu dizabilităţi (Convenție), adoptată la New York de Adunarea Generală a
Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi
semnată de România la 26 septembrie 2007, a constituit actul de asumare pentru crearea cadrului de
implementare a acestui standard de drept internațional.
Convenția marchează trecerea de la modelul medical al dizabilității la un model social bazat pe
drepturile omului. Acest model înțelege dizabilitatea nu ca pe o caracteristică sau un defect al
persoanei care trebuie tratată cu caritate și ocrotire, ci ca pe o interacțiune dintre particularitățile unei
persoane și felul în care societatea răspunde acelor particularități.
Astfel, Convenția stabilește că persoanele cu dizabilități trebuie să se bucure de aceleași drepturi ca
orice altă persoană și trebuie să beneficieze de aceleași oportunități pentru a putea participa deplin ca
parteneri cu rol egal în toate domeniile vieții. Convenția stipulează în mod explicit atât drepturi civile
și politice, precum accesibilitate, recunoaștere egală în fața legii, acces la justiție și participare la viața
publică, cât și drepturi economice, sociale și culturale, precum respect pentru familie, drept la
educație, sănătate și ocupare, abilitare și reabilitare, standard adecvat de viață și protecție socială.
Planul de acțiune global, pe care România alege să-l susțină în următorii ani, se adresează reducerii
sărăciei, combaterii inegalităților, injustiției sociale și protejării planetei până în anul 2030, viitorul
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Cadru strategic național de politică pentru incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada
2021-2027 reprezentând o etapă fundamentală în cadrul acestui demers.
În acest context, Strategia națională pentru incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada
2021-2027 reprezintă un factor catalizator al eforturilor și angajamentului asumat pentru dezvoltarea
durabilă a României în orizontul 2030 și totodată, pentru asigurarea unei vieți echitabile, demne și
prospere locuitorilor săi, oferind cadrul general de intervenție pentru atingerea coeziunii sociale și
combaterea provocărilor complexe generate de sărăcie și excluziune socială și accentuate de criza
economică ce se întrevede în contextul pandemiei de SARS–CoV-2, acordând o atenție specială
incluziunii grupurilor vulnerabile. Conform strategiei naționale privind incluziunea socială și
reducerea sărăciei 2021-2027 (proiect), obiectivul Guvernului României este ca toți cetățenii să aibă
oportunități egale de a participa în societate, să fie apreciați și valorizați, să trăiască în demnitate, iar
nevoile lor elementare să fie satisfăcute și diferențele respectate. În scopul elaborării Strategiei
județene de dezvoltare a serviciilor sociale Gorj pentru perioada 2021-2025 a fost definit și
implementat un demers calitativ, considerat a fi cel mai potrivit pentru îmbunătățirea situației sociale a
grupurilor vulnerabile de la nivel județean. Procesul de elaborare a Strategiei a inclus o componentă de
evaluare a sistemului de asistență socială și protecția persoanelor cu dizabilități, o etapă de consultare
a serviciilor din cadrul DGASPC Gorj, a furnizorilor publici și privați de servicii sociale din județul
Gorj.
Elaborarea diagnozei a presupus consultări cu persoane cu dizabilităţi şi reprezentanţii lor, colaborarea
cu actori instituționali implicați în procesul de culegere de date și o cercetare calitativă la nivel
județean la care au contribuit reprezentanți ai instituțiilor județene, locale etc. În sensul Strategiei
județene de dezvoltare a serviciilor sociale Gorj 2021-2025, termenii și sintagmele de mai jos au
următoarele semnificaţii:
a) Asistența personală se referă la sprijin uman direcționat către persoană/organizat în funcție
de „beneficiar”, pus la dispoziția unei persoane cu dizabilități.
b) Serviciile de sprijin sunt serviciile asigurate persoanelor cu dizabilități pentru ca acestea să-și
exercite dreptul la participare deplină și efectivă la viața social.
c) Viață independentă: viață independentă/a duce o viață independentă înseamnă că persoanelor
cu dizabilități li se pun la dispoziție toate mijloacele necesare care să le permită să-și exercite
alegerea și controlul asupra vieții proprii și să ia toate deciziile care privesc viața lor.
Autonomia personală și autodeterminarea sunt fundamentale pentru viața independentă,
incluzând accesul le transport, la informație, la comunicare și la asistență personală, locul de
rezidență, rutina zilnică, obiceiuri, loc de muncă decent, relații personale, îmbrăcăminte,
nutriție, igienă și îngrijirea sănătății, drepturi religioase, culturale etc.
d) A fi integrat în comunitate: a trăi o viață socială deplină și a avea acces la toate serviciile
oferite publicului și la serviciile de sprijin oferite persoanelor cu dizabilități pentru a le permite
să fie pe deplin integrate și să participe în toate sferele vieții sociale. Aceste servicii pot,
printre altele, să se refere la locuință, transport, cumpărături, educație, loc de muncă, activități
recreative și toate celelalte facilități și servicii oferite publicului, inclusiv mass-media de
socializare.
e) Loc și mod de viață independente: atât viața independentă, cât și a fi integrat în comunitate
se referă la un spațiu de trai în afara instituțiilor rezidențiale de toate tipurile. Politicile de
dezinstituționalizare necesită prin urmare implementarea de reforme structurale, care merg
dincolo de incinta spațiului instituționalizat.
CAPITOLUL II. Informații generale relevante
Din datele statistice ale MMPS-ANDPDCA, la sfârșitul anului 2019 erau înregistrate un număr de
846.354 de persoane - adică un procent de 4,39 din totalul populaţiei - ca beneficiare ale sistemului de
protecţie socială specială. Dintre acestea, 97,92% (828.792 persoane) se află în îngrijirea famililor
și/sau trăiesc independent (neinstituționalizate) și 2,08 % (17.562 persoane) se află în instituțiile
publice rezidențiale de asistență socială pentru persoane adulte cu dizabilități.
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Conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi,
tipurile de handicap sunt: fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA,
asociat, boli rare.
Persoanele cu handicap se bucură de protecţie specială conform art. 50 din Constituţia României.
Statul asigură ,,realizarea unei politici naţionale de egalitate a şanselor, de prevenire şi de tratament ale
handicapului, în vederea participării efective a persoanelor cu handicap în viaţa comunităţii,
respectând drepturile şi îndatoririle ce revin părinţilor şi tutorilor".
CAPITOLUL III. Grup țintă
Conform legii, au dreptul la protecţie socială specială "... acele persoane cărora mediul social,
neadaptat deficienţelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale şi/sau asociate, le împiedică total sau le
limitează accesul cu şanse egale la viaţa societăţii, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul
integrării şi incluziunii sociale....copiii şi adulţii cu handicap, cetăţeni români, cetăţeni ai altor state
sau apatrizi, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul ori reşedinţa în România" (Legea nr.
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, art. 2, alin.
1 şi 2).
În ceea ce priveşte denumirea grupului-ţintă se impun câteva precizări preliminare, după cum
urmează:
-

În ultimii ani, în România s-a manifestat o tendinţă de substituire a termenului de „persoană cu
handicap" cu cel de „persoană cu dizabilităţi".

-

Dizabilitatea reprezintă un termen preluat forţat din literatura de specialitate, în limba engleză„disability" se traduce în limba română prin „incapacitate" (în franceză, incapacite).
„Dizabilitatea"/„incapacitatea" semnifică absenţa sau diminuarea unei capacităţi (abilităţi). În
sens larg, incapacitatea/dizabilitatea este proprie oricărei fiinţe umane, odată ce nimeni nu
dispune de o funcţionalitate maximală la toate nivelele de activitate.

-

În concluzie, noţiunea de „handicap" şi „dizabilitate" nu definesc aceeaşi realitate, iar
termenul de persoană cu dizabilităţi se referă la o categorie mai largă de populaţie decât cel de
persoană cu handicap.

Legislaţia românească din domeniul protecţiei sociale nu este unitară sub aspectul opţiunii pentru unul
sau altul dintre conceptele mai sus menţionate - Legea nr. 448/2006, spre exemplu, conţine referiri la
handicap şi persoane cu handicap.
În prezent, există o preferinţă marcantă a celor implicaţi în zona protecţiei sociale speciale, pentru
utilizarea terminologiei alternative la cuvântul „handicap", şi anume: „dizabilitate"/"dizabilităţi",
„cerinţe speciale", „nevoi speciale" ş.a.
În referirile la grupul-ţintă, prezenta strategie utilizează termenii „dizabilitate", respectiv „persoana cu
dizabilităţi", cu excepţia cazurilor în care se enunţă titlurile unor legi sau se citează prevederi legale ce
conţin cuvântul "handicap" (ex. „încadrare grad de handicap", „ Comisie de evaluare a persoanelor
adulte cu handicap" ş.a.).Ca prioritate se impune iniţierea unui demers de clarificare şi unificare
terminologică, la nivel naţional, cu modificarea în consecinţă a legislaţiei, propunere ce se regăseşte
între obiectivele prezentei strategii.
Legea nr. 448/2006, destinată persoanelor cu dizabilităţi cărora, din cauza unor afecţiuni fizice,
mentale sau senzoriale, le lipsesc abilităţile de a desfăşura în mod normal activităţi cotidiene,
necesitând măsuri de protecţie în sprijinul recuperării, integrării şi incluziunii sociale, promovează
pentru prima data cerinţele „modelului social" de abordare al protecţiei sociale pentru persoanele cu
dizabilităţii, afirmând statutul de cetăţeni cu drepturi depline al acestora şi punând accentul pe rolul
societăţii în asigurarea măsurilor de protecţie socială care să permită exercitarea acestui statut.
Punctul de pornire îl constituie principiile afirmate de Convenţia ONU privind drepturile persoanelor
cu dizabilităţi:
-

respectarea demnităţii inalienabile, a autonomiei individuale, inclusiv a libertăţii de a face
propriile alegeri şi a autonomiei personale;
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-

nediscriminarea;

-

participarea şi integrarea deplină şi efectivă în societate;

-

respectul pentru diversitate şi acceptarea persoanelor cu dizabilităţi ca parte a diversităţii
umane şi a umanităţii;

-

egalitatea de şanse;

-

accesibilitatea;

-

egalitatea între bărbaţi şi femei;

-

respectul pentru capacităţile de dezvoltare ale copiilor cu dizabilităţi şi respectul pentru
dreptul copiilor cu dizabilităţi de a-şi păstra identitatea.

Societatea are obligaţia de a răspunde diversităţii umane, inclusiv în ceea ce priveşte dizabilitatea, prin
eliminarea tuturor barierelor care împiedică sau limitează integrarea şi participarea efectivă şi
responsabilă a persoanelor cu dizabilităţi la viaţa socială, în condiţii de respect al drepturilor şi
libertăţilor cetăţeneşti, în condiţii de egalitate de şanse şi nediscriminare în raport cu ceilalţi membri ai
comunităţii. Politicile sociale au sarcina de a crea condiţii de „normalizare" a vieţii persoanelor cu
dizabilităţi.
Normalizarea implică un proces de proiectare/reproiectare a sistemelor sociale, astfel încât acestea să
permită persoanelor cu dizabilităţi să ducă o viaţă pe cât posibil autonomă, în familia proprie, în
mediul obişnuit de viaţă al comunităţii. In practică, normalizarea se traduce prin realizarea „alegerii
celei mai puţin restrictive" care presupune ca prin fiecare măsură de plasament şi/sau asistenţă a
persoanei cu dizabilităţi să asigure pe cât posibil acelaşi nivel de autonomie şi participare socială ca şi
al celorlalţi membri ai comunităţii.
O primă axă a „normalizării'' vieţii persoanelor cu dizabilităţi este cea a dezinstituţionalizării,
eliminarea treptată a asistenţei şi îngrijirii în sistem rezidenţial, atunci când este în beneficiul
persoanei, proces susţinut de crearea unui sistem alternativ de servicii de sprijin bazate pe comunitate.
Accesibilizarea resurselor obişnuite ale comunităţii (facilităţi, servicii şi produse privind locuinţa,
sănătatea şi recuperarea, cultura, educaţia şi formarea profesională, munca, politica, sportul etc.), în
scopul utilizării de către persoanele cu dizabilităţi, reprezintă cea de-a doua axă a realizării unei
„societăţi deschise" în acord cu principiile democratice actuale.
CAPITOLUL IV. Analiza SWOT pentru serviciile sociale destinate grupului vulnerabil
"persoane cu dizabilităţi"
1. Puncte tari
-

Notorietate ca furnizor de servicii sociale, acreditat, consacrat de servicii pe profil social;

-

Vizibilitate-numărul mare de cetățeni care interacționează cu instituția prin numeroasele
locații sau personal salarial propriu;

-

Serviciile oferite de DGASPC Gorj corespund unor nevoi reale ale populației, fapt care susține
legitimitatea eforturilor de dezvoltare și diversificare a acestora;

-

Existența unui buget propriu, sigur și previzional;

-

Existența unui sistem integrat de asistență socială la nivelul DGASPC Gorj, care oferă o
abordare complexă a problematicii și nevoilor sociale;

-

Dezvoltarea și diversificarea serviciilor a fost centrată pe nevoile reale identificate la nivelul
comunității și corelată cu resursele disponibile;

-

Existenţa unor ONG-uri active care oferă servicii specializate şi care ar putea să-şi extindă aria
de servicii la nivelul judeţului;
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-

Personal calificat și cu experiență în acordarea serviciilor sociale;

-

Colaborare bună între instituţii publice şi ONG-uri specializate;

-

Există deschidere a instituţiilor publice către alţi parteneri (furnizori de servicii) şi există o
bună practică de colaborare cu aceştia;

-

Existența unei bune infrastructuri de asistență socială;

-

Existența posibilității constituirii ca echipă multidisciplinară (asistenți sociali, psihologi,
juriști);

-

Existența condițiilor bune de lucru;

-

Existența unui site oficial care are ca scop furnizarea în timp real al modificărilor legislative și
a serviciilor furnizate din cadrul DGASPC Gorj;

2. Puncte slabe
- La nivel comunitar reţelele de asistenţi personali şi centrele de recuperare sunt puţin
reprezentate; la nivel rural, centrele de recuperare sunt inexistente;
- Lipsa specialiştilor în servicii sociale, mai ales în mediul rural;
- Acces redus la servicii pentru persoanele cu dizabilităţi în mediul rural: de la acces până la
furnizarea de servicii de recuperare, consiliere, informare, integrare pe piaţa muncii;
- Carenţa în diagnosticarea și testarea profesională a persoanelor cu dizabilități;
- Insuficienţa serviciilor accesibilizate de transport pentru nevoile persoanelor cu dizabilităţi;
- Nivel ridicat de stres în urma complexității activităților specifice domeniului de activitate,
încărcătură emoțională;
- Lipsa unor servicii sociale adresate anumitor categorii de beneficiari;
- Lipsesc sau sunt insuficiente:
*Echipe mobile de profesionişti pentru servicii furnizate persoanelor cu dizabilităţi în
mediul rural;
*Cursuri pentru îngijitorii din mediul urban şi rural;
*Programe de inserţie/ocupare pe piaţa liberă a muncii;
*Programe de evaluare şi formare profesională care să fie corelate cu nevoile pieţei
muncii;
*Mediere pentru inserţie profesională pe piaţa muncii;
*Creşterea receptivităţii/înţelegerii angajatorilor privind persoanele cu dizabilităţi.
3. Oportunităţi
-

Programe de finanţare naționale și europene;

-

Diversificarea gamei de servicii sociale prin alinierea la standarde europene-modernizarea
celor existente, înființarea de noi centre, precum și oferirea de servicii/pachete de servicii
flexibile;

-

Angrenarea cât mai multor actori sociali (persoane fizice, instituții, ONG-uri), în urma unor
parteneriate multiple, menite a soluționa problemele complexe ale cetățenilor, aspect ce-și va
aduce aportul la pozitivarea imaginii instituției;

-

Interesul autorităților locale de dezvoltare de programe comunitare;

-

Dezvoltarea ofertei locurilor de muncă la nivelul județului Gorj;
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-

Existența unei oferte de programe de formare și perfecționare a profesioniștilor din cadrul
DGASPC;

-

Existența unei game diverse de servicii sociale oferite de ONG-uri, ce pot fi accesate;

-

Modele de bune practici ce pot fi replicate la nivel judeţean.

4. Ameninţări
-

Perioada de criză economică marcată de numeroase schimbări instituţionale;

-

Mentalitate reticentă a comunității cu privire la problemele grupurilor vulnerabile;

-

Dificultatea beneficiarilor de a înțelege/accepta limitele mecanismelor de intervenție ale
DGASPC Gorj;

-

Necorelarea legislației din domeniul economic-financiar cu specificul activităților sociale;

-

Lipsa experienței comunității privind implicarea în acțiuni sociale, de binefacere, voluntariat;

-

Lipsa predictibilității/predictibilitatea scăzută a legislației.

Priorități pentru dezvoltarea de servicii noi:
-

Înființarea şi dezvoltarea unor centre de recuperare/reabilitare neuromotorie pentru adulţi;

-

Înființarea şi dezvoltarea unor centre de zi pentru adulţi;

-

In mediul rural: echipe mobile;

-

Centru de criză/respiro de tip rezidenţial;

-

Servicii de consiliere pentru aparţinători;

-

Dezinstituţionalizarea persoanelor adulte cu dizabilităţi prin proiecte integrate;

-

Dezvoltarea serviciilor de economie socială, unităţi protejate autorizate pentru persoanele cu
dizabilităţi care nu pot face faţă pieţei libere a muncii sau care au nevoie de servicii de tranzit;

-

Servicii de adaptare a locuinţei în funcţie de nevoile persoanei;

-

Dezvoltarea de programe de economie socială, inclusiv centre de economie socială cu servicii
de consiliere/orientare profesională, formare profesională continuă şi angajare protejată;

-

Formarea/ dezvoltarea personalului/îngrijitorilor: formare pentru asistenţii personali;

-

Campanie de sensibilizare privind creşterea acesului în instituţii de interes public;

-

Campanii de promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi din perspectiva Convenţiei
ONU şi monitorizarea respectării acesteia;

-

Campanii de încurajare a persoanelor cu dizabilităţi în a-şi căuta un loc de muncă şi a avea o
atitudine proactivă în acest sens;

-

Campanii de încurajare a angajatorilor de a fi responsabili social şi a se implica în dezvoltarea
de programe care să conducă la creşterea calităţii vieţii în comunitate şi la nivel de grupuri
vulnerabile, inclusiv prin creare de locuri de muncă pentru aceste categorii de persoane.

CAPITOLUL V- Viziune
Asigurarea cadrului pentru exercitarea deplină și în condiții de egalitate a tuturor drepturilor şi
libertăţilor fundamentale ale omului de către toate persoanele cu dizabilităţi.
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CAPITOLUL VI - Obiectiv general
Obiectivul general al Strategiei pe componenta persoanelor adulte și persoanelor cu dizabilități este de
a asigura participarea deplină și efectivă a persoanelor adulte și a persoanelor cu dizabilități, bazată pe
libertatea de decizie, în toate domeniile vieții și într-un mediu accesibil și rezilient.
CAPITOLUL VII - Principii generale
- Nediscriminarea și tratamentul egal - asigurarea condițiilor de exercitare deplină şi în condiţii de
egalitate a tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului de către toate persoanele cu
dizabilităţi.
- Transparența - aducerea la cunoștința publicului, în mod regulat, a gradului de îndeplinire a
obligațiilor asumate, a progresului obținut precum și a dificultăților în implementare.
- Accesibilitatea informațiilor și datelor - trebuie asigurată în aceeaşi măsură pentru persoanele cu
dizabilităţi ca şi pentru alte persoane.
- Principiul abordării integrate - planificarea într-o manieră complementară a activităţilor, la toate
nivelurile, pentru a asigura o imagine completă a resurselor şi responsabilităţilor, precum și
coordonarea şi cooperarea între toate entitățile implicate în îndeplinirea obligațiilor asumate prin
ratificarea Convenției.
- Consultarea şi implicarea persoanelor cu dizabilităţi, a reprezentanţilor şi a organizaţiilor lor în toate
programele, proiectele, activitățile din domeniul dizabilității, respectând motto "Nimic pentru noi, fără
noi!"
- Subsidiaritatea - stabilirea celui mai adecvat grad de acțiune și intervenție la nivel local, regional sau
național.
- Asumarea răspunderii - determinarea clară a sarcinilor și atribuțiilor instituțiilor și persoanelor
responsabile cu implementarea prevederilor Convenției.
- Eficacitatea utilizării fondurilor, inclusiv prin implementarea programelor operaționale subsecvente
Acordului de parteneriat 2021-2027.
CAPITOLUL VIII. Evolutia principalilor indicatori privind protectia persoanelor cu dizabilități
în perioada 2019-2020
1. Protecție de tip rezidential a persoanelor adulte cu dizabilități
* Numar persoane cu handicap aflate în sistem rezidenţial la data de 31.12.2019 :
La data de 31.12.2019 în sistemul de îngrijire de tip rezidențial erau ocrotite un numar de 357
persoane.
* Distributia pe tipuri de dizabilități :
Toate persoanele sunt încadrate într-un grad de dizabilități
* Numar centre rezidenţiale :
În cadrul D.G.A.S.P.C Gorj, în anul 2019 funcţionau 7 centre de tip rezidențial pentru persoane adulte
cu dizabilități, astfel:
1. Complexul de îngrijire și asistenţă Dobriţa, format din:
* Centrul de îngrijire şi asistenţă Dobriţa(CIA), capacitate 50 locuri
* Centrul de recuperare şi reabilitare Dobriţa(CRR Dobrița), capacitate 11 locuri
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 130/30.09.2020 și Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr,
185/18.12.2020, cele două centre au fost reorganizate astfel:
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- Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Dobrița (CIA Dobrița) prin
reorganizarea serviciului social Centrul de îngrijire și asistență Dobrița, fără personalitate juridică, în
structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, cu o capacitate de 50
locuri
-Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Dobrița (CAbR Dobrița) prin
reorganizarea serviciului social Centrul de recuperare și reabilitare Dobrița, fără personalitate juridică,
în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, cu o capacitate de 11
locuri.
2.Complexul de îngrijire și asistenţă Suseni, format din:
*Centrul de îngrijire și asistenţă Suseni cu o capacitate de 65 de locuri;
*Centrul de recuperare, reabilitare Suseni cu o capacitate de 25 de locuri;
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 130/30.09.2020 și Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr,
185/18.12.2020, cele două centre au fost reorganizate astfel :
-Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Suseni (CAbR Suseni), prin
reorganizarea serviciului social Centrul de recuperare și reabilitare Suseni, fără personalitate juridică,
în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, cu o capacitate de 40
locuri;
- Centrul de îngrijire și asistenţă Suseni cu o capacitate de 65 de locuri.
3.Centrul de Recuperare și Reabilitare Tg-Cărbunești cu o capacitate de 41 de locuri;
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 130/30.09.2020 , a fost înființat Centrul de Abilitare și
Reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Tg. Cărbunești (CAbR Tg. Cărbunești) prin
reorganizarea serviciului social Centrul de Recuperare și Reabilitare Tg. Cărbunești, fără personalitate
juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, cu o
capacitate de 41 locuri.
4.Complexul de Recuperare Reabilitare Neuropsihiatrică pentru persoane adulte cu dizabilitati
,,Bilteni” cu sediul in Tg-Jiu, format din:
*Centrul de Recuperare Reabilitare ,,Bîlteni”cu o capacitate de 90 de locuri;
*Centrul de Recuperare Reabilitare Neuropsihiatrica ,,Bîlteni”cu o capacitate de 80 de locuri.
2. Protecţie de tip familial a persoanelor adulte cu dizabilități
În prezent, serviciul de îngrijire de tip familial oferă persoanelor cu dizabilități informaţii cu
privire la integrarea în muncă, consiliere în vederea obţinerii drepturilor de care pot beneficia conform
legislaţiei în vigoare.
S-a menţinut colaborarea cu ONG-uri care au solicitat informaţii referitoare la persoanele cu
dizabilități, iar aproximativ 4500 de persoane au beneficiat de consiliere în vederea obţinerii
drepturilor de care beneficiază conform legislaţiei în vigoare.
3. Persoane cu dizabilități neinstituţionalizate
La data de 31.12.2019, în judeţul Gorj se aflau un numar de 12.989 persoane neinstituionalizate, din
care 1.055 sunt copii cu dizabilități și 11.934 adulți cu dizabilități.
La data de 31.12.2018, în judeţul Gorj se aflau 12765 persoane neinstituionalizate, din care 1020 sunt
copii cu dizabilități și 11745 adulți cu dizabilități.
Astfel, din analiza datelor, se constată o uşoară creștere a numărului de persoane cu dizabilități
neinstituţionalizate în 2019.
Mediu de provenienţă
Din cele 12.989 persoane cu dizabilități neinstituţionalizate:
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♦ Mediu urban – 5126 persoane
♦ Mediu rural – 7863 persoane
La data de 31.12.2019, 12.989 persoane cu dizabilități neinstituționalizate beneficiau de drepturi și
facilități sociale, astfel:
- 5105 persoane adulte cu dizabilități fără venituri beneficiau de drepturi și indemnizaţii – dintre
aceştia 4605 au handicap mintal și 500 au handicap vizual;
- 538 persoane adulte cu dizabilități încadrate în muncă beneficiau de indemnizaţii și drepturi – dintre
aceştia, în proporţie de 182 au handicap fizic;
- 2395 persoane adulte cu dizabilități care sunt pensionari de invaliditate beneficiau de indemnizaţii și
drepturi;
- 4114 persoane adulte cu dizabilități care sunt pensionari la limita de vârstă beneficiau de
indemnizaţii și drepturi;
- 841 persoane adulte cu dizabilități care au pensie de urmaș, orfani și văduve de război beneficiau de
indemnizaţii și drepturi.
La data de 31.12.2018, 12765 persoane adulte neinstituţionalizate beneficiau de drepturi și facilităţi
sociale astfel:
- 5035 persoane adulte cu dizabilități fără venituri beneficiau de indemnizaţii și drepturi;
- 511 persoane adulte cu dizabilități încadrate în muncă beneficiau de indemnizaţii și drepturi;
- 2349 persoane adulte cu dizabilități care sunt pensionari de invaliditate beneficiau de indemnizaţii și
drepturi ;
- 4029 persoane adulte care sunt pensionari la limita de vârstă beneficiau de indemnizatii și drepturi.
- 841 persoane adulte cu dizabilități care au pensie de urmaș, orfani și văduve de război beneficiau de
indemnizaţii și drepturi.
CAPITOLUL IX. Indicatori in perioada 2018-2019
* Numărul persoanelor cu dizabilități aflate în sistemul de protecţie de tip rezidenţial a crescut uşor de
la 360 de persoane la data 31.12.2018 la 357 persoane la 31.12.2019.
* Numărul persoanelor cu dizabilități neinstituţionalizate a înregistrat o uşoară creștere de la 12765 la
sfărşitul anului 2018 la 12989 persoane la 31.12.2019.
* În centrele rezidenţiale au fost adoptate instrumente de lucru adaptate noilor standarde.
* Au fost accesate fonduri europene în vederea implementării de proiecte privind îmbunătăţirea
infrastructurii sociale;
* A fost consolidată baza de date a D.G.A.S.P.C. Gorj cu privire la persoanele adulte
neinstituţionalizate.
* Există proceduri de lucru cu beneficiarii, respectiv Planul Individual de Servicii care cuprinde:
Programul individualizat de îngrijire, Programul Individualizat de recuperare, Programul
individualizat de integrare/reintegrare socială și Planul Individualizat de ieşire, care au dus la o
îmbunătăţire a calităţii serviciilor oferite.
* Consolidarea parteneriatelor interinstituţionale și a parteneriatelor public-private.
CAPITOLUL X. Situația actuală. Nevoi prioritare pentru perioada 2021 -2025
Activitatea de protecţie a persoanelor adulte desfăşurată de către D.G.A.S.P.C Gorj s-a axat pe
asimilarea și implementarea noului pachet legislativ și a standardelor de calitate la nivelul fiecarui
serviciu și componentă funcţională.
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Având aceiaşi indicatori de referinţă pe componenta de protecţie a persoanelor cu dizabilități,
situaţia prezentă este următoarea:
A.Sistemul de tip rezidenţial
Sistemul de servicii de tip rezidenţial care se adresează persoanelor cu dizabilităţi este furnizat de
către D.G.A.S.P.C. Gorj prin existenţa şi funcţionarea a 4 unităţi – complexuri de servicii sociale , în
componenţa cărora sunt incluse 7 servicii de tip rezidențial pentru persoane adulte cu dizabilitățicentre de îngrijire şi centre de recuperare/reabilitare pentru persoanele adulte cu dizabilități. Serviciile
rezidenţiale oferă găzduire, îngrijire, asistenţă, orientare, consiliere, suport psihologic, recuperare,
socializare, majoritatea coordonatorilor apreciind că standardele de calitate sunt îndeplinite în mare şi
foarte mare măsură.
3. Complexul de Îngrijire si Asistenţă Dobriţa
1.1 Prezentare generală
Localizare: Complexul de Îngrijire și Asistenţă Dobriţa este situat în localitatea Dobrița, com. Runcu,
nr. 86, jud. Gorj la o distanță de 20 de km de Tg-Jiu.
1.2 Analiza datelor
În perioada 21.06.2010 -21.08.3013 a fost implementat proiectul “Extindere și dotare Centrul de
Îngrijire și Asistenţă - Dobriţa, Judeţul Gorj”, finanţat prin Programul Operaţional Regional, Axa
prioritară 3-Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, domeniul de intervenţie 3.2. Reabilitarea/
modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale.
Investiţia a fost necesară pentru crearea unor condiții corespunzatoare de cazare și masă, conform
standardelor de calitate pentru centre rezidențiale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, conform
Ordinului nr. 559/22.10.2008 al Președintelui Autorităţii Naționale pentru Persoanelor cu Handicap
privind aprobarea standardelor specifice de calitate pentru centre rezidențiale .
Prin proiect, s-au realizat:


Extinderea și dotarea „Centrului de îngrijire şi asistenţă Dobriţa” prin construcția unui
pavilion P+1 (50 locuri). Prin această extindere s-au transferat toți beneficiarii actuali ai
Centrului, care erau cazați în cele două pavilioane existente (Pavilion A asigură atât spații de
cazare pentru beneficiari, cât si spații pentru compartimentul administrativ, iar Pavilion B
asigură doar spații de cazare pentru beneficiari). Ca urmare a transferului beneficiarilor în
serviciul extins (CIA), Pavilionul A are destinația de cladire administrativă.



Înființarea unui nou serviciu social ,,Centru de recuperare-reabilitare,, cu o capacitate 11
locuri. Acest centru s-a înființat în Pavilionul B al Complexului de Îngrijire și Asistență
Dobrița, care a fost modernizată și dotată cu echipamente specifice activităților desfașurate,
pentru a fi create condiții de găzduire conform standardelor în vigoare.

1.3 Situația actuală:
Până la sfârșitul lunii septembrie 2020, Complexul de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa avea următoarele
servicii sociale:
1.Centrul de îngrijire şi asistenţă (CIA) - 50 locuri (asigură beneficiarilor găzduire, îngrijire personală,
recuperare, socializare la nivelul standardelor de calitate)
2.Centrul de recuperare reabilitare - 11 locuri (asigură beneficiarilor gazduire, îngrijire personală,
recuperare, integrare/reintegrare profesională).
In urma emiterii Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități nr. 877
din 30 octombrie 2018, a fost necesară reorganizarea Complexului.
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Astfel, s-au obținut :
-

Avizul ANDPDCA de înființare a Centrului de Îngrijire și Asistență pentru persoane adulte cu
dizabilități Dobrița (CIA Dobrița) prin reorganizarea serviciului social Centrul de Îngrijire și
Asistență Dobrița, fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Gorj, cu o capacitate de 50 locuri,

-

Avizul ANDPDCA de înființare a Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru persoane adulte
cu dizabilități Dobrița (CAbR Dobrița) prin reorganizarea serviciului social Centrul de
Recuperare și Reabilitare Dobrița, fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, cu o capacitate de 11 locuri.

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 130/30.09.2020, au fost înființate cele două centre.
1.4 Personal
Instituţia are personal calificat în număr suficient și pregătit corespunzator, pe domenii de specialitate.
Conducerea unității este asigurată de un şef de centru și un coordonator de specialitate.
1.5 Beneficiari
Distribuţia persoanelor rezidente în CIA
Numar persoane cu certificat de handicap 46

Numar persoane fară certificate de handicap
0

Gorj

Alte judeţe

Gorj

Alte judeţe

46

0

0

0

Distribuţia pe tip de handicap si sex
Tip de handicap

Femei
CH

Barbati
Fara CH

CH

Fizic

7

3

Somatic

1

-

Auditiv

1

-

Vizual

4

1

Mental

7

6

Neuropsihic

1

2

Asociat

6

7

HIC/SIDA

-

-

CAZ SOCIAL

-

-

TOTAL

27

19

Fara CH

Distribuţia pe grupe de vârstă
Varsta

Nr. total

Femei

Barbati

20 -45

5

2

3

45-50

2

2

0

50-55

8

3

5

74

55-60

2

0

2

60-65

4

1

3

65-70

6

4

2

Peste 70

19

15

4

Total

46

27

19

Distribuţia persoanelor rezidente în CabR
Numar persoane cu certificat de handicap 11

Numar persoane fară certificate de handicap
0

Gorj

Alte judeţe

Gorj

Alte judeţe

11

0

0

0

Distribuţia pe tip de handicap și sex
Tip de handicap

Femei
CH

Barbati
Fara CH

CH

Fizic

1

1

Somatic

-

-

Auditiv

-

-

Vizual

-

-

Mental

3

5

Neuropsihic

-

-

Asociat

-

1

HIC/SIDA

-

-

CAZ SOCIAL

-

-

TOTAL

4

7

Fara CH

Distribuţia pe grupe de vârstă
Varsta

Nr. total

Femei

Barbati

20 -45

9

3

6

45-50

0

0

0

50-55

2

1

1

55-60

0

0

0

60-65

0

0

0

65-70

0

0

0

Peste 70

0

0

0

Total

11

4

7
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1.6 Stabilirea priorităţilor şi modalităţi de realizare
Conform datelor prezentate, cele două centre din cadrul complexului respectă standardele minime
obligatorii şi furnizează servicii sociale în funcţie de cerinţele beneficiarilor.
Prin această reorganizare s-au diversificat serviciile sociale, respectându-se nevoile beneficiarilor,
se respectă standardele minime de calitate prevăzute de Ordinul M.M.J.S. nr. 82/2019. Creşterea
capacităţii Complexului de Îngrijire si Asistenţă Dobriţa permite preluarea de beneficiari din
comunitate și soluționarea cazurilor noi.
4. Complexul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrică pentru adulți « Bîlteni »
2.1. Prezentare generală
Localizare: CRRNA ,,Bîlteni,, se află în localitatea Tg-Jiu, Strada Dumbrava nr. 34, la o distanţă de 5
km de centrul municipiului.
Capacitate: 170 de locuri, asigurate de:
-Centrul de recuperare - reabilitare-90 locuri
-Centrul de recuperare – reabilitare neuropsihiatrică-80 locuri.
Numar pavilioane cazare: P+3 E.
În perioada 21.06.2010 - 21.10.2011 a fost implementat proiectul ,,Extindere capacitate prin
reabilitare, amenajare şi modernizare etaj III la Complexul de Recuperare şi Reabilitare
Neuropsihiatrică pentru Adulţi ,,Bîlteni,, finanţat prin programul operaţional regional, Axa prioritară
infrastructurii
sociale,
domeniul
de
intervenţie
3.2.
3-Imbunătățirea
Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale. Amenajarea
etajului III s-a făcut cu scopul măririi capacității centrului.
În urma implementării proiectului, Complexul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică
pentru Adulţi ”Bîlteni” – Târgu Jiu are o capacitate de 170 locuri (80 locuri asigurate de Centrul de
recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică şi 90 locuri asigurate de Centrul de recuperare şi reabilitare).
Beneficiarii Complexului prezintă mai multe tipuri de handicap, necesitând îngrijire şi metode
diferenţiate de lucru pentru recuperarea lor. Centrul de recuperare şi reabilitare, situat la etajele 2 şi 3
(amenajat cu 40 locuri) ale unităţii, are un număr de 90 de beneficiari care prezintă dizabilităţi multiple
– handicap fizic asociat cu retard intelectual. Necesitatea extinderii a fost impusă de numărul mare de
cereri ale persoanelor cu dizabilități din judeţul Gorj care necesită protecţie specială, în vederea
instituționalizării, precum şi de nevoia de preluare a tinerilor care au depăşit vârsta de 18 ani din
centrele de plasament pentru copilul cu dizabilități.
2.2. Analiza datelor:
Prin dezvoltarea serviciilor sociale generată de creșterea capacităţii complexului, funcționează:
1) Centrul de Recuperare-Reabilitare cu o capacitate de 90 locuri (50 locuri existente la etajul 2 + 40
locuri prin amenajare etaj 3) ;
2) Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică (parter P+1) cu o capacitate de 80 locuri.
Obiectivele specifice ale proiectului au condus la: creşterea accesibilităţii persoanelor cu dizabilități din
judeţul Gorj la serviciile sociale oferite de Centrul de recuperare și reabilitare din cadrul Complexului de
recuperare şi reabilitare pentru adulţi Bîlteni Tg-Jiu, prin amenajarea și dotarea etajului III.
2.3. Condiţiile oferite în instituţie:
Unitatea dispune de spaţii de cazare şi îngrijire corespunzătoare, cabinet psihologic, sală de
fiziokinetoterapie, club de zi, cabinete medicale, săli de tratament, magazie medicamente şi birouri
pentru personalul specializat şi personalul administrativ. Spaţiile de locuit – dormitoarele – sunt
spaţioase și dotate cu mobilier, având un aspect personalizat. Centrele din cadrul complexului sunt
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dotate cu echipamente specifice activităților desfașurate, pentru a fi create condiții de
găzduire/îngrijire conform standardelor în vigoare.
2.4 Personal
Instituţia are personal calificat în număr suficient și pregătit corespunzator, pe domenii de
activitate. Conducerea unității este asigurată de un şef de centru și un coordonator de specialitate.
2.5. Beneficiari
Distribuţia persoanelor rezidente
Numar persoane cu certificat de handicap

Numar persoane fara certificate de handicap

Gorj

Gorj

Alte judete

Alte judete

CRR

CRRN

CRR

CRRN

CRR

CRRN

CRR

CRRN

90

80

-

-

-

-

-

-

Distributia pe tip de handicap si sex
Tip de handicap

Femei

Barbati

CRR

CRRN

CRR

CRRN

Fizic

-

-

-

-

Somatic

-

-

-

-

Auditiv

-

-

-

-

Vizual

-

-

-

-

Mental

35

27

46

31

Neuropsihic

2

-

2

-

Asociat

3

14

2

8

Boli rare

-

-

-

-

Total

40

41

50

39

2.6 Stabilirea priorităţilor și modalităţi de realizare
O prioritate la nivel național pentru sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități este
procesul de dezinstituționalizare, aceasta realizându-se ținând cont de nevoile individuale ale
beneficiarilor și având ca scop asigurarea transferului persoanelor cu dizabilități în alternative de tip
familial sau rezidențial înființate/dezvoltate în cadrul comunității.
Potrivit reglementării actuale, respectiv OUG nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, capacitatea centrelor
rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap nu poate fi mai mare de 50 de locuri. Centrele
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rezidențiale cu o capacitate mai mare de 50 locuri sunt obligate să elaboreze un plan de restructurare,
plan ce are ca obiectiv general asigurarea pentru persoanele adulte cu dizabilități a serviciilor specifice
de care au nevoie, în alternative de tip familial sau rezidențial, adaptate nevoilor lor, sigure din punctul
de vedere al securității personale, în vederea integrării în comunitate și participării la viața acesteia.
Planul de restructurare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap presupune analiza
situației prezente, stabilirea priorităților și a modalităților de implementare a procesului de
restructurare, pe baza prelucrării informațiilor din evaluarea persoanelor cu dizabilități din centrele
rezidențiale existente; evaluarea persoanelor cu handicap din centrele rezidențiale, pe baza unui
instrument unic de evaluare la nivel național; stabilirea modalităților de asigurare a transferului
persoanelor adulte cu handicap din centrele rezidențiale cu o capacitate mai mare de 50.
Astfel, pentru atingerea rezultatului așteptat, centre din structura organizatorică a DGASPC – Gorj
urmează a fi restructurate , astfel:
-Restructurarea Centrului de Reabilitare și Recuperare Bîlteni (CRR)-90 locuri, prin înființarea unui
Centru de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi (CAbR) cu o capacitate de 50 de
locuri, în cladirea existentă a Complexului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Adulţi
“Bîlteni” și înființarea unui Centru de îngrijire și asistență (CIA) cu o capacitate de 50 de locuri prin
construcție nouă;
-Restructurarea Centrulului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Adulți ”Bîlteni” TgJiu (CRRN) – 80 locuri, prin înființarea unui Centru de îngrijire și asistență (CIA) cu o capacitate de
50 de locuri - construcție nouă - și înființarea unui Centru de îngrijire și asistență (CIA) cu o capacitate
de 50 de locuri, prin reabilitarea/modernizarea/dotarea clădirii din strada Dumbrava nr.34 Bis Tg-Jiu,
unde în prezent funcționează Centrul de Plasament Destinat Protecţiei Rezidenţiale a Copiilor cu
Nevoi Speciale Tg Jiu.
3 . Centrul de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi Tg-Cărbuneşti
3.1. Prezentare generală
Localizare: Unitatea este situată în oraşul Tg-Carbuneşti, Strada Eroilor nr. 81, judeţul Gorj, astfel
încât prin amplasarea sa sunt create premisele unui acces facil al beneficiarilor din instituţie la servicii
din comunitate (medicale, sociale etc.).
Capacitate: 41 de locuri
Număr beneficiari: 41 beneficiari
Număr pavilioane cazare: 2 pavilioane (fete, băieţi)
3.2 Analiza datelor
- unitatea corespunde cerinţelor prevăzute în standardele de calitate;
- 41 de beneficiari din 41 au certificat de încadrare în grad de handicap nerevizuibil, astfel:
- 9 beneficiari cu gradul I
- 21 beneficiari cu gradul II
- 11 beneficiari cu gradul III;
- majoritatea o reprezintă beneficiarii aflaţi în categoria handicapului mental accentuat;
3.3. Condiţiile oferite în instituţie:
Instituţia a fost înfiinţată ca Centrul–Pilot de Readaptare, Formare și Integrare Socio-Profesională a
Persoanelor cu Handicap, în anul 2003, în baza unui parteneriat public-privat, respectiv: Consiliul
Judeţean Gorj, Fundaţia “Prince Henri și Princesse Maria Teresa”, Secretariatul de Stat pentru
Persoanele cu Handicap și Consiliul Local Tg-Cărbunești.
În perioada 01.04.2003 –01.07.2007, Centrul de Recuperare şi Reabilitare a funcţionat ca structură în
cadrul Centrului–pilot de readaptare, formare şi integrare socio-profesională a persoanelor cu handicap
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Tg-Cărbuneşti, aflat în subordinea directă a Consiliului Judeţean Gorj, cu următoarele compartimente:
Compartimentul medical; Compartimentul reeducaţie fizică; Compartimentul psiho-social şi educativ.
În perioada 01.07.2007 – 01.09.2014, conform HCJ Gorj nr. 45/2007, Centrul de Recuperare şi
Reabilitare a funcţionat ca structură în cadrul Complexului de servicii comunitare cu secţii protejate
pentru recuperare-reabilitare a persoanelor cu handicap şi formare profesională Tg-Cărbuneşti, aflat în
subordinea D.G.A.S.P.C. Gorj, cu următoarele compartimente: Compartimentul medical, reeducare şi
recuperare; Compartimentul psiho-social şi educativ.
Începând cu data de 01.09.2014, conform HCJ Gorj nr. 102/29.08.2014, a funcționat sub denumirea de
Centrul de Recuperare şi Reabilitare, centru fără personalitate juridică, aflat în subordinea
D.G.A.S.P.C. Gorj, în prezent având un număr total de 41 de posturi, conform statului de funcţii.
Personalul este calificat pentru îngrijire şi asistenţă medicală, recuperare motorie, sprijin şi asistenţă în
domeniul psiho-social şi educativ.
Până la sfârșitul lunii septembrie 2020 exista serviciul social- Centrul de Recuperare și Reabilitare
Târgu-Cărbunești
Urmare a deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități nr. 877/2018, a
fost necesară reorganizarea Complexului. Astfel, cu avizul ANDPDCA, prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Gorj nr. 130/30.09.2020, a fost înființat Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru persoane
adulte cu dizabilități Tg. Cărbunești (CAbR Tg. Cărbunești) prin reorganizarea serviciului social
Centrul de Recuperare și Reabilitare Tg. Cărbunești, fără personalitate juridică, în structura Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, cu o capacitate de 41 locuri.
3.4 Personal
Instituţia are personal calificat în număr suficient și pregătit corespunzator, pe domenii de activitate.
Conducerea unității este asigurată de un şef de centru și un coordonator de specialitate.
3.5. Beneficiari
Distribuţia persoanelor rezidente în CAbR Tg-Cărbuneşti
Numar persoane cu certificat de handicap

Numar persoane fără certificate de handicap

Gorj

Alte judeţe

Gorj

Alte judeţe

41

-

-

-

Distribuţia pe tip de handicap si sex
Tip de handicap

Femei

Barbaţi

TOTAL
CH

Fizic

-

-

-

Somatic

-

-

-

Auditiv

-

-

-

Vizual

-

-

Mental

19

19

38

Psihic

2

1

3

Asociat

-

-

-

79

HIV/SIDA

-

-

-

Total

21

20

41

Distributţia pe grupe de vărstă
Varsta

Nr. total

Femei

Bărbați

18 -19

-

-

-

20-24

3

1

2

25-30

1

1

-

30-35

11

6

5

35-40

7

4

3

40-45

6

3

3

45-50

8

4

4

50-55

5

2

3

55-60

-

-

-

60-65

-

-

-

65-70

-

-

-

Peste 70

-

-

-

Total

41

21

20

3.6. Stabilirea priorităţilor şi modalităţi de realizare
Pentru premise mai bune de reintegrare socială, unitatea trebuie susţinută metodologic pentru a pune în
aplicare planuri persoanalizate de servicii în funcţie de abilităţile și caracteristicile beneficiarilor.
De asemenea, se recomandă lărgirea sferei de cuprindere a activităţilor ce se pot desfăşura cu
beneficiarii. Este necesar ca personalul să efectueze anual cursuri de formare profesională pentru a
susţine o intervenţie de specialitate asupra beneficiarilor.
4. Complexul de Îngrijire si Asistenţă Suseni
4.1. Prezentare generală
Localizare: Unitatea este situată în comuna Runcu, sat Suseni, str. Nucului nr.1, la 14 km de Tg-Jiu,
într-un peisaj montan exepțional și foarte bine oxigenat
Capacitate: 90 de locuri
Numar beneficiari: 82 beneficiari
Număr servicii sociale :
-

Centrul de Îngrijire și Asistenţă - 65 Locuri

-

Centrul de Recuperare Reabilitare -25 locuri
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4.2 Analiza datelor
În perioada 18.08.2011-17.11.2013, a fost implementat contractul de finanţare nr. 2101 pentru
proiectul „Reabilitarea, Modernizarea, Dotarea Complexului de Îngrijire și Asistenţă Suseni, judeţul
Gorj”, semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, prin Agenția pentru Dezvoltare
Regională Sud-Vest Oltenia, și D.G.A.S.P.C. Gorj, Cod SMIS 21031.
Proiectul a avut drept obiectiv general îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor sociale
şi ridicarea acestora la standarde europene în cadrul Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Suseni,
judeţul Gorj, cu impact direct asupra egalizării şanselor de acces ale persoanelor adulte cu handicap
din judeţul Gorj, la servicii specifice de asistenţă medico-socială şi de îngrijire.
Prin proiect s-au obţinut reabilitarea şi modernizarea pavilionului A al Complexului de
Îngrijire şi Asistenţă Suseni, reabilitarea utilităţilor (alimentare cu apă, canalizare, instalatii electrice
sanitare, instalatii termice), dotarea cu mobilier, echipamente specifice, echipamente electrocasnice,
prevenirea şi tratarea consecinţelor legate de problemele datorate gradului de handicap prin asigurarea
unor condiţii de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea şi demnitatea persoanelor, asigurarea
funcţionalităţii centrului prin dotarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor şi mobilierului, dotări
strict necesare desfăşurării în condiţii optime a activităţii curente a centrului de îngrijire şi asistenţă,
creşterea calităţii serviciilor de tip rezidenţial oferite persoanelor adulte, beneficiari din cadrul
Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Suseni.
Complexul de Îngrijire și Asistență Suseni are în componență două clădiri rezidențiale (C.I.A
Suseni și C.R.R. Suseni), în care s-au efectuat reparaţii curente şi capitale prin proiectul mai sus
menţionat.
În anul 2019, C.I.A Suseni a beneficiat de o investiție din bugetul D.G.A.S.P.C. Gorj ,cu
fonduri alocate din partea Consiliului Județean Gorj, pentru forarea unui puț de mare adâncime privind
aprovizionarea cu apă, care asigură independența complexului.
Toţi beneficiarii sunt persoane cu dizabilități, cu diferite tipuri de handicap. Din totalul de 82
de beneficiari prezenti în anul 2019, cu certificate de handicap, ponderea o deţin beneficiarii cu
abilităţi medii 38,2% şi beneficiari cu abilităţi scăzute 61,8% .
4.3. Personalul
Instituţia are personal calificat în număr suficient și pregătit corespunzator, pe domenii de activitate.
Conducerea unității este asigurată de un şef de centru și un coordonator de specialitate.
4.4. Beneficiari
Distribuţia beneficiarilor CIA Suseni la 31.10.2020.
Numar persoane cu certificat de handicap

Număr persoane fără certificate de handicap

Gorj

Alte judeţe

Gorj

Alte judeţe

82(CIA-58, CRR-24)

0

-

-

Distribuţia pe tip de handicap si sex
Tip de handicap

Femei

CIA

CRR

Barbati

CIA

CRR

CH perm

CIA

CRR

CH rev

CIA

CRR

81

Fizic

6

Somatic

1

3

3

6

3

3

1

2

2

2

2

6

3

6

4

5

5

3

11

8

3

Auditiv
Vizual

5

1

Mental

9

Neuropsihic

4

1

3

Asociat

5

1

5

Psihic

3

1

Total

33

13

6

2

24

12

7

1

10

3

3

3

45

19

1

6
12

Distribuţia pe grupe de vărstă
Varsta

Nr. total
CIA

Femei
CRR

Barbati

CIA

CRR

CIA

18-20

-

1

-

1

-

20-25

-

5

-

1

-

25-30

1

2

1

2

-

30-35

2

1

CRR
4

1

35-40
40-45

3

2

2

1

1

45-50

1

2

1

50-55

4

2

2

60-65

5

1

4

65-70

5

Peste 70

37

1
2

55-60
2

3
10

18

2

2
6

19

4

4.5. Condiţiile oferite în instituţie:
Conform datelor prezentate, cele două centre din cadrul complexului respectă standardele minime
obligatorii şi furnizează servicii sociale în funcţie de nevoile beneficiarilor
Până la sfârșitul lunii septembrie 2020, Complexul de Îngrijire şi Asistenţă Suseni avea următoarele
servicii sociale:
Centrul de Îngrijire și Asistență (CIA) Suseni
Centrul de Recuperare și Reabilitare (CRR) Suseni
Urmare Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități nr. 877 din 30
octombrie 2018, a fost necesară reorganizarea Complexului. Astfel, cu avizul ANDPDCA, prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 131/30.09.2020, a fost înființat Centrul de Abilitare și
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Reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Suseni (CAbR Suseni), prin reorganizarea serviciului
social Centrul de Recuperare și Reabilitare Suseni, fără personalitate juridică, în structura Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, cu o capacitate de 40 locuri.
4.6. Stabilirea priorităţilor şi modalităţi de realizare
-Înființarea unui CabR Suseni cu o capacitate de 40 locuri prin reabilitarea /
recompartimentarea/dotarea clădirii bloc alimentar pavilion D din cadrul Complexului de Îngrijire şi
Asistenţă Suseni din comuna Runcu, județul Gorj;
-Se va reorganiza CIA Suseni prin diminuarea capacității de la 65 locuri la 50 locuri
Unitatea trebuie susţinută metodologic pentru a pune în aplicare planuri persoanalizate de servicii în
funcţie de abilităţile si caracteristicile beneficiarilor.
De asemenea se recomandă lărgirea sferei de cuprindere a activităţilor ce se pot desfăşura cu
beneficiarii. Este necesar ca personalul să efectueze anual cursuri de formare profesională pentru a
susţine o intervenţie de specialitate asupra beneficiarilor.

B.Servicii comunitare de la nivelul județului Gorj :
Servicii sociale înființate în cadrul Direției Publice de Protecție Socială Tg-Jiu:
a) Casa ,,IRIS” , strada Dacia, nr. 13, Tg-Jiu

-asigură adăpost persoanelor fără locuință;
-sprijină integrarea și reintegrarea în societate a persoanelor fără adăpost;
-asigură adăpost provizoriu pentru persoanele aflate în situație de risc social;
-evaluează situația socio-economică a persoanei, identifică nevoile și resursele acesteia;
-elaborează planurile individualizate pentru soluționarea situațiilor de risc social;
-asigură consiliere și informații privind problematica socială (probleme familiale,
profesionale, psihologice, de locuința, de ordin financiar și juridic etc.);
-acordă sprijin și îndrumare în vederea găsirii unui loc de muncă;
-asigură relaționarea și colaborarea cu instituții guvernamentale și neguvernamentale și cu alți
reprezentanți ai societății civile în vederea acordării și diversificării serviciilor sociale, pentru
persoanele fără adăpost.

Referitor la persoanele fără adăpost, Ministerul Muncii și Justiției Sociale implementează proiectul
”FIECARE OM CONTEAZĂ! Evaluarea nevoilor persoanelor fără adăpost și a impactului serviciilor
sociale existente asupra calității vieții acestora”, proiect finanțat din Fondul Social European, în cadrul
Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020, SIPOCA575 (SMIS 126131).
Serviciile de consultanță sunt oferite cu sprijinul Ernst & Young SRL (Lider de parteneriat),
Institutului Național de Cercetare Științifice în Domeniul Muncii și Protecției Sociale - INCSMPS,
Partener asociat și Centrului de Sociologie Urbană și Regională (CURS) în perioada septembrie 2020 septembrie2021.
Proiectul are în vedere elaborarea unei politici publice privind incluziunea socială a persoanelor fără
adăpost și dezvoltarea unei proceduri/ metodologii de identificare/localizare a persoanelor fără adăpost
în vederea colectării nevoilor acestui grup vulnerabil.
Pentru fundamentarea problemelor acestui grup vulnerabil în Româniaîn în perioada 14.01.2021 01.03.2021 este prevăzută a se realiza o anchetă pe bază de chestionar în rândul actorilor instituționali
implicați în gestionarea problematicii acestor persoane
b) Centrul ,,Magnolia,, Tg-Jiu – Centru de asistență socială pentru bătrâni, componenta de asistență
și suport la domiciliu, situat în str. Oltețului, nr. 5, Tg-Jiu, județul Gorj.
Beneficiarii acestui centru sunt persoane vârstnice care au la dispoziţie specialişti din diferite domenii
ce acordă asistenţă gratuită - consiliere psihologică, juridică sau medicală. Prin acest centru social, se
acordă asistenţă şi la domiciliu. La nivelul centrului sunt încadraţi asistenţi sociali care, la solicitare, se
pot deplasa la domiciliu. În cadrul centrului de zi vârstnicii pot desfăşura diferite activităţi, jocuri de
şah, table, dansuri şi alte activităţi recreative.
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c) Centrul de zi ,,Christian” – centru de recuperare motorie şi neuromotorie de tip ambulatoriu
pentru persoanele cu dizabilități, situat în Tg Jiu, str. Mioriței, nr.5, județul Gorj.
Înfiinţarea acestui centru a fost o necesitate pentru judetul Gorj, dată fiind adresabilitatea beneficiarilor
cu probleme de recuperare motorie şi neuromotorie.
Beneficiari – Asociaţia Persoanelor cu Handicap din Oltenia; Parteneri: DGASPC-Gorj, Primaria
Tg-Jiu, ASP-Gorj.
Grup ţintă – 500 persoane cu dizabilităţi motorii şi neuromotorii.
Oportunităţi de finanţare :fonduri structurale ;buget local si județean.
Spaţiu: Centrala termică de cartier dezafectată (suprafata utila de cca.300 mp.), primită cu titlu gratuit
printr-un contract de comodat între Primăria Municipiului Tg-Jiu şi Asociaţia Persoanelor cu Handicap
din Oltenia.
Activităţi principale: activităţi de recuperare prin kinetoterapie, fizioterapie, hidroterapie şi masaj;
consiliere: psihologică, socială, medicală şi vocaţională; activităţi de socializare şi petrecerea timpului
liber; activităţi de terapie ocupaţională; activităţi de diseminare a informaţiilor cu privire la
problematica persoanelor cu handicap şi sensibilizarea opiniei publice;dezvoltarea abilităţilor de a
lucra pe calculator.
Obiective specifice :
- asigurarea implementării programelor individuale de recuperare;
- integrarea/reintegrarea persoanelor tinere şi adulte cu dizabilităţi motorii şi neuromotorii
(informare, consiliere);
- scăderea presiunii asupra Casei de Pensii Gorj pentru bilete gratuite de tratament şi recuperare
balneară pentru persoanele cu handicap prin asigurarea condiţiilor necesare pentru recuperarea
persoanelor adulte cu handicap locomotor din centrele rezidenţiale şi din familie;
- dezvoltarea şi menţinerea autonomiei personale şi sociale a persoanelor cu handicap locomotor şi
neuromotor;
- dezvoltarea de structuri alternative care să ofere un program adaptat persoanelor cu handicap motor
şi neuromotor.
Centrul de zi „Christian” asigură suport și recuperare pentru tinerii și adulții cu handicap locomotor și
neuromotor, fiind deschis în fiecare zi persoanelor cu dizabilități din municipiu. In cadrul centrului se
pot desfăşura diferite activităţi, de la jocuri de societate şi până la exerciţii fizice de recuperare.
d) Cantine sociale acreditate :
-Cantina de Ajutor Social, bulevardul Constantin Brâncuși, Tg-Jiu, județul Gorj.
-asigură pregătirea și distribuirea a două mese zilnic/persoană, în limita alocației de hrană stabilite
potrivit actelor normative în vigoare, hrana se distribuie o data pe zi, la sediul cantinei;
-ține evidența numărului de asistați și efectuează lunar, un punctaj cu Serviciul Protecție Socială;
-Cantina socială -Primăria Comunei Ţânţăreni - str. Stadionului, nr. 2, Țînțăreni, județul Gorj
C. Cămine pentru persoane vârstnice-private
-Asociația Aproape de Oameni, județul Gorj: Cămin pentru persoane vârstnice,,Casa Bunicilor“,
sat Cornești, com Bălești, județul Gorj, cu o capacitate de 30 de locuri. Caminul este un centru
rezidențial pentru persoane de vârsta a treia, aflate în incapacitatea de a se îngriji singure, situat în
apropierea râului Jaleș. Rezidenții beneficiază de condiții deosebite de cazare, centrul fiind dotat cu
mobilier nou, cu zone de socializare și spații de relaxare. Centrul colaborează cu un medic de familie,
iar personalul angajat acordă asistență în permanență persoanelor vârstnice (patru asistenți medicali,
patru infirmiere, două femei de serviciu, doi bucătari, un psiholog și un asistent social).
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- Fundația Pro Satul, județul Gorj: Căminul pentru seniori, Târgu Jiu, str. Islaz, nr. 3, Tîrgu Jiu,
județul Gorj, cu o capacitate de 26 de locuri, și Căminul pentru seniori Dora, str. Ecaterina Teodoroiu,
nr. 114, Tîrgu Jiu, județul Gorj, cu o capacitate de 34 de locuri. Fundația desfâșoară activități specifice
căminelor de bătrâni și căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure.
D. Evaluarea complexă a persoanelor adulte cu dizabilități
La sfârşitul anului 2020, se aflau în evidenţa D.G.A.S.P.C.Gorj 11.920 persoane cu dizabilități, dintre
care 29 persoane instituţionalizate și 11.891 persoane neinstutuționalizate.
În 2020 au fost eliberate de către Comisia de Expertiză Medicală pentru Persoane cu Handicap un
numar de 4649 certificate de încadrare în grad de handicap.
Secretariatul Comisiei dispune de o bază de date privind persoanele care solicită şi obţin un certificat
de încadrare în grad de handicap, precum şi un registru de evidenţă a acestor persoane.
Se poate observa că majoritatea persoanelor cu dizabilităţi trăiesc în familie. Persoanele cu grad de
handicap grav pot beneficia, prin lege, de asistent personal, angajat al primăriei în a cărei rază
administrativ-teritorială domiciliază, sau pot opta pentru primirea unei indemnizaţii lunare.
Pentru perioada 2021-2025, este nevoie de îmbunătăţirea modalităţilor de evaluare complexă a
persoanei cu dizabilități şi asigurarea în continuare a drepturilor și facilităţilor prevăzute de legislaţia
în vigoare.
E.Formarea resurselor umane
Situaţia privind formarea profesională a funcţionarilor publici din cadrul D.G.A.S.P.C. Gorj pentru
anul 2020 se prezintă astfel:
(a) funcţionari publici care au participat la programe de formare profesională urmate la iniţiativa
instituţiei publice, conform planificării:
-20 funcţionari publici, din care 1 funcţionar de conducere şi 19 funcţionari publici de execuţie;
(b) funcţionari publici care au participat la programe de formare profesională urmate în interesul
instituţiei publice, altele decât cele prevăzute în planul anual de perfecţionare:
-2 funcţionari publici de conducere.
Numărul personalului contractual din cadrul D.G.A.S.P.C. Gorj care a participat la programe de
formare profesională în anul 2020 a fost de 176 de salariați.
Pentru perioada 2021-2025, se va continua programul de formare continuă pentru personalul din
cadrul D.G.A.S.P.C. Gorj, astfel încât vor fi incluși în acest program aproximativ 350 de salariați
anual. De asemenea, un numar aproximativ de 55 de funcționari publici, de execuţie şi de conducere,
va fi inclus în programe de perfectionare profesională organizate cu furnizori de formare profesională
autorizați.
F. Protecția persoanelor vârstnice
Prezenta strategie furnizează un cadru de acțiune la nivel județean care, împreună cu acțiunile de la
nivel național și european, este menit să ofere persoanelor vârstnice capacitatea de a se bucura de
drepturi depline și de a beneficia complet de participare la viața socială, contribuind la îmbunătățirea
situației sociale și economice a persoanelor vârstnice din județul Gorj. Conceptul de "îmbătrânire
activă" proiectează o societate în care persoanele vârstnice sunt încurajate și au posibilitatea de a duce
o viață pe cât posibil sănătoasă, productivă, participativă și independentă.
Îmbătrânirea populației este una dintre provocările esențiale cu care se confruntă România. De-a
lungul timpului, a devenit din ce în ce mai clar că este nevoie de o abordare strategică, unitară. UE a
considerat, de asemenea, conceptul de îmbătrânire activă ca fiind esnțial pentru atingerea obiectivelor
Strategiei Europa 2020.
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Scopul politicilor publice în domeniu este de a reduce îmbătrânirea fizică prematură și, acolo unde este
posibil, de a încuraja populația vârstnică să lucreze mai mult timp, de a continua să-și aducă
contribuția la societate prin activități civice și politice mult timp după pensionare și să aibă o viață
independentă chiar și la vârste mai înaintate. Îmbătrânirea activă poate reduce cheltuielile publice
aferente vârstei înaintate, poate produce venituri actuale și viitoare mai mari pentru populația
vârstnică, poate conduce la o creștere economică mai mare și poate dezvolta o societate mai
cuprinzătoare în care toate persoanele, de toate vârstele, să joace un rol activ și să aibă posibilitatea de
a contribui din punct de vedere economic și social, astefel încât toate acestea să participe la
îmbunătățirea calității vieții acesttui grup de persoane.
Vârstnicii singuri reprezintă un grup vulnerabil mai ales din perspectiva accesului la servicii medicale
și de îngrijire.
G. Creșterea incluziunii sociale a persoanelor vârstnice
Incluziunea socială este procesul prin care persoanelor expuse riscului sărăciei și al excluziunii sociale
li se oferă oportunitățile și resursele necesare pentru a participa pe deplin la viața economică, socială și
culturală și pentru a se bucura de un nivel de trai și bunăstare considerat normal în societatea în care
trăiesc. Prevenirea şi reducerea sărăciei, a excluziunii sociale, depind în mare măsură de acţiunile şi
reformele adoptate de statele membre, UE având doar rolul de a orienta politic şi de a sprjini financiar
reformele derulate la nivel naţional.
Un prim pas în reducerea riscului de excluziune socială pentru persoanele vârstnice îl reprezintă
recunoaşterea şi garantarea dreptului persoanelor vârstnice la o viaţă demnă, la autonomie şi libertate
de decizie. Aspectele legate de drepturile persoanelor vârstnice sunt reglementate la nivel internaţional
şi european. Factorii de risc ai excluziunii sociale la vârste înaintate sunt: prevederile politicilor de
protecţie socială, aspectele legate de mediul fizic, starea de sănătate şi speranţa de viaţă, reţelele
sociale, familia. Acestor factori apreciem că li se pot adăuga şi stereotipurile, prejudecăţile şi
discriminarea pe criteriul vârstei, precum și barierele legate de lipsa unor condiţii de locuit accesibile
şi adaptate vârstei înaintate.
În mediul rural, persoanele vârstnice fac voluntariat în special pe lângă biserică, aceasta fiind
principalul catalizator. Acest potenţial trebuie dezvoltat prin extinderea acestui tip de voluntariat şi
către alte tipuri de activităţi. O altă formă de încurajare a participării persoanelor vârstnice în societate
o reprezintă dezvoltarea de structuri ale economiei sociale destinate promovării tradiţiilor şi
obiceiurilor în mediul rural şi atragerea persoanelor vârstnice în astfel de activităţi. Promovarea unei
imagini pozitive a persoanei vârstnice în societate se poate realiza fie pornind de la activităţi de interes
pentru această categorie de vârstă (de exemplu turism, participare la conferinţe organizate pe diferite
teme de interes pentru persoanele vârstnice) sau roluri cu care sunt asociate persoanele vârstnice
(persoana vârstnică – bunic), fie prin asociere cu alte categorii de persoane care au deja conturată o
imagine pozitivă la nivelul societăţii. În concluzie, interesul pentru problematica vârstnicului, a
imaginii acestuia în societate, a creşterii participării sociale a persoanelor vârstnice este ridicat, atât din
partea furnizorilor de servicii sociale diverse, cât şi din partea partenerilor sociali (sindicate,
patronate), a lucrătorilor vârstnici, a persoanelor vârstnice însăşi. Implicarea persoanelor vârstnice în
activităţi este condiţionată de capacitatea funcţională, de starea de sănătate şi de potenţial. Imaginea
persoanei vârstnice este determinată şi de atitudinea persoanei vârstnice. Pierderea motivaţiei pentru
participarea activă la viaţa comunităţii este influenţată de factori individuali (valori, interese), dar şi de
factori de mediu fizic, culturali, istoricul de viaţă.
H. Rolul serviciilor sociale în realizarea incluziunii sociale a persoanelor vârstnice
Dezvoltarea serviciilor sociale la nivel european este afectată de unele tendinţe generale:
mondializarea, migraţia forţei de muncă, schimbările demografice, economice şi de natură socială care
se manifestă cu intensităţi diferite de la o ţară la alta. Organizaţiile care furnizează servicii sociale se
confruntă în prezent cu o dublă provocare: una legată de cererea tot mai mare de servicii în condiţiile
reducerii resurselor disponibile, iar cea de a doua legată de accentuarea competiţiei dintre furnizori.
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Există o varietate de servicii sociale care se adresează unui grup larg de potenţiali
beneficiari/utilizatori. Cel mai adesea, serviciile sociale sunt parte a sistemelor naţionale de asistenţă
socială, iar la nivel european ele sunt considerate ca fiind servicii de interes general. Ultimii ani au fost
marcaţi la nivel european de schimbări în modul de abordare a serviciilor sociale, astfel că în prezent,
serviciile sociale nu sunt considerate numai instrumente de incluziune socială pentru grupurile
defavorizate pentru care sunt dezvoltate şi furnizate, dar mai ales sunt recunoscute ca instrumente de
promovare a dezvoltării economice, în principal prin crearea de noi locuri de muncă. Serviciile sociale
sunt componente structurale ale sistemului de asistenţă socială, contribuind alături de prestaţiile
sociale la incluziunea socială a grupurilor defavorizate, vulnerabile, la creşterea calităţii vieţii, la
reducerea sărăciei şi nu în ultimul rând la dezvoltarea socială şi economică. Cum sistemele de asistenţă
socială diferă de la o ţară la alta în funcţie de condiţiile concrete de dezvoltare socio-economică, şi
serviciile sociale îmbracă o diversitate de forme. Serviciile sociale pot fi definite ca programe,
activităţi organizate, tehnici de intervenţie socială şi de identificare a necesităţilor şi tipurilor specifice
de disfuncţionalităţi ce apar la nivel de comunitate sau la nivel individual. Există diferențe între țări în
ceea ce privește utilizatorii unor astfel de servicii. În majoritatea țărilor, beneficiarii acestor servicii
sunt persoanele în vârstă, copiii și familiile, persoanele cu dizabilități, precum și persoanele cu
probleme de sănătate mintală, alte categorii de persoane aflate în nevoie. Din această perspectivă,
serviciile sociale reprezintă un instrument prin care statul asigură realizarea unui nivel de bază,
minimal al bunăstării pentru proprii cetățeni, alături de accesul la servicii de sănătate și educație,
locuințe adecvate, un venit minim de întreținere. Conceptul de bunăstare socială se utilizează pentru a
descrie măsurile de intervenţie socială destinate acoperirii nevoilor individuale sau de grup sau pentru
depăşirea unei stări de dificultate în care se poate afla la un moment dat o persoană .
Principalii agenţi implicaţi în furnizarea serviciilor sociale sunt statul, familia, organizaţiile de
voluntari/organizaţiile comunitare, furnizorii privaţi (organizaţiile non-guvernamentale).
I. Prevenirea și combaterea violenței
Misiunea D.G.A.S.P.C. Gorj este de a asigura un cadru efectiv de acțiune la nivel județean pentru
combaterea violenței domestice, bazat pe o atitudine proactivă orientată spre reducerea costurilor
sociale ale acestui fenomen, dezvoltarea serviciilor sociale de calitate în favoarea victimelor,
consilierea agresorilor familiali, creșterea încrederii publicului în instituțiile de profil, precum și
implicarea societății civile în programe de suport.
Se estimează că numărul real al cazurilor de violență în familie este mult mai mare decât cel raportat,
pe de o parte din cauza faptului că multe victime nu se prezintă la autoritățile cu atribuții în domeniu
sau nu declară problema reală cu care se confruntă, iar pe de altă parte din cauza raportării deficitare
care se menține. De asemenea, se folosesc terminologii sau încadrări diferite ale acelorași fapte ce
corespund caracteristicilor fenomenului violenței în familie, fiind indentificate o serie de insuficiențe/
dificultăți privind modul de colectare, înregistrare și raportare a datelor privind cazurile de violență în
familie, lipsa corelării datelor înregistrate de diferite instituții, raportări duble sau lacunare.
În județul Gorj, în cadrul DGASPC Gorj, a fost înființată o locuință protejată prin Proiectul ,,VENUS
– Împreună pentru o viață în siguranță,, cod SMIS 128038, depus în cadrul Programului
Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 4, OS 4.4. Prioritatea de investiție 9ii,
Apel:POCU/465/4/4/Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin
furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate
nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale
Lider de proiect: Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați.
Parteneri: Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția copilului, inclusiv DGASPC GORJ –
PARTENER NR.21
În data de 05.09.2019 s-a semnat acordul de parteneriat cu Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse
între Femei și Bărbați pentru proiect. Obiectivul general al acestuia vizează îmbunătățirea și
dezvoltarea măsurilor și serviciilor sociale în scopul prevenirii și combaterii violenței domestice la
nivel național prin crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate,
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grupuri de suport și consiliere vocațională în scopul implementării unui program național de protecție
a victimelor violenței domestice și derularea unor campanii privind prevenirea și combaterea violenței
în familie. Pentru a se asigura transferul la o viață independentă a victimelor violenței domestice, va fi
creată, dezvoltată şi operaționalizată o rețea națională inovativă integrată de intervenție, formată din
minim 42 de locuințe protejate. Astfel la nivelul județului Gorj a fost înființată o locuință protejată cu
6 locuri pentru victimele violenței domestice. Perioada de implementare a proiectului este de 48 luni,
cu sustenabilitate pe o perioadă de 36 luni
Nevoi prioritare (2021-2025)
- Consolidarea relațiilor de parteneriat și colaborare între toate instituțiile cu rol în prevenirea
violenței domestice;
- Creșterea capacității de lucru a Echipei Intersectoriale Locale – echipă multidisciplinară și
interinstituțională constituită la nivel județean și coordonată de DGASPC;
-Schimburi de bune practici și experiență cu instituții din alte județe/state referitoare la serviciile
specializate destinate atât victimelor violenței în famile, cât și agresorilor;
-Profesionalizarea continuă a specialiștilor care lucrează în serviciile destinate victimelor violenței
domestice;
-Înființarea și dezvoltarea de servicii specializate destinate atât victimelor violenței în famile, cât și
agresorilor, inclusiv angajarea de specialiști.
CAPITOLUL XI - Direcții de acțiune
1. ACCESIBILITATE ȘI MOBILITATE
Obiectiv general:
Asigurarea pentru persoanele cu dizabilități a accesului fizic, informațional și comunicațional la
produsele, serviciile și programele pe care societatea le pune la dispoziția membrilor săi.
Obiectivul operațional 1.1: Eliminarea barierelor fizice care limitează integrarea și participarea
persoanelor cu dizabilități la viața socială
Măsuri/Activități
-Colaborare între instituții: DGASPC Gorj și autoritățile publice locale, în vederea armonizării
planurilor de mobilitate urbană și a planurilor de urbanism;
-Parteneriat de colaborare între DGASPC Gorj și Inspectoratul de Stat în Construcții Gorj privind
controlul calității în construcții, cu respectarea normelor de accesibilizare pentru persoanele cu
dizabilități;
-Derularea de campanii de conștientizare care să ofere exemple de blocaje ale accesibilității fizice și
exemple pozitive privind accesul persoanelor cu dizabilități la spațiul fizic.
Într-o proporție semnificativă, accesul la clădirile de locuit, spațiile de muncă, clădirile disponibile
pentru public, infrastructura de transport și alte facilități, rămâne o barieră semnificativă.
Obiectivul operațional 1.2 Îmbunătățirea accesului la mediul informațional și comunicațional
Măsuri/Activități
-Informarea persoanelor cu dizabilități și a familiilor, tutorilor, reprezentanților legali/convenționali cu
privire la drepturile și facilitățile de care beneficiază în domeniul accesibilizării mediului fizic: prin
materiale informative, mijloace mass-media, puncte de informare din instituțiile publice;
-Participarea la programele de formare a interpreților mimico gestual;
-Accesibilizarea website-urilor pentru persoanele cu dizabilități;
-Utilizarea de catre operatorii TV a persoanelor specializate în interpretarea mimico-gestuală;
-Adaptarea mediului informațional și comunicațional la nevoile persoanelor cu dizabilități;
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-Facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități la documentele autorităților și instituțiilor publice;
-Angajarea în aparatul administraţiei publice locale a interpreţilor autorizaţi ai limbajului mimicogestual.
Obiectivul operațional 1.3 Îmbunătățirea accesului la mijloacele de transport
Măsuri/Activități
- Încheierea de contracte cu operatorii de transport privați în vederea asigurării transportului gratuit al
persoanelor cu dizabilități;
-Accesibilizarea mediului fizic (de exemplu, asigurarea de rampe, căi de acces, covoare tactile etc.),
dar și a mediului comunicațional (de exemplu, folosirea unui interpret de limbaj mimico-gestual) și
informațional (de exemplu, adaptarea conținutului activității de informare și consiliere la nivelul de
înțelegere al persoanelor cu dizabilități intelectuale sau includerea de elemente de viață independentă
și cultură a muncii/angajării, în funcție de lipsa de experiență);
-Facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități la utilizarea tehnologiilor asistive (sprijin în
achiziționarea echipamentelor, instruire pentru utilizarea acestora)
Obiectivul operațional 1.4 Reducerea vulnerabilității la situații de risc și urgențe umanitare
Măsuri/Activități

-Realizarea unor proceduri și planuri de acțiune privind evacuarea și salvarea persoanelor cu
dizabilități în cazul situațiilor de risc și urgențe umanitare.
În eventualitatea unor dezastre, persoanele cu dizabilități pot fi mai vulnerabile decât restul populației
afectate, barierele pre-existente de interacțiune cu mediul devenind factori de expunere la riscuri
suplimentare
2. CREŞTEREA CAPACITĂŢII INSTITUŢIONALE ŞI ADMINISTRATIVE A DGASPC
Obiectiv general: Promovarea unor condiții decente de viață pentru persoanele cu dizabilități prin
măsuri de protecție socială
Obiectivul operațional 2.1: Continuarea reformei la nivelul serviciilor funcţionale ale D.G.A.S.P.C.
și la nivelul structurilor din subordinea D.G.A.S.P.C. Gorj
Măsuri/Activități
- Dezvoltarea alternativelor la instituționalizarea de tip clasic prin crearea de servicii noi valorificând
oportunități de finanțare prin fonduri structurale/programe de interes național/alte finanțări: locuințe
protejate, centre de zi, centre respiro;
- Funcționarea centrelor rezidențiale și de zi conform standardelor de calitate în vigoare și licențierea
acestora, dotarea tuturor unităților de tip rezidențial din structura DGASPC cu echipamente, obiecte de
mobilier și electrocasnice, echipamente asistive-în funcție de nevoi, în vederea îmbunătățirii
condițiilor de viață ale persoanelor cu dizabilități;
- Alocarea resurselor adecvate nevoilor persoanelor cu dizabilități şi administrarea lor corespunzator
acestor nevoi.
Obiectivul operațional 2.2 Îmbunătăţirea modalităţilor de evaluare complexă a persoanei cu
dizabilități și asigurarea drepturilor și facilităţilor prevăzute de legislaţia în vigoare.
Măsuri/Activități

-Implementarea unui sistem coerent şi complex de stabilire a gradului de handicap cu accent pe
stabilirea potenţialului de integrare a persoanei cu handicap;

-Crearea și profesionalizarea permanentă a unei rețele de asistenți personali profesioniști care să aibă
capacitatea de a oferi servicii de îngrijire și protecție persoanelor cu handicap grav;
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-Eficientizarea procedurilor de obţinere a drepturilor şi facilităţilor prevăzute de legislaţia în vigoare.
Obiectivul operațional 2.3 Transformarea instituţiilor rezidenţiale existente pentru persoane adulte cu
dizabilități din unităţi pasive de internare şi supraveghere, în instituţii cu o politică activă de integrare
socială a persoanelor cu handicap.
Măsuri/Activități
-Restructurarea Complexului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Adulţi “Bîlteni”
Tg-Jiu (CRRNA) astfel:
- Restructurarea Centrului de Reabilitare și Recuperare Bîlteni (CRR)-90 locuri prin înființarea unui
Centru de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi de CAbR -50 locuri în cladirea
existentă a Complexului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Adulţi “Bîlteni”
(CRRNA) și înființarea unui CIA-50 locuri prin construcție nouă;
- Restructurarea Centrulului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Adulți ”Bîlteni” TgJiu (CRRN) – 80 locuri prin înființarea unui CIA -50 locuri, construcție nouă, și înființarea unui CIA 50 locuri prin reabilitarea/modernizarea/dotarea clădirii din strada Dumbrava nr.34 Bis Tg Jiu, unde în
prezent funcționează Centrul de Plasament Destinat Protecţiei Rezidenţiale a Copiilor cu Nevoi
Speciale Tg Jiu.
- Restructurarea CIA Suseni prin diminuarea capacității de la 65 locuri la 50 locuri;
-Înființarea unui CabR Suseni cu o capacitate de 40 locuri prin reabilitarea/ recompartimentarea/
dotarea clădirii bloc alimentar pavilion D din cadrul Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Suseni din
comuna Runcu, județul Gorj.
3.PROTECȚIA EFECTIVĂ A DREPTURILOR PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI
Obiectiv general:
Persoanele cu dizabilități trebuie să beneficieze de recunoaștere egală în fața legii pentru a-și exercita
toate drepturile fundamentale.
Obiectivul operațional 3.1 Promovarea valorilor și pricipiilor privitoare la drepturile persoanelor cu
dizabilități, precum și participarea activă a acestora la viața comunității
Măsuri/Activități
-Alocarea de resurse adecvate nevoilor persoanelor cu dizabilități;
-Desfășurarea de campanii de conștientizare și/sau sensibilizare a opiniei publice în scopul combaterii
stereotipiilor și prejudecăților asupra persoanelor cu dizabilități, precum și în scopul creșterii
respectului pentru diversitate și acceptarea persoanei cu dizabilități;
-Realizarea de întâlniri/dezbateri cu factorii de decizie locali în scopul creșterii implicării comunității
la sprijinirea persoanelor cu dizabilități în procesul de incluziune și participare la viața socială;
-Implicarea efectivă a persoanelor cu dizabilități și/sau reprezentanții legali ai acestora la dezbateri și
luarea de decizii care îi privesc și care le influențează viața;
-Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la nivelul comunităților locale (servicii de zi, unități de îngrijire la
domiciliu, unități rezidențiale de capacitate mică-locuințe protejate, servicii comunitare de suport,
asistenți personali profesioniști etc.).
Obiectivul operațional 3.2 Asigurarea tranziției de la protecția pasivă la protecția activă a persoanelor
adulte cu dizabilități prin stimularea angajării acestora pe piața muncii
Măsuri/Activități
-Crearea unei baze de date cu persoanele cu dizabilități apte de muncă;
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-Încheiere de parteneriate cu AJOFM și cu alte instituții publice în vederea angajării persoanelor cu
dizabilități piața muncii a persoanelor cu dizabilități;
-Încurajarea accesării programelor de formare continuă a adulților de către persoanele adulte cu
dizabilități;
-Colaborarea cu mass-media în vederea creșterii gradului de conștientizare și/sau sensibilizare a
comunității cu privire la potențialul, abilitățile și contribuția persoanelor cu dizabilități la muncii;
-Organizarea de acținui de promovare a aptitudinilor speciale și a talentelor persoanelor cu dizabilități
(Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități , târguri specifice, expoziții, spectacole etc.);
-Evaluarea competențelor și abilităților de muncă ale persoanelor cu dizabilități la nivel județean și
furnizarea de servicii de orientare profesională persoanelor interesate de angajare;
-Cursuri prin Programul de Ocupare a Forței de Muncă în vederea ocupării și reintegrării pe piața
muncii;
-Participarea persoanelor cu dizabilități la Bursa locurilor de muncă.
4. INCLUZIUNEA SOCIALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI
Obiectiv general:
Persoanele cu dizabilități trebuie să aibă un standard de viață adecvat, cu șanse egale cu toate celelalte
persoane. Cetățenii au acces egal la un standard adecvat de viață atunci când își pot acoperi nevoile de
bază pentru traiul zilnic (hrană, îmbrăcăminte, sănătate, locuire).
Obiectivul operațional 4.1: Îmbunătățirea accesului la programele de reducere a sărăciei pentru
populația generală
Măsuri/Activități
-Încheierea de parteneriate cu instituții publice și private, cu furnizori publici și privați de servicii
sociale destinate persoanelor cu dizabilități;
-Promovarea și încurajarea acțiunilor de voluntariat;
-Organizarea, în colaborare/în parteneriat cu ONG-urile cu activitate în domeniu, de activități culturalsportive și de petrecere a timpului liber pentru persoanele cu dizabilități și familiile acestora;
-Planificarea, implementarea și monitorizarea programelor de protecție socială de reducere a sărăciei
astfel încât să asigure incluziunea persoanelor cu dizabilități; persoanele cu limitări severe ale
funcționării au un risc mai ridicat de sărăcie decât celelalte persoane.
Obiectivul operațional 4.2 Informare / educare/ promovarea imaginii persoanelor cu dizabilități
Măsuri/Activități
-Informarea şi sensibilizarea opiniei publice asupra drepturilor persoanelor cu dizabilități;
-Derularea unor acțiuni (programe) cu privire la evitarea etichetării şi discriminării persoanelor cu
dizabilități ;
-Editare pliante, broşuri şi alte materiale informative.
5. VIAȚĂ INDEPENDENTĂ ȘI INTEGRARE ÎN COMUNITATE, INCLUSIV ACCESUL LA
SERVICII PUBLICE
Obiectiv general: Viață independentă în comunitate.
Obiectivul operațional 5.1: Dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități
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Măsuri/Activități
-Aplicarea ghidului privind dezinstituționalizarea împreună cu instrumente specifice de evaluare și
raportare la nivel de beneficiar și centru rezidențial;
-Asigurarea instruirii persoanelor responsabile de dezinstituționalizare la nivel județean;
-Colaborare cu celelalte autorități ale administrației publice locale de la nivelul județului
dezinstituționalizare.

pentru

Obiectivul operațional 5.2 Îmbunătățirea accesului la servicii sociale în comunitate necesare pentru o
viața independentă
Măsuri/Activități
-Realizarea de campanii județene de conștientizare a publicului cu privire la dreptul persoanelor cu
dizabilități de a trăi în comunitate, cu accent pe formele de suport social existente;
-Asigurarea de servicii sociale de tip centre respiro și de criză, prin înființarea (inclusiv cu finanțare din
fonduri europene) și/sau contractarea acestora, precum și derularea de campanii de conștientizare în
rândul persoanelor cu dizabilități și a aparținătorilor acestora cu privire la existența lor;
-Asigurarea de servicii sociale de tip echipă mobilă pentru persoanele cu dizabilități, prin înființarea
(inclusiv cu finanțare din fonduri europene) și/sau contractarea acestora;
-Asigurarea de servicii sociale de tip centre de zi pentru persoanele adulte cu dizabilități, prin
înființarea (inclusiv cu finanțare din fonduri europene) și/sau contractarea acestora;
-Desfășurarea de campanii în rândul autorităților administrației publice locale privind necesitatea
angajării asistenților personali, precum și drepturile și obligațiile acestora;
-Desfășurarea de campanii în rândul beneficiarilor de indemnizații privind posibilitatea de a opta între
un asistent personal și indemnizația de dizabilitate (cu prezentarea avantajelor și dezavantajelor
fiecăreia dintre opțiuni);
-Dezvoltarea rețelei de asistenți personali profesioniști, inclusiv cu finanțare din fonduri europene;
-Asigurarea serviciilor destinate protecţiei persoanei adulte aflate în dificultate (persoane fără
adăpost);
-Infiinţarea unui centru social multifuncţional pentru tinerii aflaţi în situaţie de risc (tinerii care părăsesc
sistemul de protecţie a copilului dupa împlinirea vârstei de 18 ani).
6. EDUCAȚIE
Obiectiv general:
Tinerii cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale (CES) trebuie să aibă acces la o educație
incluzivă de calitate în comunitate, astfel încât să își poată atinge potențialul maxim de dezvoltare.
Obiectivul operațional 6.1 Promovarea accesului la educaţie şi formare profesională corelată cu nevoile
persoanei cu dizabilități în vederea creşterii şanselor de integrare socială.
Măsuri/Activități
-Evaluarea complexă şi orientarea profesională în funcţie de potențialul persoanei cu dizabilități;
-Campanii de promovare a conceptelor de educaţie timpurie, educaţie pentru toţi şi educaţie continuă;
-Aplicarea şi monitorizarea curriculelor şi a programelor şcolare adaptate caractersticilor tânărului cu
dizabilități;
-Asigurarea școlarizării la domiciliu a persoanelor cu dizabilități nedeplasabile;
-Monitorizarea școlarizării la domiciliu a persoanelor cu dizabilități nedeplasabile.
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Obiectivul operațional 6.2: Îmbunătățirea sistemului de învățământ în acord cu nevoile de învățare și
formare a persoanelor cu dizabilități.
Măsuri/Activități
Accesibilizarea învățământului de masă la toate nivelurile prin:
a) Adaptarea mediului fizic construit (inclusiv toalete) și transport;
b) Adaptarea mijloacelor și metodelor didactice (ex. Limbajul semnelor, limbajul mimicogestual, curriculum școlar flexibil, mijloace de instruire/învățare, site-uri web etc., tehnologii
electronice asistive de instruire/învățare);
c) Asigurarea serviciilor de sprijin individualizat pentru educația incluzivă și viața independentă;
-Îmbunătățirea permanentă a sistemului de evaluare/reevaluare a capacităților de învățare a
persoanelor cu dizabilități, copii și adulți, pentru identificarea cât mai timpurie a cerințelor
educaționale speciale ale acestora, în vederea asigurării unor măsuri de sprijin flexibile,
educație/formare, conforme cu nivelul de dezvoltare al aptitudinilor și deprinderilor de învățare;
-Pregătirea și perfecționarea continuă a personalului didactic pentru satisfacerea cerințelor
învățământului incluziv.
7. SĂNĂTATE
Obiectiv general: Îmbunătățirea accesului persoanelor cu dizabilități la serviciile curative și de
sănătate publică
Obiectivul operațional 7.1 Dreptul persoanelor cu dizabilități la bunăstare, o viață activă, la o viață
socială cu servicii de sănătate de cea mai bună calitate.
Măsuri/Activități
-Informarea persoanelor cu dizabilități, în formele accesibile, cu privire la drepturile lor și la oferta de
servicii de sănătate din comunitate, inclusiv a serviciilor medicale și de recuperare destinate acestora;
-Consultarea persoanelor cu dizabilitați pentru a decide în cunoștință în ceea ce privește măsurile de
îngrijire medicală ce le sunt destinate, furnizorii de servicii sociale;
-Dezvoltarea serviciilor de abilitare/reabilitare (recuperare) pentru persoanele cu dizabilități în vederea
asigurării unui trai pe cât posibil independent, a integrării/reintegrării în muncă a persoanei adulte cu
dizabilități, în perioada vieții active;
-Asigurarea personalului de specialitate, a dotărilor, medicamentelor și a materialelor necesare
acordării serviciilor medicale de calitate în cadrul centrelor rezidențiale aflate în subordinea DGASPC
Gorj.
Obiectivul operațional 7.2 Promovarea măsurilor de prevenire a riscurilor apariției dizabilității
Măsuri/Activități
-Acțiuni de informare și educare în comunitate privind accesarea serviciilor cuprinse în pachetul de
bază de sănătate, respectiv în programele Naționale de Sănătate cu incidență crescută în domeniu;
-Definirea unui rol activ al medicului de familie și a altor specialiști din comunitate (asistent social,
asistent medical comunitar, mediator sanitar, asistent medical școlar) în depistarea precoce a persoanei
cu dizabilități și orientarea acesteia către servicii eficace de prevenție primară și secundară;
-Includerea în planurile și programele privind dizabilitatea a unor măsuri vizând siguranța și sănătatea
angajaților la locul de muncă, inclusiv în ceea ce privește prevenirea apariției unor probleme de
sănătate mintală a personalului angajat;
-Implementarea programelor de educație pentru sănătate la nivel județean.
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8. PROTECȚIA EFECTIVĂ A DREPTURILOR PERSOANELOR VÂRSTNICE
Obiectivul general: Creșterea calității vieții persoanelor vârstnice și asigurarea condițiilor pentru
îmbătrânirea activă și o viață demnă.
Obiectivul operațional 8.1 Asigurarea accesului persoanelor vârstnice la servicii sociale, medicale, de
ocupare, de educație pe tot parcursul vieții
Măsuri/Activități
-Implicarea autorităților locale în facilitarea accesului persoanelor vârstnice la sistemul de servicii
sociale și de sănătate;
-Dezvoltarea parteneriatului local între autoritatea publică locală, medicul de familie, alți furnizori
privați și publici de servicii medicale cu scopul de a îmbunătăți accesul persoanelor vârstnice la
servicii de calitate;
-Profesionalizarea resurselor umane, a specialiștilor care activează în domeniul serviciilor adresate
persoanelor vârstnice
-Suport acordat vârstnicilor vulnerabili în accesarea sistemului de beneficii sociale și a programelor
guvernamentale pentru îmbunătățirea propriei situații economice.
Obiectivul operațional 8.2 Promovarea implicării și participării persoanelor vârstnice la viața
comunității
Măsuri/Activități
-Înființarea, dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale de îngrijire și protecție a persoanelor
vârstnice;
-Înființarea de centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoanele vîrstnice, centre de tip
respiro/centre de criză, locuințe protejate pentru persoanele vârstnice, centre pentru îngrijiri paleative a
persoanelor vârstnice;
-Înființarea de centre de zi de socializare și petrecere a timpului liber, centre de zi de asistență și
recuperare atât la nivel local, cât și județean;
-Sprijinirea unei inițiative integrate de evaluare și monitorizare a problematicii îmbătrânirii active.
Obiectivul operațional 8.3 Monitorizarea calității servicilor sociale furnizate persoanelor vârstnice
-Elaborarea și implementarea unei metodologii de raportare și monitorizare a furnizorilor publici și
privați de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice cu grade diferite de dependență și autonomie
personală, a respectării standardelor de calitate etc.;
-Întărirea controlului instituțiilor publice care au acest rol în privința respectării standardelor minime
de calitate și protecția persoanelor vârstnice împotriva abuzurilor, violenței, relelor tratamente.
9.VIOLENȚA DOMESTICĂ
Obiectivul general: Dezvoltarea serviciilor sociale adecvate nevoilor identificate și care să asigure
acces facil, asistență de calitate tuturor victimelor și măsuri pentru agresori
Obiectivul operațional 9.1 Creșterea capacității de intervenție a profesioniștilor care intră în contact
cu victimele și agresorii și situațiile de violență domestică
Măsuri/Activități
-Implementarea unor instrumente de lucru unitare, ghiduri comune care să respecte legislația în
vigoare și care să ofere un tablou complet asupra cazurilor specifice;
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-Informarea reprezentanților autorităților locale și a altor instituții publice cu privire la modalitățile de
intervenție unitară, interdisciplinară și interinstituțională în cazurile de violență domestică;
-Creșterea capacității de prevenție a autorităților publice, a instituțiilor publice, a furnizorilor publici și
privați în situațiile de violență domestică, corelat cu violența asupra copilului-implementarea unui
mecanism eficient de semnalare, intervenție și monitorizare a cazurilor de violență;
-Consolidarea unor practici prin care să fie respectate drepturile victimelor violenței în familie,
inclusiv dreptul la protecție specială, adecvată situației și nevoilor sale.
Obiectivul operațional 9.2 Formarea profesională a specialiștilor în domeniul violenței domestice
(asistenți sociali, psihologi, juriști, medici, asistenți medicali etc.)
Măsuri/Activități
-Creșterea numărului de specialiști în paralel cu participarea la programe de formare profesională
pentru îmbunătățirea cunoștințelor, practicilor și modalităților de intervenție pentru prevenirea și
combaterea violenței domestice;
-Schimburi de experiență, transfer de bune practici și promovarea abordărilor inovative ale serviciilor
sociale oferite atât de către furnizorii publici, cât și de cei privați de servicii sociale.
Obiectivul operațional 9.3 Dezvoltarea serviciilor/programelor de intervenție preventivă și a celor de
protecție și sprijin
Măsuri/Activități
-Cooperarea eficace între toate instituțiile și autoritățile publice, precum și organizațiile
neguvernamentale din domeniu, cu scopul de a dezvolta programe și servicii care se adresează unui
număr cât mai mare de potențiali beneficiari (poliție, serviciile specializate de asistență socială,
serviciul de medicină legală, unitate sanitară și/sau organizații neguvernamentale);
-Reducerea toleranței față de violență în familie și creșterea eficacității programelor de prevenire
(campanii publice, mediatizarea în presa locală a efectelor nocive ale violenței);
-Asigurarea protecției victimei violenței domestice prin ordine de protecție și asistare specializată;
-Acțiuni de informare a victimelor violenței privind serviciile de sprijin și măsurile legale disponibile
(servicii de consiliere juridică, psihologică, găzduire, suport, cazare, reinserție socială);
-Consilierea psiho-socială realizată în cazurile de violență domestică pentru reducerea consecințelor pe
care violența asupra victimei o antrenează în plan psihologic, social și medical.
Obiectivul operațional 9.4 Înființarea și întărirea rolului echipelor mobile de intervenție de urgență,
la nivel județean/ local în domeniul violenței domestice
Măsuri/Activități
-Desfășurarea de acțiuni comune la nivel interinstituțional pentru prevenirea și combaterea
fenomenului de violență domestică, în baza unui protocol de colaborare privind instrumentarea
cazurilor de violență domestică;
-Operaționalizarea activității și întărirea rolului Echipei Intersectoriale Locale (coordonată de
DGASPC) în gestionarea situațiilor de violență domestică, prin colaborare interdisciplinară și schimb
permanent de informații raportat la cazurile instrumentate;
-Dezvoltarea unui sistem de monitorizare a victimelor violenței în familie, la nivel județean, prin
contribuția tuturor instituțiilor implicate;
-Identificarea unor măsuri optime de creștere a coeziunii sociale în comunitățile izolate astfel încât
oamenii să se cunoască mai bine între ei, în vederea prevenirii izolării sociale a victimelor.
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CAPITOLUL XII. Arii de interventie

♦ Prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilități;
♦ Accesul la servicii sociale și medicale;
♦ Consolidarea parteneriatului public-privat;
♦ Imaginea persoanei cu dizabilități;
♦ Integrarea socio-profesională a persoanelor cu dizabilități;
♦ Servicii destinate persoanelor cu dizabilități și vârstnice;
♦ Persoane adulte aflate în dificultate (persoane fără adăpost);
♦ Accesul la servicii sociale pentru violență domestică.
CAPITOLUL XIII. Indicatori de rezultat
- Restructurarea serviciilor sociale de tip rezidențial care au o capacitate mai mare de 50 de
beneficiari;
- Crearea de locuinţe protejate destinate persoanelor adulte cu dizabilități;
- Derularea a minim 10 campanii de prevenire a marginalizării şi excluderii sociale a persoanelor cu
dizabilități;
- Formarea profesională şi perfecţionarea continuă a unui număr de minim 25 de salariaţi/an ai
D.G.A.S.P.C.Gorj care îşi desfăşoară activitatea în domeniul protecţiei persoanelor adulte cu
dizabilități;
- Creşterea gradului de informare și înţelegere a publicului cu privire la problematica persoanelor cu
dizabilități în scopul atenuării fenomenelor de discriminare şi excludere socială a acestora;
- Creşterea gradului de implicare a comunităţii în procesul de integrare socială a persoanei cu
dizabilități;
- Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de tip rezidenţial destinate persoanelor adulte cu dizabilități
instituţionalizate;
- Creşterea numărului de servicii sociale primare și specializate destinate protecţiei persoanelor adulte
cu dizabilități.
CAPITOLUL XIV. Resurse financiare necesare implementării strategiei
În vederea atingerii rezultatelor aşteptate prin implementarea Strategiei judeţene în domeniul asistenţei
sociale în perioada 2021-2025 se estimează o creştere a necesarului de resurse financiare alocate
anterior.
Estimăm că implementarea strategiei să se realizeze din următoarele surse:
- fonduri interne (bugetul de stat, bugete locale, donaţii şi sponsorizări de la persoane fizice şi
juridice);
- fonduri rambursabile şi nerambursabile din surse externe (Fondurile europene, fonduri din programe
de interes național sau alte programe cu finanțare nerambursabile, destinate să amelioreze
accesibilitatea şi să combată discriminarea, utilizate
prin maximizarea cerinţelor privind
accesibilitatea în cadrul achiziţiilor publice)
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Conform legislaţiei în vigoare, sistemul de protecţie a persoanelor cu dizabilități este susținut
preponderent de la bugetul de stat, alte surse fiind bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi
municipiilor, bugetele locale ale judeţelor/sectoarelor municipiului Bucureşti, contribuţiile lunare de
întreţinere a persoanelor cu dizabilități care beneficiază de servicii sociale în centre, donaţii și
sponsorizări, în condiţiile legii.
Plata asistenţilor personali sau a indemnizaţiilor lunare, în situaţia în care părinţii sau reprezentanţii
legali ai copilului cu handicap grav, adulţii cu handicap grav ori reprezentanţii legali ai acestora, cu
excepţia celor cu handicap vizual grav, au optat pentru aceasta, este asigurată de la bugetul de stat, din
sume defalcate din TVA şi, în completare, din bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor.
Finanţarea centrelor publice de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap este asigurată pe baza
standardelor de cost de la bugetul de stat, şi, în completare, de la bugetul local al judeţului.
Atingerea obiectivelor specifice prin realizarea măsurilor aferente acestora și realizarea susţinerii
financiare a programelor şi activităţilor destinate promovării, protejării şi asigurării exercitării depline
şi în condiţii de egalitate a tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului de către toate
persoanele cu dizabilităţi vor fi asigurate în principal prin:
-alocarea echilibrată a surselor bugetare, prin legea bugetului de stat şi legea bugetului asigurărilor
sociale de stat, la nivelul tuturor instituţiilor/autorităților publice naţionale şi locale implicate;
-atragerea şi valorificarea optimă a fondurilor externe nerambursabile/rambursabile de la nivelul
Uniunii Europene şi al altor organisme internaţionale.
Resursele financiare necesare implementării Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale a judeţului
Gorj pentru perioada 2021-2025, implică în principal fonduri alocate de la bugetul de stat , fonduri
de la bugetele locale şi fonduri europene nerambursabile :

Anii

2021

2022

2023

2024

2025

Total

102.080,83

107.474,28

108.662,10

114.095,21

527.060,42

Buget
( mii lei)
Buget local
județului Gorj

al 94.748

Buget proiecte ,
fonduri europene
nerambursabile
(POCU), în curs
de implementare

3.718

5.462

8.676

-

-

17.756

Buget
estimat
investiții fonduri
europene/ buget
de
stat/
contribuție
proprie

30

300

9.000

10.500

10.170

30.000

98.496

107.842,83

125.150,28

119.162,10

124.265,21

574.916,42

Total
Total
General
(mii lei)

574.916,42
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CAPITOLUL XV. Oportunităţi și constrângeri
Oportunităti:
- Conştientizarea de către publicul larg şi a autorităţilor administraţiei publice locale a necesităţii
îmbunătăţirii sistemului de protecţie a copilului şi a persoanelor adulte aflate în dificultate.
- Existenţa cadrului legislativ comprehensiv, modern şi în concordanţă cu standardele europene în
domeniul protecţiei sociale a copilului şi persoanelor adulte aflate în dificultate.
- Experienţa acumulată până în prezent în domeniul promovării și creării de modele ale serviciilor
pentru copii și persoane adulte atât în sectorul public, cât şi în cel privat.
- Profesionalismul organizaţiilor neguvernamentale care sunt implicate în activităţi de asistenţă
socială.
- Implicarea instituţiilor locale pentru găsirea celor mai eficiente căi şi instrumente de lucru care să
asigure protecţia copilului şi persoanelor adulte aflate în dificultate.
- Întărirea dialogului dintre diverşi furnizori de servicii și instituţiile locale implicate în domeniu.
Constrângeri:
1. În raport cu sistemul instituţional:
- Lipsa unei experienţe în ceea ce priveşte implicarea în comunitate, a mediului de afaceri şi
cetăţenilor în acţiuni sociale, de binefacere.
-Ritmul lent de reformă din alte sectoare de activitate complementare sistemului de asistenţă socială şi
protecţia copilului - educaţie, sanătate, administraţie locală.
2. În raport cu resursele umane:
-Sistemul actual de salarizare care facilitează migraţia către alte domenii de activitate.
-Blocarea angajărilor în domeniul bugetar.
-Lipsa unui sistem coerent de formare profesională continuă și insuficienta ofertă pe piață, în acest
domeniu.
-Lipsa resurselor umane specializate în mediul rural.
3. În raport cu finanţarea:
-Insuficienţa resurselor financiare la nivelul bugetelor locale și la nivelul bugetului judeţean.
-Neacceptarea proiectelor depuse către finanțare.
CAPITOLUL XVI. Evaluare și monitorizare
Evaluarea și monitorizarea implementării Strategiei constă în verificarea atingerii obiectivelor
operaţionale. În acest sens, se vor elabora instrumente de evaluare și monitorizare a Planului
operaţional de implementare a Strategiei judeţene în domeniul asistenţei sociale și protecţiei copilului.
Activitățile necesre pentru realizarea obiectivelor operaționale, precum și planificarea acestora vor fi
sintetizate în Planurile anuale de acțiune întocmite în conformitate cu prevederile legale. Astfel,
planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale vor cuprinde date detaliate privind numărul și
categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate,
programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat și sursele de finanțare.
Evaluarea se realizează pe baza indicatorilor de evaluare.
Modalităţi de raportare:
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- Fişe lunare şi trimestriale de raportare a activităţii serviciilor, complexurilor de servicii comunitare,
centrelor de plasament;
- Rapoarte trimestriale, semestriale şi anuale ale serviciilor, complexurilor de servicii comunitare şi a
centrelor de plasament;
- Rapoarte anuale de activitate ale D.G.A.S.P.C.;
- Alte instrumente de raportare.
LISTĂ ACRONIME
AJPIS- Agenţia Judeţeană pentru Plăți şi Inspecţie Socială
AJOFM-Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă
ANA - Agenţia Naţională Antidrog
ANES-Agenția Națională Pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați
ANDPDCA- Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopți
AMP-Asistent maternal profesionist
APL-Administrația publică locală
CAS -Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate
CE - Comisia Europeană
CES - Cerinţe educative speciale
CPECA Gorj- Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Gorj
CIA -Centru de Îngrijire şi Asistenţă
CJ - Consiliul Judeţean
CPC-Comisia de Protecţie a Copilului
DGASPC - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
DSP - Direcţia de Sănătate Publică
HG-Hotărâre a Guvernului
HIV - Virusul Imuno Deficienţei Umane - virusul HI
ISJ - Inspectoratul Şcolar Judeţean
IPJ - Inspectoratul de Poliţie Judeţean
INS - Institutul Naţional de Statistică
ITM - Inspectoratul Teritorial de Muncă
MMPS-Ministerul Muncii și Protecției Sociale
MS-Ministerul Sănătății
OG-Ordonanță a Guvernului
OMS-Organizația Mondială a Sănătății
ONG-Organizație neguvernamentală
OUG-Ordonanță de urgență a Guvernului
SIDA - Sindromul Imunodeficienţei Dobândite
SPAS - Serviciul Public de Asistenţă Socială
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UE

- Uniunea Europeană

UNICEF - Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii
INA

-Institutul Naţional de Administraţie

P.O.R

-Programul Operaţional Regional

PREȘEDINTE,
Cosmin-Mihai Popescu

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general al județului,
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu
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Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 55/23.04.2021
CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
ŞI PROTECŢIA COPILULUI

PLAN OPERAŢIONAL
pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale a judeţului Gorj pentru
perioada 2021-2025
Componenta: PROTECŢIA ŞI PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI
Obiectivul general nr.1: ÎNTĂRIREA ROLULUI FAMILIEI PENTRU CREȘTEREA, ÎNGRIJIREA ȘI
EDUCAREA COPIILOR ; ÎMBUNĂTĂŢIREA ACCESULUI TUTUROR COPIILOR LA SERVICII
SOCIALE DE CALITATE
Obiective
operaționale
Obiectivul
operațional 1.1.
Dezvoltarea de
servicii
comunitare
integrate la
nivelul
comunităţilor
defavorizate în
vederea asigurării
accesului în mod
egal la servicii
medicale,
educaţionale şi de
asistenţă socială,
menţinerea
copilului în
familia naturală,
prevenirea
situaţiilor de risc
pentru copil şi
familie

Măsuri

Termen

Creșterea capacității serviciilor
publice de asistență socială pentru
acordarea de servicii, acreditarea
furnizorilor publici –SPAS și
licențierea serviciilor create

2021-2025

Asigurarea de activități de tipul:
 Educație pentru sănătate,
educație sexuală și
planning familial
 Îmbunătățirea și
dezvoltarea deprinderilor
parentale de creștere,
îngrijire și educare a
copilului în vederea
prevenirii abandonului și a
oricăror forme de violență
asupra copilului
 Organizarea de grupuri de
suport pentru mamele
gravide și tinerele mame
minore
 Consiliere premaritală
pentru căsătoria timpurie
 Informarea/consilierea
familiei privind efectele
instituționalizării asupra
dezvoltării copilului
 Informarea părinților cu
privire la efectele plecării

2021-2025

1

Instituții
responsabile
DGASPC,
APL,SPAS
Instituții
publice de
interes județean

Surse de
finanțare
Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri europene

DGASPC,
APL,SPAS
Instituții
publice de
interes județean

Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri europene

la muncă în străinătate,
precum și efectele
divorțului asupra
dezvoltării copilului
Asigurarea de personal de 2021-2025
specialitate
cu
atribuţii
exclusive de asistenţă socială la
nivelul fiecărui SPAS.
Dezvoltarea
sistemului
de 2021-2025
asistenţă medicală comunitară
(inclusiv prin mediatori sanitari) şi
constituirea de centre comunitare
integrate
Creşterea accesului copiilor la 2021-2025
servicii de sănătate de tip
preventiv şi curativ
Obiectivul
operațional 1.2.
Creşterea
capacităţii
beneficiarilor de
a accesa şi utiliza
servicii destinate
copilului şi
familiei,
dezvoltarea
acţiunilor de
prevenire a
separării
copilului de
părinţi şi
susţinerea
reintegrării
acestuia în
familie.

Dezvoltarea
competenţelor 2021-2025
parentale în ceea ce priveşte
creşterea, îngrijirea şi educarea
copiilor

Obiectivul
operațional 1.3.
Dezvoltarea
şi
diversificarea
alternativelor de
tip familial în
funcţie
de
caracteristicile şi
nevoile copilului
prin dezvoltarea

2021-2023

Creşterea gradului de cunoaştere şi 2021-2025
de conştientizare de către copii şi
familiile acestora a drepturilor şi
responsabilităţilor lor şi a serviciilor
pe care aceştia le pot accesa.
Asistenţă şi sprijin pentru
2021-2025
mamele aflate în situație de risc în
vederea evitării abandonului
copilului
Colaborarea cu autorităţile
lo c a l e î n v e d e r e a
responsabilizării şi sprijinirii
familiei naturale/largite având ca
scop reintegrarea copilului
abandonat
Extinderea cu 50 de posturi a
reţelei de asistenţi maternali
profesionişti specializaţi prin
implementarea proiectului finanțat
prin programul POCU, AP 4 /PI
9.iv/OS 4.5.& 4.14 -" Reducerea
numărului de copii și tineri plasați
în instituții, prin consolidarea
rețelei de asistenți maternali",
DGASPC Gorj implementează în

2021-2025

2

APL,SPAS

DGASPC,
APL,SPAS
Instituții
publice de
interes județean
DGASPC,
APL,SPAS
Instituții
publice de
interes județean
DGASPC,
APL,SPAS
Instituții
publice de
interes județean

Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri europene
Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri europene
Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri europene
Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri europene

DGASPC,
APL,SPAS
Instituții
publice de
interes județean
DGASPC,
APL,SPAS
Instituții
publice de
interes județean
DGASPC,
APL,SPAS
Instituții
publice de
interes județean

Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri europene

DGASPC, CJ

Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri europene

Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri europene

reţelei
asistenţi
maternali
profesionişti
specializaţi.

de perioada 2018-2023 proiectul
"TEAM-UP: Progres în calitatea
îngrijirii alternative a copiilor'' cod
127169. Ca urmare a
implementării proiectului cu
finanțare europeană, rețeaua de
AMP din cadrul DGASPC Gorj se
va extinde de la 160 AMP la 210
AMP
Activități care privesc
îmbunătățirea nivelului de
competențe al profesioniștilor din
sistemul de asistență socială
(asistenți maternali și personal
specializat din cadrul instituțiilor
cu atribuții în domeniul protecției
copilului) prin dezvoltarea de
instrumente, proceduri,
mecanisme noi și includerea
acestora în programe de formare
profesională. Asigurarea
necesarului de resurse umane prin
identificarea asistenților maternali
activi în rețeaua actuală și
recrutarea persoanelor interesate
să aibă profesia de AMP
Informarea și sensibilizarea
Obiectivul
operațional 1.4 populației cu privire la
Scăderea riscului consecinţele abandonului
de abandon a copiilor
copilului,
inclusiv
prin
asigurarea
dreptului
copilului de a fi Derularea de programe de
născut
într-o educaţie
(educaţie
parentală,
familie care îl planning familial şi sănătatea
doreşte
reproducerii) şi sprijin pentru
mamele aflate în situaţie de risc, în
vederea
evitării
abandonului
copilului
Asigurarea de servicii de sănătate
a reproducerii şi planificare
familială în rândul copiilor şi
adolescenţilor
Obiectivul
operațional 1.5
Asigurarea
serviciilor de
specialitate
destinate

Dezvoltarea unui sistem integrat de
depistare precoce şi evaluare
complexă a copilului cu dizabilităţi

2021-2025

DGASPC,
APL,SPAS
Instituții
publice de
interes județean

Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri europene

2021-2025

DGASPC,
APL,SPAS
Instituții
publice de
interes județean

Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri europene

2021-2025

DGASPC,
APL,SPAS
Instituții
publice de
interes județean

Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri europene

2021-2025

DGASPC,
APL,SPAS
Instituții
publice de
interes județean
DGASPC,
APL,SPAS
Instituții
publice de
interes județean

Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri europene

2021-2025

3

copilului cu
dizabilităţi /
cerinţe educative
speciale.

Evaluarea complexă ș i
multidirecţională a copilului cu
dizabilități şi mediului în care
acesta traieşte şi orientarea
acestuia către servicii de
recuperare/reabilitare
Planificarea
serviciilor
şi
Obiectivul
privind
operațional 1.6 intervenţiilor
Informarea
şi recuperarea
copilului şi
consilierea
implicarea familiei/reprezentantului
familiilor copiilor legal al copilului
cu dizabilităţi în
vederea
conştientizării
importanţei
rolului acestora
în recuperarea şi
reabilitarea
copilului.
Dezvoltarea de atitudini pozitive în
familie şi societate faţă de copiii cu
dizabilităţi

2021-2025

DGASPC,
APL,SPAS
Instituții
publice de
interes județean

2021-2025

DGASPC,
APL,SPAS
Instituții
publice de
interes județean

2021-2025

Creşterea incluziunii educaţionale a
copilului cu dizabilităţi

2021-2025

Implicarea autorităţilor locale în
monitorizarea implementarii
planurilor de servicii şi a
recuperării copilului cu handicap

2021-2025

Programe de informare derulate la
nivelul comunităţilor privind
drepturile copilului cu
handicap/dizabilităţi la servicii de
recuperare şi reabilitare
Identificarea grupurilor de părinţi
care necesită consiliere şi sprijin în
recuperarea şi reintegrarea copiilor

2021-2025

Derularea de programe şi
acţiuni în parteneriat cu medicii de
familie pentru depistarea precoce a
copiilor cu probleme de sănătate
/dizabilități

2021-2025

DGASPC,
APL,SPAS
Instituții
publice de
interes județean
DGASPC,
APL,SPAS
Instituții
publice de
interes județean
DGASPC,
APL,SPAS
Instituții
publice de
interes județean
DGASPC,
APL,SPAS
Instituții
publice de
interes județean
DGASPC,
APL,SPAS
Instituții
publice de
interes județean
DGASPC,
APL,SPAS
Instituții
publice de
interes județean

Obiectivul
operațional 1.7.
Dezvoltarea unui
sistem integrat de
depistare precoce
şi
evaluare

2021-2025

4

Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri europene

Bugetele
instituțiilor
implicate
Bugetele
instituțiilor
implicate

Bugetele
instituțiilor
implicate

Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri europene

complexă
copilului
dizabilităţi.

a
cu Asigurarea unei infrastructuri
adecvate pentru acordarea de
servicii medicale de calitate la
nivelul asistenţei medicale primare
şi din unităţile de învăţământ
Derularea de programe de
educatie privind protecţia
împotriva bolilor cu transmitere
sexuală în randul
copiilor/tinerilor
Iniţierea de parteneriate care să
Obiectivul
operațional 1.8 dezvolte programe/servicii de
Promovarea
prevenire a abandonului şcolar şi
accesului
la să garanteze accesul copiilor la
educaţie a tuturor servicii de educaţie (centre de zi,
copiilor.
suport financiar, material, profesor
de sprijin, învăţămant la domiciliu)
Susţinerea iniţiativelor privind
organizarea de cursuri speciale de
pregatire pentru copiii care au
abandonat scoala
Acțiuni de lobby în vederea
creării alternativelor educationale
pentru copii ambliopi, hipoacuzici
în judetul Gorj
Identificarea finanţării viabile pentru
dezvoltarea programelor tip ,,Şcoală
după şcoală,, care au ca beneficiari
copii vulnerabili

2021-2025

2021-2025

2021-2025

2021-2025

Creșterea rolului APL-urilor în a
preveni și reduce neșcolarizarea și
abandonul școlar datorat unor
cauze socio-economice prin:
 Identificarea comunităților
în care există un risc
ridicat de neșcolarizare,
absenteism și abandon
școlar precum și
identificarea cauzelor care
le produc; intervenția
timpurie în situații de
potential abandon școlar
 Intervenția timpurie în
situații de potential
abandon școlar
Scăderea numărului de copii
neșcolarizați, cu absenteism școlar
și a celor în risc de abandon școlar
sau care au abandonat școala prin:
 Realizarea unei proceduri

2021-2025

2021-2025

5

DGASPC,
APL,SPAS
Instituții
publice de
interes județean
DGASPC,
APL,SPAS
Instituții
publice de
interes județean
DGASPC,
APL,SPAS
Instituții
publice de
interes județean

Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri europene
Bugetele
instituțiilor
implicate
Bugetele
instituțiilor
implicate

DGASPC,
APL,SPAS
Instituții
publice de
interes județean
DGASPC,
APL,SPAS
Instituții
publice de
interes județean

DGASPC,
APL,SPAS
Instituții
publice de
interes județean

Bugetele
instituțiilor
implicate Fonduri
europene

de identificare, intervenție
și monitorizare a cazurilor
de neșcolarizare și
abandon școlar în
parteneriat
interinstituțional ISJ GorjDGASPC Gorj
 Includerea copiilor
neșcolarizați și a celor
care au abandonat școala
în programe de sprijin,
activități de consiliere,
realizate ăîn parteneriat cu
SPAS-urile, unitațile
școlare și alte instituții
relevante în vederea
integrării/reintegrării
școlare a acestora
 Organizarea de programe
educative ,, Săptamâna
pentru prevenirea
absenteismului școlar,, în
școlile în care incidența
abandonului școlar este
ridicată
 Formarea și extinderea
rețelei de mediatori școlari
în special în comunitățiile
cu o pondere ridicată a
populației rome
 Dezvoltarea
parteneriatului școalăfamilie și implicarea
părinților în activitățile
școlare și extrașcolare ale
copiilor
Creșterea accesului copiilor cu 2021-2025
dizabilități și al celor cu dificultăți
de adaptare școlară la servicii
educaționale adaptate nevoilor lor
în vederea realizării educației
inclusive, prin:
 Diversificarea
și
adecvarea
serviciilor
educaționale pentru copiii
cu dizabilități și pentru cei
cu dificultăți de adaptare
școlară, concomitent cu
creșterea numărului de
servicii educaționale în
școlile
de
masă,
posibilități crescute de
6

–ISJ
Grupuri țintă –
Consiliul
Părinților
Mediatori
școlari
ONG-uri

DGASPC,
APL,SPAS
Instituții
publice de
interes județean
ISJ

Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri europene

Obiectivul
operațional 1.9
Promovarea
accesului
copilului
la
activităţi
recreative şi de
petrecere
a
timpului liber.

învățare la domiciliu
pentru cei nedeplasabili
 Înființarea/dezvoltarea
programelor de instruire a
cadrelor didactice privind
metodelor de lucru cu
copilul/tânărul
cu
dizabilități/cerințe
educaționale speciale
Organizarea de tabere, acţiuni
2021-2025
cu caracter cultural –artistic,
organizarea și participarea la
spectacole, dezvoltarea de hobbyuri, schimburi intercultu rale etc.
Implicare în mobilizarea resurselor
comunităţii (agenţii economici,
sponsori, organizaţii etc), programe
de voluntariat.

Promovarea unor activități
culturale în comunitate (Ziua
Copilului, 8 martie etc.) la care să
participe atât copiii din familie,
cât și copiii cu măsură de
protecție de tip rezidenţial,
respectiv de tip familial
Realizarea de acțiuni de consultare
Obiectivul
operațional 1.10 a copiilor proveniți din medii
Prevenirea
şi defavorizate, inclusiv copii de
combaterea
etnie romă, copii cu dizabilități și
discriminarii
sprijinirea implicării acestora în
copiilor
structurile participative-Consiliul
instituţionalizaţi, copiilor
precum
şi
a
copiilor aflaţi în
dificultate,
în
scopul reducerii
inegalităților în Derularea de programe/campanii
rândul copiilor
de sensibilizare în vederea
eliminării atitudinilor
discriminatorii cu privire la copiii
proveniți din medii defavorizatre
sau comunități de romi
Responsabilizarea familiei pentru
Obiectivul
operațional 1.11 creşterea, îngrijirea şi educarea
Implicarea
şi propriilor
copii;
Promovarea
creşterea rolului dreptului fiecarui copil la o familie
comunităţilor
care să-i asigure creșterea și
locale
pentru dezvoltarea armonioasă.
prevenirea
instituţionalizării
şi
separării Campanii de conştientizare a

DGASPC,
APL,SPAS
Instituții
publice de
interes județean
ONG-uri
ISJ

Bugetele
instituțiilor
implicate
Sponsorizări

2021-2025

DGASPC,
APL,SPAS
Instituții
publice de
interes județean

Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri europene

2021-2025

DGASPC,
APL,SPAS
Instituții
publice de
interes județean
Consiliul
copiilor
ISJ

2021-2025

DGASPC,
APL,SPAS
Instituții
publice de
interes județean
ONG-uri
DGASPC,
APL,SPAS
Instituții
publice
de
interes județean
Consilile
Comunitare
Consultative
DGASPC,

2021-2025

2021-2025
7

Bugetele
instituțiilor
implicate
Sponsorizări
Bugete
instituționale

Bugetele

copilului
de
părinţi
şi
susţinerea
familiilor pentru
creşterea,
îngrijirea
şi
educarea
propriilor copii

părinţilor privind riscurile asumate
prin plecarea la muncă în
străinătate; informarea părinţilor
cu privire la obligaţiile ce le revin
în situaţia în care intenţionează să
plece în străinătate
Creşterea
responsabilităţii 2021-2025
comunităţii locale în prevenirea
separării copilului de familie

Lărgirea parteneriatului publicprivat în vederea descentralizării
serviciilor

2021-2025

APL,SPAS
Instituții
publice
de
interes județean
Consilile
Comunitare
Consultative
DGASPC,
APL,SPAS
Instituții
publice
de
interes județean
Consilile
Comunitare
Consultative
DGASPC,
APL,SPAS
Instituții
publice de
interes județean

instituțiilor
implicate
Fonduri europene
Sponsorizări

Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri europene

Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri europene

Obiectivul general nr.2: CREŞTEREA CALITĂŢII SERVICIILOR SOCIALE PENTRU COPIL ȘI
FAMILIE-CONTINUAREA REFORMEI SERVICIILOR SOCIALE PENTRU COPIL ȘI FAMILIE
Obiective
operaționale
Obiectivul
operațional 2.1.
Creșterea calității
serviciilor de tip
familial
prin
implementarea
standardelor
minime
obligatorii
privind protecţia
alternativă
în
scopul asigurării
unei intervenţii
optime, coerente
şi personalizate
pentru
toti
beneficiarii unei
măsuri
de
protecţie de tip
familial.
Obiectivul
operațional 2.2.
Multiplicarea şi
diversificarea
intervenţiilor
intersectoriale

Măsuri

Termen

-Implementarea standardelor
minime obligatorii privind
protecţia copilului, respectarea
legislației, metodologiei de
prevenire și intervenție în cazurile
de copii aflați în situație de risc
-Perfecționarea managementului
de caz ca metodă de lucru în
cazurile de copii aflați în situații
de risc social precum și pentru
copiiicu măsură de protecție

2021-2025

Implicarea autorităţilor locale în
asigurarea respectării drepturilor
copiilor, identificarea şi
responsabilizarea
familiilor/persoanelor/rudelor
până la gradul IV pentru a

2021-2025

8

Instituții
responsabile
DGASPC,
APL,SPAS
Instituții publice
de interes
județean

Surse de
finanțare
Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri europene

DGASPC,
APL,SPAS
Instituții publice
de interes
județean

Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri europene
Sponsorizări

prin dezvoltarea
de parteneriate
cu
serviciile
comunitare
integrate
în
scopul
mobilizării
resurselor
comunităţii
şi
eficientizarea
activităţilor
serviciilor
de
protecţie
alternative
în
mediul familial
substitut.

Obiectivul
operațional 2.3.
Limitarea
perioadei
de
acordare
de
servicii în cadrul
protecţiei de tip
familial
prin
asigurarea
intervenţiei
complementare a
altor categorii de
servicii intra şi
interinstituţionale
care să permită
identificarea
unor modalităţi
de soluţionare a
cazului.
Obiectivul
operațional 2.4.
Promovarea
adopţiei

asigura îngrijirea unui copil aflat
în dificultate
Responsabilizarea serviciilor
publice de asistenţă
socială/compartimentelor
dea s i s t e n ţ ă s o c i a l ă î n
monitorizarea copiilor aflaţi în
îngrijire de tip familial
Pregătirea personalului din
structurile consultative în
problematica drepturilor copilului

2021-2025

DGASPC,
APL,SPAS
Instituții publice
de interes
județean

2021-2025

DGASPC,
APL,SPAS
Instituții publice
de interes
județean
DGASPC,
APL,SPAS
Instituții publice
de interes
județean

Orientarea copiilor beneficiari ai
unei măsuri de protecţie de tip
familial care urmează să
părăsească sistemul în scurt timp
către serviciile abilitate intra şi
interinstituţionale în vederea
integrării socio-profesionale a
acestora.
Identificarea copiilor care
beneficiază de măsura de
protecţie la asistent maternal
profesionist şi/sau la
familii/persoane şi care prezintă
potenţial adoptiv
Derularea de programe de
consiliere a familiilor în vederea
abilitării acestora pentru a accesa
servicii de suport din cadrul
comunităţilor în vederea reintegrarii
copiilor.

2021-2025

Incurajarea adopţiei în rândul
asistenţilor maternali/rudelor/
persoanelor/familiilor care au un
copil în plasament.
Campanii de mediatizare a adopţiei
în cadrul comunităţii prin massmedia, distribuirea de materiale
informative,organizarea de întâlniri
la nivelul comunităţilor; implicarea
familiilor care au adoptat în
mediatizarea adopţiei
Incheiere de parteneriate cu ONG9

2021-2025

DGASPC

2021-2025

DGASPC,
SPAS

2021-2025

DGASPC,
SPAS

2021-2025

DGASPC,
SPAS

2021-2025

DGASPC

Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri europene

Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri europene

Obiectivul
operațional 2.5.
Continuarea
tranziţiei de la
îngrijirea
instituţională
a
copiilor
la
îngrijirea
comunitară

Obiectivul
operațional 2.6.
Dezvoltarea de
măsuri specifice
şi servicii de

uri, care să sprijine activitatea
serviciului de adopţii din cadrul
DGASPC
Promovarea dezinstituționalizării
și creării de servicii de protecție
de tip familial copiilor separați
temporar de părinții lor, printr-un
proces de închidere treptată a
centrelor rezidențiale de tip vechi
și crearea de structuri care să
promoveze îngrijirea de tip
familial (case/apartamente cu un
număr maxim de 12 locuri).
Accesarea unor finanțări care să
sprijine DGASPC Gorj în procesul
de închidere a centrelor de
plasament:
 Centrul de Plasament
destinat protecției
rezidențiale a copiilor din cadrul CSC-CD Târgu
Cărbunești
 Centrul de plasament
destinat protecției
rezidențiale a copiilor cu
dizabilități-din cadrul
CSC-CNS Târgu Jiu
(copii cu dizabilități)
 Centrul de plasament
destinat protecției
rezidențiale a copiilor cu
dizabilități -din cadrul
CSC-CH Târgu Jiu (copii
cu dizabilități)
Dotarea tuturor unitățiilor de tip
rezidențial din structura DGASPC
Gorj cu echipamente, mobilier,
electrocasnice, echipamente IT, în
vederea îmbunătățirii condițiilor
de viață ale copiilor care
beneficiază de o măsură de
protecție în sistemul rezidențial
Dezvoltarea unor programe de
sprijin material în colaborare cu
APL-uri și ONG-uri în domeniu
cu scopul sprijinirii familiei la
reintegrarea copilului
Promovarea și susținerea
diversificării și înființării
serviciilor integrate primare
(sociale,medicale,educaționale) la
nivelul comunităților locale
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2021-2025

DGASPC,
APL,SPAS

Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri europene

2021-2025

DGASPC, CJ

Bugetele
instituțiilor
implicate
Sponsorizări
Fonduri europene

2021-2025

DGASPC,
APL,SPAS
ONG

2021-2025

DGASPC,
APL,SPAS
Instituții publice
de interes
județean

Bugetele
instituțiilor
implicate
Sponsorizări
Fonduri europene
Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri europene

suport
pentru
copiii aflați în
situație de risc
social, precum și
cei cu părinţi
plecaţi la muncă
în străinătate

Obiectivul
operațional 2.7.
Creşterea
şanselor
de
integrare socială
şi ulterior de
acces pe piaţa
muncii
a
persoanelor
diagnosticate cu
tulburare
de
spectru
autist
(TSA)

Obiectivul
operațional 2.8.
Încurajarea
participării
copiilor la luarea
deciziilor care îi
privesc

(centre de consiliere și sprijin,
centre de zi, centre after school,
servicii integrate)
Dezvoltarea unor programe și
practici specifice pentru
intervenție în situații de inundații,
incendii sau alte calamități
naturale
Identificarea tuturor copiilor cu
ambii părinţi/părinte unic susţinător,
plecaţi la muncă în străinătate
Dezvoltarea unor programe
personalizate de consiliere şi suport
pentru copiii cu părinţi plecaţi la
muncă în străinătate
Dezvoltarea unor programe
personalizate de sprijin educaţional
pentru elevii care înregistrează o
scădere a randamentului şcolar
datorită plecării părinţilor în
străinătate
Diagnosticarea precoce şi
facilitarea accesului la servicii şi
programe de recuperare şi
asistenţa specializată prin
dezvoltarea Centrului de consiliere
şi asistenţă a copiilor/tinerilor cu
TSA, prin abordarea
multidisciplinară şi integrată a
terapiilor de recuperare în vederea
integrării lor sociale şi
educaţionale, precum şi
consilierea şi asistenţa familiilor
acestora, corespunzător nevoilor
individuale ale beneficiarilor în
contextul propriu socio-familial.
- Derularea unor campanii de
informare şi mediatizare privind
problema copiilor/persoanelor
diagnosticate cu tulburare de
spectru autist (TSA)
Derularea unor campanii de
informare în şcoli cu privire la
accesibilitatea, formele şi
activităţiile concrete prin care copiii
pot participa la procesul de luare a
deciziilor care-i privesc
Stimularea participării copiilor la
structurile reprezentative ale
elevilor
Elaborarea și diseminarea unor
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2021-2025

DGASPC,
SPAS

2021-2025

DGASPC,
APL,SPAS

2021-2025

DGASPC,
APL,SPAS
Instituții publice
de interes
județean

2021-2025

DGASPC,
SPAS
Instituții publice
de interes
județean

Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri europene

2021-2025

DGASPC,
APL,SPAS
Instituții publice
de interes
județean

Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri europene

2021-2025

DGASPC,
APL,SPAS
Instituții publice
de interes

Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri europene

Bugetele
instituțiilor
implicate
Sponsorizări
Fonduri europene
Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri europene

material informative pentru copii cu
privire la drepturile civile și
modalitățile de a sesiza încălcarea
acestora
Promovarea acțiunilor care
vizează respectarea dreptului
copilului la odihnă, precum și a
activităților recreative și culturale,
identificarea bunelor practici
privind organizarea și petrecerea
timpului liber (spectacole, excursii
de cunoaștere și informare, tabere,
școli de vară, dezvoltarea de
hobby-uri, atât în unitățile școlare,
cât și în sistemul de protecție a
copilului).

județean

2021-2025

DGASPC,
APL,SPAS
Instituții publice
de interes
județean

Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri europene

Obiectivul general nr.3: PROTECȚIA SI ASISTAREA SPECIALIZATĂ A COPIILOR AFLAȚI ÎN
SITUAȚIE DE RISC MAJOR (COPILUL STRAZII, COPILUL DELINCVENT, COPILUL VICTIMĂ
A EXPLOATARII, NEGLIJĂRII, VIOLENȚEI DOMESTICE, ABUZULUI, TRAFICULUI, RĂPIRII)
Obiective
Măsuri
Termen
Instituții
Surse de finanțare
operaționale
responsabile
Acţiuni comunitare privind
2021-2025
DGASPC,
Bugetele
Obiectivul
educarea copiilor în spiritul
APL,SPAS
instituțiilor
operațional
3.1.Dezvoltarea
respectului faţă de lege a valorilor
Instituții publice implicate Fonduri
reţelei de servicii morale
de interes
europene
implicate
în
județean,
problema copiilor
EIL Gorj
aflaţi în conflict cu Specializarea personalului
2021-2025
DGASPC,
Bugetele
legea.
implicat în investigarea
APL,SPAS
instituțiilor
cauzelor penale cu autori
Instituții publice implicate
minori
de interes
Fonduri europene
județean
Acţiuni
comunitare privind
responsabilizarea şi
conştientizarea copiilor şi a
familiilor acestora faţă de factorii
de risc şi consecinţele încălcării
legii şi a normelor de conduită

2021-2025

Programe de voluntariat pentru
realizarea campaniilor
de
informare (reţea de voluntariat)

2021-2025

Înfiinţarea unui Centru de
orientare, supraveghere şi
spijinire a integrării sociale
pentru copiii care au săvârşit
fapte penale şi nu răspund penal

2021-2025
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DGASPC,
APL,SPAS
Instituții publice
de interes
județean,
CPECA Gorj,
EIL Gorj
DGASPC,
APL,SPAS
Instituții publice
de interes
județean

Bugetele
instituțiilor
implicate Fonduri
europene

DGASPC,
APL,SPAS

Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri europene

2021-2025

DGASPC,
APL,SPAS
Instituții publice
de interes
județean
EIL Gorj
CPECA Gorj

Bugetele
instituțiilor
implicate
Sponsorizări
Fonduri europene

Crearea de servicii specializate
2021-2025
unitaţi medico - sociale de
recuperare, centre de consiliere,
servicii de educaţie şi formare
profesională - pentru copiii/tinerii
consumatori de droguri în
vederea reabilitarii şi reintegrării
sociale a acestora
Programe de formare pentru
2021-2025
specialişti sub forma unor
schimburi de experienţă în ţară şi
în străinătate

DGASPC,
APL,SPAS
Instituții publice
de interes
județean
CPECA Gorj

Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri europene

DGASPC,
APL,SPAS
Instituții publice
de interes
județean

Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri europene

Sensibilizarea opiniei publice 2021-2025
prin dezbateri și informări,
precum și sprijinirea derulării
programelor privind problema
violenței asupra copilului, în
scopul prevenirii diverselor
forme de abuz, neglijare,
exploatare a copilului, inclusiv a
traficului de copii și a migrației
ilegale, în toate mediile cu care
se află în relație copilul: familie,
școală, instituții de protecție,
comunitate etc.
Realizarea
unor
programe 2021-2025
/activități de educare a părinților
în spiritul disciplinării pozitive a
copilului și evitării violenței;
derularea în școli a unor
campanii de informare privind
drepturile copiilor și obligațiilor
ce le revin în vederea
conștientizării de către aceștia a
riscurilor expunerii la diverse
situații ce comportă abuzul,
neglijarea, exploatarea, traficul
etc.
Realizarea de activități, întruniri, 2021-2025
Obiectivul
operațional
3.5. dezbateri, seminarii, conferințe,
Creșterea eficienței care să vizeze îmbunătățirea

DGASPC,
APL,SPAS
Instituții publice
de interes
județean
EIL Gorj

Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri europene

DGASPC,
APL,SPAS
Instituții publice
de interes
județean
EIL Gorj

Bugetele
instituțiilor
implicate
Sponsorizări
Fonduri europene

DGASPC,
APL,SPAS
Instituții publice

Bugetele
instituțiilor
implicate

Obiectivul
operațional
3.2.
Prevenirea
consumului
de
droguri
şi
de
substanţte
asimilate acestuia
în
randul
copiilor/tinerilor
Obiectivul
operațional
3.3.
Asistarea
specializată,
recuperarea
şi
reintegrarea
socială
a
copiilor/tinerilor
consumatori
de
droguri /substanţe
asimilate acestora
şi familiilor lor

Derularea de campanii de
prevenire şi educare cu privire la
riscurile consumului de droguri şi
substanţe asimilate.

Obiectivul
operațional
3.4.
Creșterea gradului
de conștientizare a
populației și a
profesioniștilor în
special, cu privire
la
problema
violenței
asupra
copilului,
în
vederea prevenirii
tuturor formelor de
abuz
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serviciilor
intervenției
specializate
în
specializate
de situații de risc major (copilul
intervenție
în strazii,
copilul
delincvent,
cazurilor
de copilul victimă a exploatarii,
violență
asupra neglijării, violenței domestice,
copilului
abuzului, traficului, răpirii) și
orice formă de violență asupra
copilului.
Diminuarea/stoparea
2021-2025
fenomenului de ,,bullying,, prin
derularea unor campanii în școli,
în comunitățile locale unde
există risc crescut, organizarea
acțiunii "Stop Bullyingului,, în
cadrul implementării ,,Planului
de acțiune pentru prevenirea și
combaterea
delincvenței
juvenile,, elaborat de EIL Gorj
Continuarea
campaniilor 2021-2025
Obiectivul
operațional
3.6. mediatice locale, campaniilor de
Dezvoltarea
descurajare a cerşetoriei, a
sistemului
de realizării
de
materiale
prevenire
şi informative
protecţie
a
copilului străzii.
Obiectivul
operațional
3.7.
Prevenirea
extinderii
fenomenului
copiilor străzii.

Obiectivul
operațional
3.8.Întărirea
capacităţii

Continuarea acţiunilor stradale
în scopul identificării
copiilor care traiesc/muncesc în
strada şi monitorizarea
fenomenului

2021-2025

Formarea şi perfecţionarea
echipei din cadrul serviciului
strazii

2021-2025

Crearea de servicii de consiliere
şi reintegrare socială şi
educaţională a copiilor străzii
(centre de zi, adăposturi de zi şi
de noapte, forme de educaţie nonformala)
Programe de integrarea
profesională a tinerilor care
provin din strada

2021-2025

Asistarea specializată a copilului
victimă a abuzului şi violenţei,
consiliere socială, psihologică şi
juridică a acestuia

2021-2025

2021-2025
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de interes
județean
EIL Gorj

Fonduri europene

DGASPC,
APL,SPAS
Instituții publice
de interes
județean
EIL Gorj

Bugetele
instituțiilor
implicate
Sponsorizări

DGASPC,
APL,SPAS
Instituții publice
de interes
județean
EIL Gorj

Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri europene

DGASPC,
APL,SPAS
Instituții publice
de interes
județean
EIL Gorj
DGASPC,
APL,SPAS
Instituții publice
de interes
județean
DGASPC,
APL,SPAS
Instituții publice
de interes
județean

Bugetele
instituțiilor
implicate

DGASPC,
APL,SPAS
Instituții publice
de interes
județean
DGASPC,
APL,SPAS
Instituții publice
de interes

Bugete
instituționale

Bugetele
instituțiilor
implicate
Bugetele
instituțiilor
implicate Fonduri
europene

Bugetele
instituțiilor
implicate

furnizorilor
de
servicii publice în
ceea ce priveşte
prevenirea
şi
combaterea oricăror
forme de violenţă
asupra copilului

județean
Crearea de servicii specializate
pentru intervenţia şi asistarea
copilului victima a abuzului,
neglijării, violenţei.

2021-2025

DGASPC,
APL,SPAS
Instituții publice
de interes
județean

Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri europene

Întărirea capacităţii şi
promovarea serviciului telefonul
copilului 0253/983 de la nivelul
DGASPC, pentru semnalarea
tuturor situaţiilor de violenţă
asupra copilului şi intervenţie în
urgenţă
Stabilirea unor măsuri pentru
3.9. intervenţia în regim de urgenţă

2021-2025

DGASPC

Bugetul
DGASPC

Obiectivul
operațional
Asigurarea
măsurilor
de
protecţie specială
de tip familial /
rezidenţial
a
copilului în caz de
calamităţi
şi
conflict armat

2021-2025

Formarea unei reţele de AMPresursa pentru situaţii de urgenţă
Asigurarea protecţiei în regim de
urgenţă

2021-2025

DGASPC,
APL,SPAS
Instituții publice
de interes
județean
EIL Gorj
DGASPC

Obiectivul
operațional 3.10.
Asigurarea
resurselor necesare
desfăşurării
activităţii
de
protecţie
a
copilului aflat în
situaţie de risc
major.

Consilierea psiho-socială a 2021-2025
părinților cu privire la modul de
exercitare a drepturilor și
responsabilităților parentale, în
scopul respectării principiului
interesului superior al copilului
Acordarea
de
servicii 2021-2025
specializate,
individualizate,
copiilor victime ale violenței și
familiilor acestora

Obiectivul
operațional 3.11.
Dezvoltarea
de
servicii (centre) de
consiliere şi sprijin
pentru
copilul
străzii,
copilul
delincvent, copilul
victimă
a
exploatării,
abuzului, violenţei.

Asistarea copilului, consiliere 2021-2025
socială, psihologică şi juridică

2021-2025

Continuarea acţiunilor stradale
în scopul identificării
copiilor care traiesc/muncesc în
strada şi monitorizarea
fenomenului

2021-2025
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DGASPC,
APL,SPAS
Instituții publice
de interes
județean
DGASPC,
SPAS

Bugetele
instituțiilor
implicate

DGASPC,
APL,SPAS
Instituții publice
de interes
județean
EIL Gorj
DGASPC,
APL,SPAS
Instituții publice
de interes
județean
EIL Gorj
DGASPC,
APL,SPAS
Instituții publice
de interes
județean
EIL Gorj

Bugetele
instituțiilor
implicate

Bugetele
instituțiilor
implicate

Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri europene
Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri europene

Obiectivul
operațional 3.12
Accesibilizarea
mijloacelor
de
raportare
a
cazurilor de abuz,
neglijare,
exploatare, trafic,
migrație și alte
forme de violență

Formarea şi perfecţionarea
echipei din cadrul serviciului
strazii

2021-2025

Crearea de servicii de consiliere
şi reintegrare socială şi
educaţională a copiilor străzii
(centre de zi, adăposturi de zi şi
de noapte, forme de educaţie nonformala)
Programe de integrare
profesională a tinerilor care
provin din stradă

2021-2025

2021-2025

Derularea unor acțiuni de 2021-2025
informare a populației și
promovarea serviciului gratuit
,,Telefonul copilului,, pentru
semnalarea situațiilor de abuz
asupra copilului , prin accesarea
numărului
unic
județean
0253/983 și unic european
116111

DGASPC,
APL,SPAS
Instituții publice
de interes
județean
DGASPC,
APL,SPAS
Instituții publice
de interes
județean

Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri europene

DGASPC,
APL,SPAS
Instituții publice
de interes
județean
DGASPC,
APL,SPAS
Instituții publice
de interes
județean
EIL Gorj

Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri europene

Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri europene

Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri europene

Obiectivul general nr.4: DIVERSIFICAREA SERVICIILOR DE ASISTENŢĂ ŞI SPRIJIN PENTRU
TINERI, INCLUSIV PENTRU TINERII CU DIZABILITĂȚI/CERINŢE EDUCAȚIONALE
SPECIALE
Obiective
Măsuri
Termen
Instituții
Surse de finanțare
operaționale
responsabile
Derularea la nivelul serviciilor
2021-2025
DGASPC,
Bugetele
Obiectivul
APL,SPAS
instituțiilor
operațional
4.1. de activităţi ce au ca scop
Formarea
şi pregătirea pentru viaţă
implicate
dezvoltarea
independentă conform PIS
deprinderilor
de Încheierea de parteneriate cu
2021-2025
DGASPC,
viaţă independentaă alte servicii şi instituţii relevante
APL,SPAS
pentru copiii şi pentru dezvoltarea
Instituții publice
tinerii aflaţi în deprinderilor de viaţă
de interes județean
sistemul
de independentă (parteneri din
protecţie.
sistemul educaţional,
organisme profesionale,
cluburi, ONG)
Crearea de servicii care să
2021-2025
DGASPC,
Bugetele
Obiectivul
APL,SPAS
instituțiilor
operațional
4.2 susţină integrarea socioDezvoltarea
de profesională a tinerilor şi
Instituții publice
implicate
servicii de integrare tranziţia către viaţă
de interes județean Fonduri europene
socio-profesionala
independentă (locuinţe
a
tinerilor
și sociale/protejate, centre de
sprijinirea integrării informare, orientare şi
acestora, inclusiv a consiliere socio-profesională,
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celor cu cerinţe
educaționale
speciale/dizabilități
precum
și
a
tinerilor
care
părăsesc sistemul
sancționar și a celor
aflați în evidențele
serviciului
de
probațiune;
Obiectivul
operațional
4.3.
Atenuarea
factorilor de risc
care conduc la
marginalizarea şi
excluziunea sociala
a tinerilor.

Obiectivul
operațional4.4.
Creșterea calității
serviciilor
de
îngrijire a copiilor
cu dizabilități

microferme etc)
Parteneriate pentru înfiinţarea
de întreprinderi şi ateliere
protejate care să faciliteze
integrarea profesională eficientă
a tinerilor, inclusiv a celor cu
dizabilități

2021-2025

DGASPC,
APL,SPAS
Instituții publice
de interes județean

Demersuri pentru facilitarea
accesului la educaţie şi formare
profesională în conformitate cu
cerinţele pieţii şi abilităţile
beneficiarilor

2021-2025

DGASPC,
APL,SPAS
Instituții publice
de interes județean

Programe de prevenire şi
combatere a discriminarii
copiilor instituţionalizaţi, precum
şi pentru celelalte categorii de
copii aflaţi în dificultate
Iniţiative pentru facilitarea
accesului la o locuinţă
(parteneriate cu autorităţile
locale)

2021-2025

DGASPC,
APL,SPAS
Instituții publice
de interes județean

Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri europene

2021-2025

DGASPC,APL,
SPAS
Instituții publice
de interes județean

Acţiuni pentru facilitarea
accesului cu şanse egale la un loc
de muncă

2021-2025

DGASPC,
APL,SPAS
Instituții publice
de interes județean
DGASPC,
APL,SPAS
Instituții publice
de interes județean

Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri europene
Sponsorizări
Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri europene
Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri europene

Continuarea
furnizării
și 2021-2025
îmbunătățirea
constantă
a
serviciilor specifice pentru
copiii cu dizabilități în Centrele
de plasament pentru copiii cu
dizabilități, precum și în
serviciile rezidențiale de tip
familial: Casa de tip familial
destinată protecţiei rezidenţiale
a copiilor cu dizabilităţi
"Răchiți", capacitate 10 locuri și
Casa de tip familial destinată
protecţiei rezidenţiale a copiilor
cu
dizabilităţi
"Scoarța",
capacitate 7 locuri;
Desfășurarea de mese rotunde 2021-2025
care au ca scop informarea
părinților cu privire la actele
normative privind copiii cu
dizabilități (drepturi, facilități),
organizare de cursuri destinate
părinților cu teme privind
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DGASPC,
APL,SPAS
Instituții publice
de interes județean

Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri europene
Sponsorizări

dizabilitațile motorii, mentale,
senzoriale, asociate, care sa
respecte etapele dezvoltării
copiilor
Dezvoltarea serviciului social ,, 2021-2025
Echipa mobila,, care să acorde
servicii
de
evaluare
și
recuperare pentru copiii din
mediul rural, cei care nu pot
accesa serviciile județene.
Diversificarea serviciilor oferite
de Complexul de recuperare
pentru copii cu dizabilități
Tg.Jiu cu sprijinul serviciilor
sociale:
- Centrul de zi de recuperare
pentru copii cu dizabilități
Tg.Jiu: capacitate = 50 locuri;
-Echipa mobilă pentru copii cu
dizabilități

DGASPC,
APL,SPAS
Instituții publice
de interes județean

Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri europene

Obiectivul general nr.5:CREȘTEREA ACCESULUI LA SERVICIILE DE SANĂTATE ȘI DE
PROMOVARE A SĂNĂTĂȚII ȘI BUNĂSTĂRII COPIILOR
Obiective
Măsuri
Termen
Instituții
Surse de
operaționale
responsabile
finanțare
Dezvoltarea și diversificarea 2021-2025
DGASPC,
Bugetele
Obiectivul
serviciilor
de
recuperare/
APL,SPAS
instituțiilor
operațional5.1.
Creșterea accesului reabilitare pentru copilul cu
Instituții publice de implicate
copiilor
cu handicap,
HIV/SIDA,
boli
interes județean
Fonduri europene
dizabilități
la cronice grave/terminale (servivii
serviciile
de specializate de zi, servicii
recuperare
respiro,
AMP
specializați,
/reabilitare
servicii mobile de recuperare
/reabilitare la domiciliu, în
funcție de nevoia specifică a
comunității
Dezvoltarea de servicii integrate 2021-2025
APL,SPAS
Bugetele
(medical-social-educaționalinstituțiilor
ocupare)
la
nivelul
implicate
comunitățiilor locale în funcție
Fonduri europene
de nevoile identificate prin
planurile de actiune locale
Realizarea și derularea unor 2021-2025
DGASPC,
Bugetele
Obiectivul
de
formare
a
APL,SPAS
instituțiilor
operațional
5.2. programe
Creșterea calității personalului specializat precum
Instituții publice de implicate
serviciilor
de și a celorlalte categorii de
interes județean
Fonduri europene
îngrijire,
persoane care îngrijesc copilul
recuperare
și cu dizabilități (părinți, tutori,
reabilitare, educație asistenți
personali,
AMP)
pentru copilul cu privind metode și tehnici de
dizabilități
lucruspecificerecuperării
/reabilitării copilului
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Obiectivul
operațional
5.3.
Reducerea
numărului de copii
cu boli cronice/
dizabilități
ca
urmare
a
comportamentelor
neglijente
ale
părinților

Obiectivul
operațional
5.4.
Creșterea gradului
de educație pentru
sănătate în rândul
copiilor

Obiectivul
operational 5.5

Programe de instruire, formare 2021-2025
profesională a medicilor privind
abordarea/intervenția medicală a
copiilor cu dizabilități

DGASPC,
APL,SPAS
Instituții publice de
interes județean

Bugetele
instituțiilor
implicate

Realizarea de campanii de
informare a populației privind
importanța adoptării unui stil de
viață
sănătos
(alimentație,
igienă, consum de alcool/
droguri/alte substanțe interzise)
sănătatea reproducerii, mijloace
de prevenire a infectării cu HIV
și alte boli cu transmitere
sexuală etc.
Informarea
și
consilierea
adolescenților cu privire la
începerea vietii sexuale precoce
(sarcini nedorite, BTS, HIV,
folosirea
metodelor
contraceptive)
Promovarea
unor
acțiuni
comunitare
pentru
conștientizarea de către copii și
părinți a unui mod de viață
sănătos,
igienă
adecvată,
realizarea
de
materiale
informative,
consiliere
și
educație pentre mamele minore
și familile acestora
Extinderea serviciilor medicale
primare comunitare (echipa
pluridisciplinară a asistentului
medical
comunitar/asistent
social/mediatorul sanitar)
Realizarea
de
campanii
informative privind educația
pentru sănătate în rândul
copiilor.
Derularea de programe în
unitățiile școlare de educație
pentru viață, sexuală, adoptarea
unui stil de viață sănătos, riscul
consumului de alcool, droguri
etc.
Informarea
și
consilierea
beneficiarilor cu privire la
riscurile consumului de droguri
și alte substanțe nocive

2021-2025

DGASPC,
APL,SPAS
Instituții publice de
interes județean

Bugetele
instituțiilor
implicate

2021-2025

DGASPC,
APL,SPAS
Instituții publice de
interes județean

Bugetele
instituțiilor
implicate

2021-2025

DGASPC,
APL,SPAS
Instituții publice de
interes județean

Bugetele
instituțiilor
implicate

2021-2025

DGASPC,
APL,SPAS
Instituții publice de
interes județean

Bugetele
instituțiilor
implicate

2021-2025

DGASPC,
APL,SPAS
Instituții publice de
interes județean

Bugetele
instituțiilor
implicate

2021-2025

DGASPC,
APL,SPAS
Instituții publice de
interes județean

Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri europene

Consiliul
Județean Gorj

Consolidarea
capacității de

Implementarea proiectului ,, 2021-2023
Gestionarea
crizei
sanitare
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Promovarea
măsurilor de
prevenție prin
dotarea cu
echipamente
medicale necesare
funcționării optime
a Direcţiei
Generale de
Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului
Gorj în contextul
epidemiei de
COVID-19

COVID-19 la nivelul DGASPC
Gorj,, cod SMIS 139233 ce
permite acordarea de finanțare
nerambursabilă
în
vederea
creșterii
capacității
de
gestionare,
prin
sistemul
medical public, a situației de
urgență cauzată de criza sanitară
COVID-19; Dotarea centrelor
sociale rezidențiale publice
pentru categorii vulnerabile
(persoane vârstnice/ persoane cu
dizabilități/copii
etc),
a
unităților/instituțiilor
de
învățământ
de
stat
cu
echipamente de protecție, în
special, dar fără a fi limitate la:
combinezon, inclusiv cu glugă
şi protecție încălțăminte, vizieră
de protecție, mănuși de unică
folosință, măști de protecție,
biocide,
soluții
necesare
asigurării igienei și dezinfecției,
alte materiale de protecție etc)

DGASPC Gorj

gestionare a
crizei sanitare
covid-19în cadrul
Axei prioritare
(AP) 9 Protejarea
sănătății
populației în
contextul
pandemiei
cauzate de
COVID-19,
Obiectivul
Specific (OS) 9.1
Creșterea
capacității de
gestionare a
crizei sanitare
COVID-19, din
Programul
Operațional
Infrastructură
mare 2014-2021

Obiectivul general nr.6: REDUCEREA DECALAJULUI DE OPORTUNITĂŢI DINTRE COPII,
PROMOVAREA ȘANSELOR EGALE ȘI NEDISCRIMINAREA
ÎN SCOPUL REDUCERII
INEGALITĂȚIILOR
Obiective
Măsuri
Termen
Instituții
Surse de
operaționale
responsabile
finanțare
Continuarea campaniilor
2021-2025
DGASPC,
Bugetele
Obiectivul
APL,SPAS
instituțiilor
operațional
6.1. pentru reducerea atitudinilor
Combaterea atitudinii negative faţă de romi
Instituții publice
implicate
negative a societăţii
de interes
faţă de copiii romi.
județean
ONG-uri
Implicare activă a
2021-2025
DGASPC,
personalului specializat în
APL,SPAS
intervenţia la nivelul
Instituții publice
comunităţilor de romi
de interes
județean
Combaterea atitudinii negative
a societăţii faţă de romi în
general şi faţă de copiii romi în
special prin facilitarea
accesului copiilor romi la
serviciile sociale,educaţionale
şi medicale
Facilitarea accesului copiilor
romi la serviciile sociale,
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2021-2025

DGASPC,
APL,SPAS
Instituții publice
de interes
județean
ONG-uri

Bugetele
instituțiilor
implicate

2021-2025

DGASPC,
APL,SPAS

Bugetele
instituțiilor

educaţionale şi medicale

Instituții publice
de interes
județean

implicate

Realizarea de acțiuni de 2021-2025
consultare a copiilor proveniți
din
medii
defavorizate,
inclusiv copii de etnie rromă,
copiii cu dizabilități și
sprijinirea implicării acestora
în structurile participative

DGASPC,
APL,SPAS
Instituții publice
de interes
județean
ONG-uri

Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri
europene

Obiectivul
operațional
6.2.
Monitorizarea
comunitățiilor
la
nivelul cărora au fost
identificate cazuri de
copii fără acte de
identitate
și
intervenția în toate
situațiile în care se
încalcă dreptul la
identitate.

Realizarea unui sistem de 2021-2025
raportare a cazurilor de copii
fără acte de identitate din
comunități, precum și a
comunitățiilor cu risc de a exista
copii fără acte de identitate.
Monitorizarea comunităților la
nivelul cărora au fost identificate
cazuride copii fară acte de
identitate și intervenția în toate
situațiile în care se încalcă
dreptul la identitate

DGASPC,
APL,SPAS
Instituții publice
de interes
județean

Obiectivul
operațional
6.3
Derularea
de
programe/campanii de
sensibilizare
în
vederea
eliminării
atitudinilor
discriminatorii
cu
privire
la
copiii
proveniți din medii
defavorizate
sau
comunități de romi.

Eliminarea
barierelor 2021-2025
discriminatorii, accesului și
diferențelor culturale pentru
asigurarea participării tuturor
copiilor la joacă, recreere, sport
și activități socio-culturale prin
crearea de spatii de joacă, săli de
sport, biblioteci, la nivelul
comunităților locale

DGASPC,
APL,SPAS
Instituții publice
de interes
județean

Obiectivul general nr. 7: MONITORIZAREA DREPTURILOR COPIILOR
Obiective
Măsuri
Termen
Instituții
operaționale
responsabile
Analiza indicatorilor menționați 2021-2025
DGASPC
Obiectivul
operațional
7.1 în planul operațional în vederea
Întarirea capacității identificării nevoii de studii/
instituționale
a evaluări, diagnoze pentru
DGASPC Gorj în stabilirea instrumentelor de
vederea îndeplinirii monitorizare și evaluare a
obligatiilor
ce-i impactului Strategiei Județene
revin,
potrivit Realizarea de schimburi de
2021-2025
DGASPC
actelor normative experiență și promovarea
interne
și modelelor de bună practică în
internaționale, în domeniul protecției copilului
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Bugetele
instituțiilor
implicate

Surse de
finanțare

Bugetul
DGASPC

monitorizarea
modului în care
sunt
promovate,
respectate
și
implementate
drepturile copilului
Obiectivul
operațional
7.2
Creșterea
rolului
servicilor
comunitare
în
intervenția primară
și
monitorizarea
modului cum sunt
respectate
drepturile copilului

Acţiuni de monitorizare şi
evaluare a calităţii activităţii
serviciilor de protecţie specială
din cadrul DGASPC
Acţiuni de monitorizare şi
evaluare a stadiului
implementării obiectivelor
prevăzute în strategia judeţeană
Reactualizarea permanenta a bazei
de date CMTIS-implementarea
proiectului,, I-Progres în
asigurarea tranziției de la
îngrijirea în instituții la
îngrijirea în comunitate”,
cofinanțat din Fondul Social
European prin Programul
Operațional Capacitate
Administrativă 2014-2020.
Ateliere de lucru pentru
elaborarea structurii bazei de
date integrativa pentru
beneficiarii serviciilor de protecţie
socială (copil si familia acestuia)

2021-2025

DGASPC, CJ

2021-2025

DGASPC, CJ

2021-2025

DGASPC,
ANDPDCA
APL,SPAS
Instituții publice
de interes
județean

Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri
europene
POCA

2021-2025

DGASPC,
APL,SPAS
Instituții publice
de interes
județean

Bugetele
instituțiilor
implicate

Obiectivul general nr.8: PERFECŢIONAREA CONTINUĂ A PERSONALULUI CARE ÎŞI
DESFAŞOARĂ ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL ASISTENŢEI SOCIALE ŞI PROTECŢIEI
COPILULUI.
Obiective
Măsuri
Termen
Instituții
Surse de
operaționale
responsabile
finanțare
Evaluarea nevoii de personal
2021-2025
DGASPC
Bugetul
Obiectivul
DGASPC
operațional
8.1. calificat.
Satisfacerea nevoii Acţiuni de recrutare, selecţie,
de specialişti la angajare şi perfecţionare
nivelul
D.G.A.S.P.C. Gorj
în
funcţie
de
serviciile existente
şi serviciile nou
înfiinţate.
-Organizarea de cursuri de
2021-2025
DGASPC, APL,
Bugetele
Obiectivul
SPAS
instituțiilor
operațional
8.2 formare a personalului din
Formarea
cadrul serviciilor publice locale
implicate
personalului
de de asistenţă
Fonduri
specialitate
din socială/compartimente de
europene
cadrul serviciilor asistenţă socială
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publice locale de
asistenţă socială /
compartimente de
asistenţă socială

-Dezvoltarea competenţelor de
atragere de fonduri şi
management de proiect a
autorităţilor locale cu
responsabilităţi în domeniul
protecţiei copilului.
-formare continua pentru
rețeaua de AMP, sprijin
financiar POCU
Participarea specialistilor care 2021-2025
lucrează cu copii cu dizabilități
la servicii/programe de formare
profesională: terapia ABA,
logopedie, limbaj mimicogestual, terapie senzorială etc.
Participarea la programe de
2021-2025
Obiectivul
operațional
8.3. formare organizate de către
Formarea continuă ANDPDCA, INA, ONG-uri.
a specialiştilor din
cadrul
Evaluarea periodică şi stabilirea
2021-2025
D.G.A.S.P.C. Gorj nevoilor de for mare a
și SPAS
personalului din cadrul
DGASPC.
Organizarea de cursuri de
2021-2025
calificare în calitate de furnizor de
formare profesională a adulţilor
în profesii sociale.

DGASPC,
APL,SPAS
Instituții publice
de interes
județean

Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri
europene

DGASPC,
ANDPDCA,
INA, ONG-uri.

Bugetul
DGASPC
Fonduri
europene

DGASPC

DGASPC,
APL,SPAS
Instituții publice
de interes
județean

Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri
europene

Obiectivul general nr.9: CONSOLIDAREA PARTENERIATULUI PUBLIC- PRIVAT
Obiective
operaționale
Obiectivul
operațional
9.1
Implicarea
societăţii
civile,
ONG –uri, instituţii
de cult recunoscute
de
lege
în
elaborarea
de
proiecte care au ca
obiectiv
îmbunătăţirea
activităţilor privind
protecţia copilului
şi a familiei.
Obiectivul
operațional
9.2
Promovarea
şi
încurajarea

Măsuri

Termen

Dezvoltarea de parteneriate cu
ONG-uri a căror activitate se
încadrează în domeniul
protecţiei copilului.
Dezvoltarea şi consolidarea
unei relaţii de comunicare şi
colaborare permanentă cu ONGuri.

2021-2025

2021-2025

DGASPC,ONGuri

Intâlniri pe tema voluntariatului
la nivelul comunităţilor locale în
scopul desfăşurării unor
activităţi de protecţie a

2021-2025

DGASPC,APL,
SPAS
Instituții publice
de interes
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Instituții
responsabile
DGASPC,ONGuri

Surse de
finanțare

Bugetele
instituțiilor
implicate

acţiunilor
voluntariat.

de copilului.

Obiectivul
operațional
9.3
Creşterea implicării
autorităţilor locale
în ceea ce priveşte
îmbunătăţirea
activităţilor
de
protecţie
a
copilului.

județean
ONG-uri

Organizarea şi susţinerea de
programe de voluntariat crearea unei reţele de
voluntari

2021-2025

DGASPC,APL,
SPAS
Instituții publice
de interes
județean

Bugetele
instituțiilor
implicate

Mediatizarea acţiunilor de
voluntariat

2021-2025

Bugetele
instituțiilor
implicate

Organizarea unor întâlniri
zonale pentru evaluarea
nevoilor şi identificarea unor
soluţii realizabile

2021-2025

DGASPC,APL,
SPAS
Instituții publice
de interes
județean
ONG-uri
DGASPC,APL,
SPAS
Instituții publice
de interes
județean

Acordare de asistenţă tehnică în
scrierea şi implementarea de
proiecte care să conducă la
îmbunătăţirea calităţii vieţii
copiilor.

2021-2025

DGASPC,APL,
SPAS
Instituții publice
de interes
județean

Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri
europene

24

Bugetele
instituțiilor
implicate

B. Componenta: PROTECȚIA, INTEGRAREA ȘI INCLUZIUNEA SOCIALĂ A PERSOANELOR
ADULTE CU DIZABILITĂŢI ȘI ASISTENŢA PERSOANELOR VÂRSTNICE
Obiectivul general nr.1- ACCESIBILITATE ȘI MOBILITATE
Asigurarea pentru persoanele cu dizabilități a accesului fizic, informațional și comunicațional la produsele,
serviciile și programele pe care societatea le pune la dispoziția membrilor săi.

Obiective
operaţionale
Obiectivul operațional
1.1. Eliminarea
barierelor fizice care
limitează integrarea și
participarea
persoanelor cu
dizabilități la viața
socială

Obiectivul operațional
1.2. Îmbunătățirea
accesului persoanelor
cu dizabilități la
informații și
comunicații accesibile

Măsuri

Termene

Colaborare între instituții: DGASPC Gorj,
autoritățile publice locale în vederea
armonizării planurilor de mobilitate urbană
și planurilor de urbanism
Parteneriat de colaborare între DGASPC
Gorj și Inspectoratul de Stat în Construcții
Gorj, privind controlul calității în
construcții, cu respectarea normelor de
accesibilizare pentru persoanele cu
dizabilități
Derularea de campanii de conștientizare
care să ofere exemple de blocaje ale
accesibilității fizice și exemple pozitive
privind accesul persoanelor cu dizabilități
la spațiul fizic

Instituţii
Responsabile
2021-2025 DGASPC Gorj
APL-uri
ONG-uri
Institutii
publice de
interes judeţean
2021-2025 DGASPC Gorj
ISC Gorj

Surse de
finanţare

2021-2025 DGASPC Gorj
APL-uri
ONG-uri
Institutiipublice
de interes
judeţean
Informarea persoanelor cu dizabilități și a 2021-2025 DGASPC Gorj
familiilor,
tutorilor,
reprezentanților
Mass-media
legali/convenționali cu privire la drepturile
și facilitățile de care beneficiază în
domeniul accesibilizării mediului fizic:
prin materiale informative, mijloace massmedia, puncte de informare din instituțiile
publice
Participarea la programele de formare a
2021-2025 DGASPC Gorj
interpreților mimico - gestual
APL-uri
ONG-uri
Institutiipublice
de interes
judeţean

Bugetele
instituțiilor
implicate
Sponsorizări
Fonduri
europene
Bugetul
DGASPC
Sponsorizări
Fonduri
europene

Accesibilizarea website-urilor

Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri
europene
Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri
europene

2021-2025 DGASPC Gorj
Institutiipublice
de interes
judeţean

Angajarea în aparatul administraţiei 2021-2025 APL-uri
publice locale a interpreţilor autorizaţi ai
DGASPC
limbajului mimico-gestulă şi pentru
AJOFM
persoanele cu cecitate
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Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri
europene
Sponsorizări

Obiectivul operațional
1.3. Îmbunătățirea
accesului persoanelor
cu dizabilități la
transport

Obiectivul operațional
1.4. Reducerea
vulnerabilității
persoanelor cu
dizabilități la situații
de risc și urgențe
umanitare

Încheierea de contracte cu operatorii de 2021-2025 DGASPC Gorj
transport privați în vederea asigurării
Firme de
transportului gratuit al persoanelor cu
transport
dizabilități
APL-uri
Accesibilizarea mediului fizic
(de 2021-2025 DGASPC Gorj
exemplu, asigurarea de rampe, căi de
AJOFM
acces, covoare tactile etc.), dar și a
Instituții
mediului comunicațional (de exemplu,
publice
folosirea unui interpret de limbaj mimicode interes
gestual) și informațional (de exemplu,
judeţean
adaptarea conținutului activității de
informare și consiliere la nivelul de
înțelegere al persoanelor cu dizabilități
intelectuale sau includerea de elemente de
viață
independentă
și
cultură
a
muncii/angajării, în funcție de lipsa de
experiență)
Facilitarea accesului persoanelor cu 2021-2025 DGASPC Gorj
dizabilități la utilizarea tehnologiilor
APL-uri
asistive
(sprijin
în
achiziționarea
ONG-uri
echipamentelor, instruire pentru utilizarea
Institutiipublice
acestora)
de interes
judeţean
Realizarea unei proceduri și planuri de
2021-2025 DGASPC Gorj
acțiune privind evacuarea și salvarea
IPJ Gorj
persoanelor cu dizabilități în cazul
IJJ Gorj
situațiilor de risc și urgențe umanitare.

Bugetele
instituțiilor
implicate
Bugetele
instituțiilor
implicate

Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri
europene

Obiectivul general nr.2-CREŞTEREA CAPACITĂŢII INSTITUŢIONALE ŞI ADMINISTRATIVE A
DGASPC
Promovarea unor condiții decente de viață pentru persoanele cu dizabilități prin măsuri de protecție socială
Obiective
operaţionale
Obiectivul operațional
2.1Continuarea
reformei la nivelul
serviciilor funcţionale
ale D.G.A.S.P.C. și la
nivelul structurilor din
subordinea
D.G.A.S.P.C. Gorj

Măsuri
Dezvoltarea alternativelor la
instituționalizarea de tip clasic prin crearea
de servicii noi valorificând oportunități de
finanțare prin fonduri structurale/programe
de interes național/alte finanțări: locuințe
protejate, centre de zi, centre respiro
Funcționarea centrelor rezidențiale și de zi
conform standardelor de calitate în vigoare
și licențierea acestora, dotarea tuturor
unităților de tip rezidențial din structura
DGASPC cu echipamente, obiecte de
mobilier și electrocasnice, echipamente
asistive-în funcție de nevoi în vederea
îmbunătățirii condițiilor de viațăale
persoanelor cu dizabilități
26

Termene

Instituţii
Responsabile
2021-2025 DGASPC Gorj
APL-uri
SPAS-uri
ONG-uri

Surse de
finanţare
Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri
europene

2021-2025 CJ Gorj
DGASPC Gorj

Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri
europene

Obiectivul operațional
2.2 Îmbunătăţirea
modalităţilor de
evaluare complexă a
persoanei cu handicap
și asigurarea
drepturilor si
facilităţilor prevazute
de legislaţia în
vigoare.

Obiectivul operațional
2.3Transformarea
instituţiilor
rezidenţiale existente
pentru persoane adulte
cu dizabilități din
unităţi
pasive
de
internare
şi
supraveghere,
în
instituţii cu o politică
activă de integrare
socială a persoanelor
cu handicap.

Alocarea resurselor adecvate nevoilor 2021-2025 C J Gorj
persoanelor
cu
handicap
şi
DGASPC Gorj
administrarea lor corespunzator acestor
APL-uri
nevoi
Implementarea unui sistem coerent şi 2021-2025 DGASPC Gorj
complex de stabilire a gradului de handicap
DSP –Gorj
cu accent pe stabilirea potenţialului de
Comisia de
integrare a persoanei cu handicap
evaluare a
persoanelor
adulte cu
handicapGorj
Crearea și profesionalizarea permanentă a
2021-2025 DGASPC Gorj
unei rețele de asistenți personali
APL-uri
profesioniști care să aibă capacitatea de a
SPAS-uri
oferi servicii de îngrijire și protecție
persoanelor cu handicap grav
Eficientizarea procedurilor de obţinere a 2021-2025 DGASPC Gorj
drepturilor şi facilităţilor prevăzute de
AJPIS Gorj
legislaţia în vigoare
CAS Gorj
Institutiipublice
de interes
judeţean
-Restructurarea Centrului de Reabilitare și 2021-2025 DGASPC Gorj
Recuperare Bîlteni-CRR prin înființarea
CJ
unui Centru de abilitare şi reabilitare
pentru persoane adulte cu dizabilităţi CAbR- capacitate 50 locuri în cladirea
existentă a Complexului de Recuperare şi
Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Adulţi
“Bîlteni” (CRRNA) și înființarea unui
CIA-50 locuri prin construcția unei clădiri
noi;
-Restructurarea Centrulului de Recuperare
şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru
Adulți ”Bîlteni”- CRRN, prin înființarea
unui CIA -50 locuri, construcție clădire
nouă și înființarea unui CIA -50 locuri prin
reabilitarea/modernizarea/dotarea clădirii
din strada Dumbrava, nr.34 Bis, Tg Jiu,
unde în prezent funcționează Centrul de
Plasament Destinat Protecţiei Rezidenţiale
a Copiilor cu Nevoi Speciale Tg -Jiu
Se va reorganiza CIA Suseni prin 2021-2025 DGASPC Gorj
diminuarea capacității de la 65 locuri la 50
CJ
locuri

Fonduri
naţionale

Înființarea unui CAbR Suseni cu o 2021-2025 DGASPC Gorj
capacitate de 40 locuri prin reabilitarea
CJ
/recompartimentarea/dotarea clădirii bloc
alimentar
pavilion
D
din

Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri
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Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri
europene

Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri
europene

Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri
europene

cadrulComplexului de Îngrijire şi Asistenţă
europene
Suseni din comuna Runcu, județul Gorj;
nr.3-PROTECȚIA EFECTIVĂ A DREPTURILOR PERSOANELOR CU

Obiectivul general
DIZABILITĂȚI
Persoanele cu dizabilități trebuie să beneficieze de recunoaștere egală în fața legii pentru a-și exercita toate
drepturile fundamentale, precum dreptul de a munci, de a se căsători, de a-și întemeia o familiei sau de a vota
Obiective
operaţionale
Obiectivul operațional
3.1 Promovarea
valorilor și pricipiilor
privitoare la
drepturilor
fundamentale ale
omului, la drepturile
cetățenești ale
persoanelor cu
dizabilități, precum și
participarea activă a
acestora la viața
comunității

Obiectivul operațional
3.2. Asigurarea
tranziției de la
protecția pasivă la
protecția activă a
persoanelor adulte cu
dizabilități prin
stimularea angajării
acestora pe piața
muncii

Măsuri

Termene

Alocarea de resurse adecvate nevoilor
persoanelor cu dizabilități

Instituţii
Responsabile
2021-2025 DGASPC Gorj
APL-uri
SPAS-uri
ONG-uri

Desfășurarea de campanii de conștientizare 2021-2025 DGASPC Gorj
și/sau sensibilizare a opiniei publice în
APL-uri
scopul
combaterii
stereotipiilor
și
SPAS-uri
prejudecăților asupra
persoanelor cu
ONG-uri
dizabilități precum și în scopul creșterii
Sponsorizări
respectului pentru diversitate și acceptarea
persoanei cu dizabilități
Realizarea de întâlniri/dezbateri cu factorii 2021-2025 DGASPC Gorj
locali în scopul creșterii implicării
APL-uri
comunității la sprijinirea persoanelor cu
SPAS-uri
dizabilități în procesul de incluziune și
ONG-uri
participare la viața socială
Mass-media
Implicarea efectivă a persoanelor cu
2021-2025 DGASPC Gorj
dizabilități și/sau reprezentanții legali ai
APL-uri
acestora la dezbateri și luări de decizii care
SPAS-uri
îi privesc și care le influențează viața
ONG-uri
Mass-media
Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la 2021-2025 MMPS
nivelul comunităților locale (servicii de zi,
DGASPC Gorj
unități de îngrijire la domiciliu, unități
APL-uri
rezidențiale de capacitate mică, locuințe
SPAS-uri
protejate, servicii comunitare de suport,
ONG-uri
asistenți personali profesioniști
Crearea unei baze de date cu persoanele
2021-2025 MMPS
cu dizabilități apte de muncă
AJOFM
DGASPC Gorj
APL-uri
SPAS-uri
ONG-uri
Încheiere de parteneriate cu AJOFM și cu
alte instituții publice în vederea angajării
persoanelor cu dizabilități piața muncii a
persoanelor cu dizabilități
Încurajarea accesării programelor de
formare continuă a adulților de către
persoanele adulte cu dizabilități
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Surse de
finanţare
Bugetele
instituțiilor
implicate
Sponsorizări
Bugetele
instituțiilor
implicate

Bugetele
instituțiilor
implicate

Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri
europene
Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri
europene

2021-2025 AJOFM
DGASPC Gorj
2021-2025 AJOFM
DGASPC Gorj
SPAS-uri
ONG-uri

Bugetele
instituțiilor
implicate

Colaborarea cu mass-media în vederea
creșterii gradului de conștientizare și/sau
sensibilizare a comunității cu privire la
potențialul, abilitățile și contribuția
persoanelor cu dizabilități la muncii
Organizarea de acținui de promovare a
aptitudinilor speciale și a talentelor
persoanelor cu dizabilități (Ziua
internațională a persoanelor cu dizabilități,
târguri specifice, expoziții, spectacole, etc.)
Evaluarea competențelor și abilităților de
muncă a persoanelor cu dizabilități la nivel
județean și furnizarea de servicii de
orientare profesională persoanelor
interesate de angajare
Cursuri prin Programul de Ocupare a
Forței de Muncă în vederea ocupării și
reintegrării pe piața muncii
Obiectivul operațional
3.3. Creșterea
accesului la formare
profesională pentru
persoanele cu
dizabilități

Participarea persoanelor cu dizabilități la
,,Bursa locurilor de muncă,,

2021-2025 AJOFM
DGASPC Gorj
SPAS-uri
ONG-uri

Bugetele
instituțiilor
implicate

2021-2025 AJOFM
DGASPC Gorj
SPAS-uri
ONG-uri
Mass-media
2021-2025 AJOFM
DGASPC Gorj
SPAS-uri
ONG-uri
Mass-media
2021-2025 AJOFM
DGASPC Gorj
SPAS-uri
ONG-uri
2021-2025 DGASPC Gorj
Mass-media

Bugetele
instituțiilor
implicate
Bugetele
instituțiilor
implicate
Bugetele
instituțiilor
implicate

Obiectivul general nr.4- INCLUZIUNEA SOCIALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI
Persoanele cu dizabilități trebuie să aibă un standard de viață adecvat, cu șanse egale cu toate celelalte persoane.
Cetățenii au acces egal un standard adecvat de viață atunci când își pot acoperi atât nevoile de bază pentru traiul
zilnic (hrană, îmbrăcăminte, sănătate, locuire).
Obiective
operaţionale
Obiectivul operațional
4.1.Îmbunătățirea
accesului la programele
de reducere a sărăciei
pentru populația
generală

Măsuri

Termene

Încheierea de parteneriate cu instituții
publice și private, cu furnizori publici și
privați de servicii sociale destinate
persoanelor cu dizabilități
Promovarea și încurajarea acțiunilor de
voluntariat
Organizarea , în colaborare / în parteneriat
cu ONG-urile cu activitate în domeniu, de
activități cultural-sportive și de petrecere a
timpului liber pentru persoanele cu
dizabilități și familiile acestora

Instituţii
Responsabile
2021-2025 ANDPDCA
DGASPC Gorj
2021-2025 DGASPC Gorj
ONG-uri
2021-2025 DGASPC Gorj
ONG-uri

Planificarea,
implementarea
și 2021-2025 DGASPC Gorj
monitorizarea programelor de protecție
AJPIS Gorj
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Surse de
finanţare

Bugetele
instituțiilor
implicate
Bugetele
instituțiilor

Obiectivul operațional
4.2Informare / educare /
promovarea imaginii
persoanelor cu
dizabilități

socială de reducere a sărăciei astfel încât
să asigure incluziunea persoanelor cu
dizabilități, persoanele cu limitări severe
ale funcționării au un risc mai ridicat de
sărăcie decât celelalte persoane.
Informarea şi sensibilizarea opiniei
2021-2025 DGASPC Gorj
publice asupra drepturilor persoanelor cu
APL-uri
dizabilitățiîn vederea îmbunătăţirii
ONG-uri
imaginii publice a acestor persoane.
Derularea unor acţiuni (programe) cu
2021-2025 DGASPC Gorj
privire la evitarea etichetării şi
APL-uri
discriminării persoanelor cu dizabilități
ONG-uri
Editare pliante, broşuri şi alte materiale
2021-2025 DGASPC Gorj
informative şi promoţionale
APL-uri
ONG-uri

implicate

Bugetele
instituțiilor
implicate
Bugetele
instituțiilor
implicate
Bugetele
instituțiilor
implicate

Obiectivul general nr.5- VIAȚĂ INDEPENDENTĂ ȘI INTEGRARE ÎN COMUNITATE, INCLUSIV
ACCESUL LA SERVICII PUBLICE
Viață independentă în comunitate.
Obiective
operaţionale
Obiectivul operațional
5.1
Dezinstituționalizarea
persoanelor cu
dizabilități

Obiectivul operațional
5.2 .Îmbunătățirea
accetipsului la
serviciile sociale în
comunitate necesare
pentru o viața
independentă

Măsuri

Termene

Instituţii
Responsabile
ANDPDCA
DGASPC

Surse de
finanţare
Bugetul
DGASPC
Fonduri
europene

Aplicarea ghidului privind
dezinstituționalizarea împreună cu
instrumente specifice de evaluare și
raportare la nivel de beneficiar și centru
rezidențial.
Asigurarea instruirii persoanelor
responsabile de
dezinstituționalizare la nivel județean.

2021-2025

2021-2025

ANDPDCA
DGASPC

Colaborare cu APL-uri pentru
dezinstituționalizare

2021-2025

DGASPC Gorj
APL-uri

Realizarea de campanii județene de
conștientizare a publicului cu privire la
dreptul persoanelor cu dizabilități de a trăi
în comunitate, cu accent pe formele de
suport social existente.

2021-2025

Asigurarea de servicii sociale de tip
centre respiro și de criză, prin înființarea
(inclusiv cu finanțare din fonduri
europene) și/sau contractarea acestora și
să deruleze campanii de conștientizare în
rândul persoanelor cu dizabilități și a
aparținătorilor acestora cu privire la
existența lor.
Asigurarea de servicii sociale de tip
echipă mobilă pentru persoanele cu
dizabilități, prin înființarea (inclusiv cu
finanțare din fonduri europene) și/sau

2021-2025

DGASPC Gorj
APL-uri
ONG-uri
Institutiipublice
de interes
judeţean
DGASPC Gorj
APL-uri

Bugetul
DGASPC
Fonduri
europene
Bugetele
instituțiilor
implicate
Bugetele
instituțiilor
implicate
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2021-2025

DGASPC Gorj

Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri
europene

Buget
DGASPC
Fonduri
europene

contractarea acestora.
Asigurarea de servicii sociale de tip centre
de zi de socializare tip ,,Bunicii
comunității,,pentru persoanele adulte cu
dizabilități, prin înființarea (inclusiv cu
finanțare din fonduri europene)
Desfășurarea de campanii în rândul APLurilor privind legislația angajării
asistenților personali precum și drepturile
și obligațiile acestora.
Desfășurarea de campanii în rândul
beneficiarilor de indemnizații privind
posibilitatea de a opta între un asistent
personal și indemnizația de dizabilitate
(cu prezentarea avantajelor și
dezavantajelor fiecăreia dintre opțiuni).
Dezvoltarea rețelei de asistenți personali
profesioniști, inclusiv cu finanțare din
fonduri europene.
Asigurarea serviciilor destinate protecţiei
persoanei adulte aflată în dificultate
(persoane fără adăpost).
Infiinţarea unui Centru social cu destinaţie
multifuncţională pentru tinerii aflaţi în
situaţie de risc (tinerii care părăsesc sistemul
de protecţie a copilului dupa împlinirea
vârstei de 18 ani)

2021-2025

DGASPC Gorj
APL-uri

2021-2025

DGASPC Gorj

2021-2025

DGASPC Gorj

Buget
DGASPC
Sponsorizări

2021-2025

DGASPC Gorj

Buget
DGASPC

2021-2025

DGASPC Gorj
APL-uri
ONG-uri
ISJ Gorj
DGASPC Gorj
APL-uri
ONG-uri

Bugetele
instituțiilor
implicate

2021-2025

Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri
europene
Buget
DGASPC

Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri
europene

Obiectivul general nr.6-EDUCAȚIE
Tinerii cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale (CES) trebuie să aibă acces la o educație incluzivă de
calitate în comunitate, astfel încât să își poată atinge potențialul lor maxim de dezvoltare.
Obiective
operaţionale
Obiectivul operațional
6.1Promovarea
accesului la educaţie şi
formare profesională
corelată cu nevoile
persoanei cu dizabilități
în vederea creşterii
şanselor de integrare
socială

Obiectivul operațional

Măsuri

Termene

Evaluarea complexă şi orientarea
profesională în funcţie de potențialul
persoanei cu dizabilități
Campanii de promovare a conceptelor de
educaţie timpurie, educaţie pentru toţi şi
educaţie continuă
Aplicarea şi monitorizarea curriculelor
şi a programelor şcolare adaptate
caractersticilor -tânărului cu dizabilități
Asigurarea scolarizării la domiciliu a
persoanelor cu handicap nedeplasabile

2021-2025
2021-2025
2021-2025
2021-2025

Monitorizarea scolarizării la domiciliu a
2021-2025
persoanelor cu handicap nedeplasabile.
Accesibilizarea învățământului de masă la 2021-2025
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Instituţii
Responsabile
DGASPC Gorj
AJOFM

Surse de
finanţare

DGASPC Gorj
ISJ Gorj
ONG-uri
ISJ Gorj
CJRAE

Bugetele
instituțiilor
implicate
Bugetele
instituțiilor
implicate
Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri
europene

ISJ Gorj
CJRAE

ISJ Gorj
CJRAE
Ministerul

Bugetele

6.2 Îmbunătățirea
sistemului de
învățământ în acord cu
nevoile de învățare și
formare a persoanelor
cu dizabilități

toate nivelurile prin:
a) Adaptarea mediului fizic construit
(inclusiv toalete) și transport;
b) Adaptarea mijloacelor și metodelor
didactice (ex. limbajul semnelor, limbajul
mimico- gestual, curriculum școlar
flexibil, mijloace de instruire/învățare,
site-uri web, etc., tehnologii electronice
asistive de instruire/învățare);
c) Asigurarea serviciilor de sprijin
individualizat pentru educația incluzivă și
viața independent.
Îmbunătățirea permanentă a sistemului de 2021-2025
evaluare/reevaluare a capacităților de
învățare a persoanelor cu dizabilități,
copii și adulți, pentru identificarea cât mai
timpurie a cerințelor educaționale speciale
ale acestora, în vederea asigurării unor
măsuri de sprijin flexibile,
educație/formare, conforme cu nivelul de
dezvoltare al aptitudinilor și deprinderilor
de învățare
Pregătirea și perfecționarea continuă a 2021-2025
personalului didactic pentru satisfacerea
cerințelor învățământului incluziv

Eduației (ME)
ISJ Gorj
CJRAE Gorj
DGASPC Gorj
APL-uri
Asociația
Națională a
Surzilor din
Romînia, filiala
Gorj

instituțiilor
implicate

ME
ISJ Gorj
CJRAE
DGASPC Gorj
ONG-uri
SPAS-uri

Bugetele
instituțiilor
implicate

ME
ISJ Gorj
CJRAE
DGASPC Gorj
ONG-uri
SPAS-uri

Bugetele
instituțiilor
implicate

Obiectivul general nr.7-SĂNĂTATE
Îmbunătățirea accesului persoanelor cu dizabilități la serviciile curative și de sănătate publică
Obiective
operaţionale
Obiectivul operațional
7.1 Îmbunătățirea
accesului persoanelor
cu dizabilități la
serviciile curative și de
sănătate publică

Măsuri

Termene

Informarea persoanelor cu dizabilități, în
formele accesibile cu privire la drepturile
lor și la oferta de servicii de sănătate din
comunitate, inclusiv a serviciilor medicale
și de recuperare destinate acestora
Consultarea persoanelor cu dizabilitați
pentru a decide în cunoștință în ceea ce
privește măsurile de îngrijire medicală ce
le sunt destinate, furnizorii de servicii
sociale
Dezvoltarea serviciilor de
abilitare/reabilitare (recuperare) pentru
persoanele cu dizabilități în vederea
asigurării unui trai pe cât posibil
independent a integrării/reintegrării în
muncă a persoanei adulte cu dizabilități,
în perioada vieții active

2021-2025
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Instituţii
Responsabile
DGASPC Gorj

2021-2025

DGASPC Gorj
APL-uri
CMI

2021-2025

MMPS
CJ Gorj
DGASPC Gorj
APL-uri

Surse de
finanţare

Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri
europene

Obiectivul operațional
7.2 Promovarea
măsurilor de prevenire
a riscurilor apariției
dizabilității

Asigurarea personalului de specialitate, a
2021-2025
dotărilor, medicamentelor și a
materialelor necesare acordării serviciilor
medicale de calitate în cadrul centrelor
rezidențiale aflate în subordinea DGASPC
Gorj
Acțiuni de informare și educare în
2021-2025
comunitate privind accesarea serviciilor
cuprinse în pachetul de bază de sănătate,
respective cu Programele Naționale de
Sănătate cu incidență crescută în domeniu
Definirea unui rol activ a medicului de
familie și a altor specialiști din comunitate
(asistent social, asistent medical
comunitar, mediator sanitar, asistent
medical școlar) în depistarea precoce a
persoanei cu dizabilități și orientarea
acesteia către servicii eficace de prevenție
primară și secundară.
Includerea în planurile și programele
privind dizabilitatea a unor măsuri vizând
siguranța și sănătatea angajaților la locul
de muncă

7.3 Promovarea
măsurilor de prevenție
prin dotarea cu
echipamente medicale
necesare funcționării
optime a Direcţiei
Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia
Copilului
Gorj(D.G.A.S.P.C.
Gorj) în contextul
epidemiei de COVID19

2021-2025

2021-2025

CJ Gorj
DGASPC Gorj

Bugetele
instituțiilor
implicate

DGASPC Gorj
Cabinete
Medicale
Individuale(CMI)
DSP Gorj
APL-uri
CMI
DSP Gorj
APL-uri

Bugetele
instituțiilor
implicate

MMPS
MS
DGASPC Gorj
ITM Gorj

Implementarea programelor de educație
pentru sănătate la nivel județean

ME
IȘJ Gorj
DGASPC Gorj

Bugetele
instituțiilor
implicate

Implementareaproiectului ,, Gestionarea 2021-2023
crizei sanitare COVID-19 la nivelul
DGASPC Gorj,, cod SMIS 139233 ce
permite
acordarea
de
finanțare
nerambursabilă în vederea creșterii
capacității de gestionare, prin sistemul
medical public, a situației de urgență
cauzată de criza sanitară COVID-19;
Dotarea centrelor sociale rezidențiale
publice pentru categorii vulnerabile
(persoane
vârstnice/
persoane
cu
dizabilități / copii, etc), a unităților /
instituțiilor de învățământ de stat cu
echipamente de protecție, în special, dar
fără a fi limitate la: combinezon, inclusiv
cu glugă şi protecție încălțăminte, vizieră
de protecție, mănuși de unică folosință,
măști de protecție, biocide, soluții
necesare asigurării igienei și dezinfecției,
alte materiale de protecție, etc)

Consiliul
Județean Gorj
DGASPC Gorj

Consolidarea
capacității de
gestionare a
crizei
sanitare
covid-19 în
cadrul Axei
prioritare
(AP) 9
Protejarea
sănătății
populației în
contextul
pandemiei
cauzate de
COVID-19,
Obiectivul
Specific (OS)
9.1 Creșterea
capacității de
gestionare a
crizei
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sanitare
COVID-19,
din
Programul
Operațional
Infrastructură
mare 20142021
Obiectivul general nr.8- PROTECȚIA EFECTIVĂ A DREPTURILOR PERSOANELOR VÂRSTNICE
Creșterea calității vieții
demnă.
Obiective
operaţionale
Obiectivul operațional
8.1Asigurarea
accesului persoanelor
vârstnice la servicii
sociale, medicale, de
ocupare, de educație
pe tot parcursul vieții
Întărirea capacității
autorităților publice
locale de a furniza
servicii comunitare
integrate persoanelor
vârstnice

Obiectivul operațional
8.2 Înființarea,
dezvoltarea și
diversificarea
serviciilor sociale de
îngrijire și protecție a
persoanelor vârstnice

persoanelor vârstnice și asigurarea condițiilor pentru îmbătrânirea activă și o viață
Măsuri

Termene

Implicarea autorităților locale în
facilitarea accesului persoanelor vârstnice
la sistemul de servicii sociale și de
sănătate

2021-2025

Dezvoltarea parteneriatului local între
autoritatea publică locală, medicul de
familie, alți furnizori privați și publici de
servicii medicale cu scopul de a
îmbunătății accesul persoanelor vârstnice
la servicii de calitate
Profesionalizarea resurselor umane, a
specialiștilor care activează în domeniul
serviciilor adresate persoanelor vârstnice

2021-2025

Suport acordat vârstnicilor vulnerabili în
accesarea sistemului de beneficii sociale
și a programelor guvernamentale pentru
îmbunătățirea propriei situații economice
Înființarea de centre rezidențiale de
îngrijire și asistență pentru persoanele
vîrstnice, centre de tip respiro/centre de
criză, locuințe protejate pentru
persoanelor vârstnice, centre pentru
îngrijiri paleative a persoanelor vârstnice
Înființarea de centre de zi de socializare și
petrecere a timpului liber, centre de zi de
asistență și recuperare atât la nivel local ,
cât și județean

2021-2025

Sprijinirea unei inițiative integrate de
evaluare și monitorizare a problematicii
îmbătrânirii active
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Instituţii
Responsabile
CJ Gorj
DGASPC Gorj
APL-uri
ONG-uri
Parohii locale
CMI
CJ Gorj
DGASPC Gorj
APL-uri
ONG-uri
Parohii locale
CMI
CJ Gorj
DGASPC Gorj
APL-uri
ONG-uri
CMI
APL-uri
CJ Gorj

Surse de
finanţare
Bugetele
instituțiilor
implicate

2021-2025

MMPS
CJ Gorj
DGASPC Gorj
APL-uri

Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri
europene

2021-2025

MMPS
CJ Gorj
DGASPC Gorj
APL-uri

2021-2025

Ministerul
Sănătății (MS)
MMPS
AP-uri

Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri
europene
Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri
europene

2021-2025

Bugetele
instituțiilor
implicate
Bugetele
instituțiilor
implicate

Obiectivul operațional
8.3 Monitorizarea
calității serviciilor
sociale furnizate
persoanelor vârstnice

Elaborarea și implementarea unei
metodologii de raportare și monitorizare a
a furnizorilor publici și privați de servicii
sociale destinate persoanelor vârstnice cu
grade diferite de dependență și autonomie
personal a respectării standerdelor de
calitate
Întărirea controluluui instituțiilor publice
care au acest rol în privința respectării
standardelor minime de calitate și
protecția persoanelor vârstnice împotriva
abuzurilor, violenței, relelor tratamente

2021-2025

DGASPC Gorj
APL-uri
CJ Gorj
ONG-uri

2021-2025

DGASPC Gorj
APL-uri
MMPS
MS
AJPIS Gorj
ITM Gorj

Obiectivul general nr.9- PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI DOMESTICE
Dezvoltarea serviciilor sociale adecvate nevoilor identificate și care
tuturor victimelor și măsuri pentru agresori
Obiective
Măsuri
operaţionale
Obiectivul operațional Implementarea unor instrumente de lucru
9.1 Creșterea
unitare, ghiduri comune care să respecte
capacității de
legislația în vigoare și care să ofere un
intervenție a
tablou complet asupra cazurilor specifice
profesioniștilor care
Informarea reprezentanților autorităților
intră în contact cu
locale și a altor instituții publice cu privire
victimele și agresorii
la modalitățile de intervenție unitară,
și situațiile de violență interdisciplinară și interinstituțională în
domestică
cazurile de violență domestică
Creșterea capacității de prevenție a
autorităților publice, a instituțiilor publice,
a furnizorilor publici și privați în situațiile
de violență domestică, corelat cu violența
asupra copilului-implementarea unui
mecanism eficient de semnalare,
intervenție și monitorizare a cazurilor de
violență
Consolidarea unor practici prin care să fie
respectate drepturile victimelor violenței
în familie, inclusiv dreptul la protecție
specială, adecvată situației și nevoile sale
Obiectivul operațional Creșterea numărului de specialiști în
9.2Formarea
paralel cu participarea la programe de
profesională a
formare profesională pentru îmbunătățirea
specialiștilor în
cunoștințelor, practicilor și modalităților
domeniul violenței
de intervenție pentru prevenirea și
domestice (asistenți
combaterea violenței domestice
sociali, psihologi,
Schimburi de experiență, transfer de bune
juriști,medici, asistenți practici și promovarea abordărilor
medicali etc.)
inovative ale serviciilor sociale oferite
atât de către furnizorii publici cât și de cei
privați de servicii sociale.
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să asigure acces facil, asistență de calitate
Termene
2021-2025

Instituţii
Responsabile
DGASPC Gorj
APL-uri

Surse de
finanţare

2021-2025

DGASPC Gorj
APL-uri

2021-2025

DGASPC Gorj
APL-uri

2021-2025

DGASPC Gorj
APL-uri
ONG-uri

2021-2025

DGASPC Gorj
APL-uri
IPJ Gorj
SPAS-uri
ONG-uri

Bugetele
instituțiilor
implicate

2021-2025

DGASPC Gorj
APL-uri
IPJ Gorj
SPAS-uri
ONG-uri

Bugetele
instituțiilor
implicate

Bugetele
instituțiilor
implicate

Obiectivul operațional
9.3Dezvoltarea
serviciilor/
programelor
de
intervenție preventivă
și a celor de protecție
și sprijin

Obiectivul operațional
9.4
Înființarea
și
întărirea
rolului
echipelor mobile de
intervenție de urgență,
la nivel județean/ local
în domeniul violenței
domestice

Cooperarea eficace între toate instituțiile 2021-2025
și autoritățile publice, precum și
organizațiile
neguvernamentale
din
domeniu, cu scopul de a dezvolta
programe și servicii care se adresează
unui număr cât mai mare de potențiali
beneficiari și nevoi acestora (poliție,
serviciile specializate de asistență socială,
care
fucționează
în
subordinea
autorităților locale, serviciul de medicină
legală, unitate sanitară și /sau organizații
neguvernamentale)
Reducerea toleranței față de violență în 2021-2025
familie
și
creșterea
eficacității
programelor de prevenire (campanii
publice, mediatizarea în presa locală a
efectelor nocive ale violenței)
Asigurarea protecției victimei violenței 2021-2025
domestice prin ordine de protecție și
asistare specializată

Ministerul
Justiției
Ministerul
Afacerilor
Interne
Ministerul
Muncii și
Jusțiției Sociale

Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri
europene

DGASPC Gorj
APL-uri
IPJ gorj

Acțiuni de informare a victimelor 2021-2025
violenței privind serviciile de sprijin și
măsurile legale dispoibile (servicii de
consiliere juridică, psihologică, găzduire,
suport, cazare, reinserție socială)

DGASPC Gorj
APL-uri
SPAS
Mass-media

Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri
europene
Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri
europene
Bugetele
instituțiilor
implicate
Fonduri
europene

Consilierea psiho-socială realizată în 2021-2025
cazurile de violență domestică pentru
reducerea consecințelor pe care violența
asupra victimei o antrenează în plan
psihologic, social și medical

DGASPC Gorj
APL-uri
ONG-uri
Spitalul
Județean de
Urgență
DGASPC Gorj
APL-uri

Desfășurarea de acțiuni comune la nivel 2021-2025
interinstituțional pentru prevenirea și
combaterea fenomenului de violență
domestică, în baza unui protocol de
colaborare
privind
instrumentarea
cazurilor de violență domestică
Operaționalizarea activității și întărirea 2021-2025
rolului Echipei Intersectoriale Locale
(coordonată de DGASPC– conform
legislației în vigoare) în gestionarea
situațiilor de violență domestică, prin
colaborare interdisciplinară și schimb
permanent de informații raportat la
cazurile instrumentate
Dezvoltarea unui sistem de monitorizare a 2021-2025
victimelor violenței în familie- la nivel
județeanprin
contribuția
tuturor
instituțiilor implicate
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DGASPC Gorj
IPJ gorj

DGASPC Gorj
Membrii EIL

DGASPC Gorj
APL-uri
Tribunal
Judecătorie

Bugetele
instituțiilor
implicate

Bugetele
instituțiilor
implicate

Identificarea unor măsuri optime de 2021-2025
creștere
a
coeziunii
sociale
în
comunitățile izolate astfel încât oamenii
să se cunoască mai bine între ei, în
vederea prevenirii izolării sociale a
victimelor.

PREȘEDINTE,
Cosmin-Mihai Popescu

ONG-uri
SPAS-uri
DGASPC Gorj
APL-uri
SPAS

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general al județului,
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu
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Bugetele
instituțiilor
implicate

