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I.

INTRODUCERE

În anul 2014, o serie de evenimente importante au marcat activitatea DGASPC Bacău,
după cum urmează:
 Elaborarea Strategiei Județene de dezvoltare a serviciilor sociale 2014-2020;
 Vizita Președintelui ANPDCA, Doamna Gabriela Coman;
 Vizita Reprezentantului de țară UNICEF, Doamna Sandie Blanchet;
 Lansarea Proiectului ”Incluziune socială prin furnizare de servicii sociale integrate la
nivelul comunității ”, implementat de UNICEF România în parteneriat cu DGASPC Bacău,
instituții publice județene, autorități locale, județene și naționale, susținut financiar de
Norway Grants și UNICEF;
 DGASPC Bacău este înregistrată în Rețeaua de Excelență în Asistență Socială,
structură înființată de Colegiul Național al Asistenților Sociali din Romănia;
În cifre, activitatea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău
în anul 2014 înseamnă:
 29.369 beneficiari ai serviciilor sociale și activităților DGASPC Bacău din care:
 706 copii/tineri beneficiari ai serviciilor de îngrijire de tip rezidențial;
 1.138 copii/tineri în servicii specializate de tip familial;
 490 copii/tineri beneficiari ai serviciilor de reuperare;
 899 persoane adulte cu dizabilități și vârstnici beneficiari în servicii rezidențiale;
 8.632 persoane pentru care s-au eliberat certificate de încadrare în grad de handicap
(adulți și copii), din care: 2852 cazuri noi;
 17.166 persoane cu handicap neinstituționalizate beneficiare de drepturi financiare și
facilități acordate conform legii;
 44 deschideri procedură de adopție;
 24 adopții finalizate;
 338 copii/tineri care au părăsit sistemul de protecție specială din care: 207 copii/tineri
din serviciile de îngrijire de tip rezidențial şi 131 copii/tineri din sistem familial;
 2.296 salariați ai D.G.A.S.P.C Bacău participanți la activități de formare profesională
susținute financiar din bugetul instituției;
 35 protocoale de colaborare și acorduri de parteneriat;
 156 apariții în presa scrisă și audio-vizuală.
 5 proiecte elaborate și depuse în vederea finanțării cu o valoare totală de aprox.
8.198 mii lei;
 2 proiecte implementate în calitate de solicitant, cu o valoare totală de 4.200 mii lei;
 4 proiecte lansate în implementare în calitate de partener;
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2. EVOLUȚIA INDICATORILOR REFERITORI LA SERVICIILE PENTRU PROTECȚIA
COPILULUI
2.1. Protecția de tip rezidențial public a copilului/tânărului în dificultate (centre de
plasament, apartamente și case de tip familial)
La data de 31.12.2014, în subordinea DGASPC Bacău funcționează 5 servicii de
îngrijire de tip rezidențial asigurând protecție specială unui număr de 359 copii/tineri în
dificultate, conform tabelului următor:
Nr.
Denumirea serviciului
Tip
Nr. beneficiari
crt.
serviciu/Componenţă 31.12.2014
1. Centrul de servicii sociale „Ghiocelul” Bacău 5 case de tip familial
55
– Reţea de case de tip familial
2. Centrul de servicii sociale „Alexandra” Oneşti 6 case de tip familial
88
– Reţea de case de tip familial
3. Centrul rezidenţial „Pro Familia” Bacău
7 case de tip familial şi
77
3 apartamente
4. Reţeaua de apartamente „Casa mea” Bacău 12 apartamente
68
5. Centrul rezidenţial “Henri Coandă”
Serviciu rezidențial de
71
tip clasic
TOTAL
359
(Structura serviciilor de îngrijire de tip rezidențial destinate protecției copilului, Tabel nr.1)

În cifre absolute, în anul 2014 au intrat în sistemul rezidențial un număr de 52 copii
și au ieșit un număr de 110 copii/tineri.
Comparativ cu ultimii 2 ani, în anul 2014 remarcăm o diminuare semnificativă a
numărului de copii/tineri din sistemul de îngrijire de tip rezidențial, cifra totală ajungând sub
pragul de 400 de copii. Această situație a fost determinată în principal și ca urmare a
transformării Rețelei de Case ” Pietricica”Comănești în Centrul de Recuperare și Reabilitare
neuropsihiatrica Pietricica, conform Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 125/28.07.2014.
(Situaţie comparativă copii/tineri instituţionalizaţi 2012 –2014, Grafic nr.1)
Chart Title
430
420
410
400
390
380
370
360
350
340
330
2012

2013
2012

2013

2014
2014
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Distribuția beneficiarilor pe grupe de vârstă își păstrează caracteristica din anii
anterior în ceea ce privește ponderea ridicată a grupei de vârstă 14-17 ani și ≥ 18 ani,
respectiv 198 copii/tineri, reprezentând aproximativ 55% din totalul beneficiarilor.

An
2012
2013
2014

Nr.
total
copii/tineri
414
417
359

Număr copii – grupe de vârsta (ani împliniţi)
<1
1–2
3–6
7 – 9 10 – 13
0
6
34
37
83
2
6
33
42
87
1
6
32
39
83

14 – 17
117
156
99

≥ 18
137
91
99

(Structura pe grupe de vârstă a copiilor din serviciile de tip rezidenţial, Tabel nr.2)

Procentul copiilor/tinerilor încadrați în grad de handicap ramâne în continuare
semnificativ, fiind de aprox. 56% din totalul beneficiarilor din sistem rezidențial( 173
copii/tineri, din care: 102 copii/tineri au certificat de încadrare într-un grad de handicap
emis de Comisia pentru Protecţia Copilului, iar 71 tineri au certificat de încadrare într-un
grad de handicap emis de Comisia Judeţeană de Evaluare a persoanelor cu handicap
pentru adulţi).
Cei doi indicatori, respectiv numărul de copii/tineri cu vârsta 14-17 ani şi ≥ 18 ani și
numărul de copii/tineri încadrați într-un grad de handicap, dețin în continuare o pondere
semnificativă, situație ce determină strategii specifice de intervenție, în special asigurarea
continuității serviciilor în trecerea de la sistemul de protecție a copilului la sistemul de
protecție specială a persoanei cu dizabilități.
2.2. Protecția de tip rezidențial în regim de urgență
Componentă a protecției de tip rezidențial, protecția copilului în regim de urgență a
înregistrat anul 2014 următoarele evoluții:
 Centrul de Primire în Regim de Urgență:
- 92 copii au beneficiat de servicii în Centrul de Primire în Regim de Urgență: 17 copii cu
Dispoziţii de plasament în regim de urgenţă, 5 copii cu Ordonanţe preşedinţiale si 70 copii
cu referate de găzduire;
- 68 cazuri copii cu măsură de protecție în regim de urgență au fost soluționate prin:
reintegrare în familia naturală – 24 copii, plasament în sistem rezidenţial privat – 2 copil,
plasament în sistem rezidenţial public - 24 copii; plasament în sistem familial -15 copii,
transfer alte județe – 3 copii.
 Adăpostul de zi și de noapte pentru copiii străzii Morcoveață
- 71 de copii au beneficiat se serviciile Adăpostului de zi și de noapte pentru copiii străzii
în anul 2014, din care, 41 cazuri noi;
- 43 cazuri au fost soluționate după cum urmează: 25 copii au fost integrați în familii, 1
copil a primit măsură de plasament în C.R. privat, 9 copii au primit măsură de plasament la
AMP, 5 copii au fost transferaţi în judeţele de origine – măsuri de protecţie, 3 copii au plecat
voluntar.
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Din analiza cifrelor, evidențiem faptul că, 51 de copii din regim de urgență și din
Adăpost au primit măsură de protecție specială fie în sistemul rezidențial public/privat, fie
în sistemul familial, reprezentând aproximativ jumătate din totalul ieșirilor din aceste două
centre.
2.3. Protecția de tip rezidențial privat a copilului/tânărului aflat în dificultate
(centre de plasament, apartamente și case de tip familial)
La data de 31.12.2014, în cadrul furnizorilor privați de servicii sociale de pe raza
judetului Bacău funcționează 15 servicii de îngrijire de tip rezidențial asigurând protecție
specială unui număr de 284 copii/tineri în dificultate. Pe parcursul anului au intrat un numar
de 25 copii/tineri si au iesit un număr de 24 copii/tineri.
Serviciile sociale acordate sunt diversificate şi se adresează tuturor categoriilor de
beneficiari.
2.4. Protecţia de tip familial a copilului în dificultate
Protecția de tip familial a copilului în dificultate este asigurată prin intermediul
Centrului pentru servicii de tip familial, organizat pe două componente:
 Birou Asistenţi Maternali Profesionişti.
 Birou Plasamente la rude/familii/persoane
La data de 31.12.2014, beneficiază de o formă de protecție de tip familial un număr
de 1138 copii, confom tabelului următor:
Nr. copii 31.12.2013
Nr. copii 31.12.2014
Total,
Hot. CPC/ Regim Total,
Hot.
Regim
Măsura protecţie
din care: Sentinţă urgenţă din
CPC/
urgenţă
care: Sentinţă
Plasament la rude pană la
389
384
5
371
357
14
gr. IV
Plasament la alte familii
100
97
3
98
92
6
sau persoane
Plasament la asistent
587
554
33
623
550
73
maternal
Tutela
59
59
46
46
TOTAL
1135
1094
41
1138
1045
93
(Dinamica numărului de copii ocrotiţi prin măsuri de protecţie specială de tip familial, Tabel nr.3)

În ceea ce privește reţeaua de asistenţă maternală, aceasta însumează la finalul
anului 2014 un număr de 392 asistenţi maternali profesionişti la domiciliul cărora
beneficiză de măsură de protecţie specială un număr de 623 copii, din care: 138
copii/tineri sunt încadraţi în grad de handicap.
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700
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2012

2013

2014

AMP

570

587

623

Plasament rude

426

389

371

Pasament familii/persoane

113

100

98

Tutelă

67

59

46

(Situaţie comparativă copii în servicii de tip familial 2012– 2014 , Grafic nr.2)

Din analiza graficului anterior constatăm următoarele:
 Scăderea usoară a numărului de copii care beneficiază de o măsură de protecție
de tip familial, de la 1176 copii/tineri la 31.12.2012 la 1138 copii/tineri la 31.12.2014; în
cifre absolute fiind vorba de 38 copii/tineri; scăderea este determinată de reducerea
numărului de copii aflați în plasament la rude/familii/persoane;
 Creșterea numărului copiilor care au beneficiază de îngrijire la asistenţi maternali
profesionişti de la 570 copii la 31.12.2012 la 623 copii la finalul anului 2014;
 Creșterea rețelei de AMP de la 375 AMP la 31.12.2012 la 392 AMP la finalul anului
2014; în cifre absolute este vorba de 20 AMP;
 scăderea numărului de copii aflați în plasament la rude până la gradul IV, de la 539 copii
în anul 2012 la 469 copii la 31.12.2014;
Creșterea rețelei de AMP și implicit a numărului de copii se justifică și în contextul
implementării Proiectului de închidere a Centrului Rezidențial H.Coandă în baza Convenției
de Colaborare încheiată între Consiliul Județean Bacău, Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Bacău și Fundația Hope and Homes for Children România.
Conform prevederilor acestei Convenții, una dintre intervențiile planificate pentru a realiza
obiectivul proiectul este dezvoltarea unei rețele de cel puțin 15 asistenți maternali.
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2.5. Adopţie
Statistic, anul 2014 nu se evidențiază prin evoluții semnificative față de anii anterior.
Se înregistrează o creștere evidentă, față de anul 2013 a numărului de adopții finalizate și
a numărului de încredințări în vedere adopției.
Anul
Deschidere procedură adopţie internă (copii
liberi la adopţie)
Familii atestate
Familii atestate pe lista de aşteptare
Adopţii finalizate
Încredinţări în vederea adopţiei
Copii dezinstituţionalizaţi
Adopţii în monitorizare

2012

2013

2014

33

46

44

43
13
24
26
30
86

42
25
12
9
21
70

44
31
24
21
24
61

(Situaţie comparativă activitate Serviciul Adopţii Tabel nr.4)

În anul 2014 prin activitatea sa, echipa Serviciului Adopții a contribuit la
dezinstituţionalizarea unui număr de 24 copii aflaţi în sistemul de protecţie specială din
cadrul D.G.A.S.P.C. Bacău.
2.6. Servicii de asistenţă şi sprijin pentru tineri, inclusiv pentru tinerii cu
dizabilităţi sau cerinţe educative speciale
Pe parcursul anului 2014, s-au aflat în evidenţa Compartimentului pentru deprinderi
de viață independentă și integrare socio-profesională a tinerilor, 118 beneficiari, din care,
29 tineri absolvenţi promoţia 2014.
Ca și în ceilalți ani, activitatea Compartimentului pentru dezvoltarea deprinderilor de
viață independentă s-a axat pe integrarea socio-profesională a tinerilor care urmează să
părăsească sistemul de protecție, principalii indicatorii de rezultat ai activităților fiind:
- 35 beneficiari integraţi profesional;
- 13 beneficiari sprijiniţi pentru a obţine o locuinţă de tip social;
- 44 beneficiari participanţi la Bursa locurilor de muncă
- 34 tineri cuprinşi în procesul de monitorizare postintegratorie.
Totodată evidențiem faptul că un număr de 40 de tineri din sistemul de protecție au
urmat cursuri de calificare/recalificare organizate în cadrul Proiectelor implementate de
DGASPC Bacău, respectiv:“Egalitate de şanse a grupurilor vulnerabile pentru accesul la
educaţie şi pe piaţa muncii” și “SUPORT – Susţinerea incluziunii sociale a grupurilor
vulnerabile în Regiunea Nord Est”, în meserii precum: lucrător finisor pentru construcții(13
tineri), agent de curățenie clădiri și mijloace de transport(15 tineri) și lucrător în
alimentație(12 tineri).
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2.7. Servicii non rezidențiale asigurate copiilor aflaţi în situație de risc de abuz,
neglijare, exploatare
În perioada analizată pe această componentă, au fost instrumentate un număr de
653 cazuri, înregistrându-se acelaşi trend ascendent ca și în anul 2013. Analizând tipologia
cazurilor instrumentate, este evident faptul că situațiile de abuz/neglijare/exploatare , dețin
o pondere semnificativă în fiecare an (aproximativ 81% din totalul cazurilor).
Remarcăm o scădere a numărului de copii abandonaţi în unităţi sanitare şi o
creştere a numărului de copii aflaţi pe teritoriul altor state și al copiilor străzii.
Tipologie
Abuz/neglijare/exploatare/alte situaţii
Copiii strazii
Copii aflaţi pe teritoriul altor state
Copii aflaţi pe teritoriul altor state, victime
ale exploatării în străinătate
Copii abandonaţi în unităţi sanitare
Trafic intern de copii
Total

2012
377

2013
508

2014
653

19
22
1

34
44
3

43
36
3

21
6
446

10
7
606

4
6
745

(Situaţie comparativă evoluția tipologiei copiilor în situație de risc, Tabel nr.5)

2.8. Servicii de evaluare complexă şi recuperare pentru copii cu dizabilităţi
a) Evaluarea complexă a copilului cu dizabilităţi
La 31.12.2014, în evidenţa Serviciului de evaluare complexă a copilului cu dizabilităţi
sunt 2000 copii cu dizabilităţi, încadraţi în grad de handicap, cu următoare distribuție
pe grade de handicap:
Gradul grav – 1261 copii;
Gradul accentuat – 384 copii;
Gradul mediu – 353 copii;
Gradul uşor - 2 copii.
În perioada raportată au primit certificate de încadrare în grad de handicap un
numar de 274 copii cazuri noi şi au fost reevaluate 2000 cazuri copii.
Evidențiem creșterea cu 144 de cazuri a numărului de certificate de încadrare
în grad de handicap, de la 1856 de cazuri în anul 2013 la 2000 cazuri în anul 2014.
b) Servicii de recuperare destinate copilului cu dizabilități și familiilor acestora
Unitatea mobilă de intervenție la domiciliu
În perioada raportată cele 3 echipe mobile s-au deplasat în 38 de localităţi din județul
Bacău şi au asigurat 424 de intervenții de recuperare la domiciliu unui număr de 135 copii
cu handicap neuropsihic şi neuromotor şi servicii consiliere, informare şi instruire
terapeutică la domiciliu unui număr de 135 familii care au în întreţinere copii cu deficienţe
neuropsihice şi neuromotorii.
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Sintetic rezultatele pe specializări ale intervenţiilor realizate se prezintă astfel:
 134 intervenţii consiliere socială şi sprijin pentru depăşirea situaţiilor de criză;
 127 sedinţe de consiliere psihologică copii/părinţi;
 55 familii beneficiare de consiliere/informare/instruire kinetoterapeutică;
 41 cazuri au beneficiat de consiliere/informare cu privire la înbunătăţirea igienei
corporală;
 58 cazuri au beneficiat de consiliere informare cu privire la alimentaţie şi hidratare;
 40 cazuri au beneficiat de consiliere cu privire la igiena locuinţei.
La data de 31.12.2014 în baza de date a Unităţii Mobile de Intervenţie la Domiciliu se
aflau 71 de beneficiari.
Centre de Recuperare pentru Copilul cu Dizabilităţi
În anul 2014, 287 copii/tineri și părinții acestora au beneficiat de servicii de
îngrijire de zi, terapie educaţională, abilitare/reabilitare, recreere, socializare, consiliere,
dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională prin
intermediul celor două Centre de recuperare pentru copilul cu dizabilităţi din structura
C.S.S. „Ghiocelul” Bacău şi C.S.S „Alexandra” Oneşti.
Centrul de consiliere și asistență a persoanelor cu TSA
Pe parcursul anului 2014, 68 de copii și părinții/reprezentanții legali ai acestora
au beneficiat de serviciile oferite în cadrul Centrului TSA, respectiv:
 Consilierea părinţilor sau a reprezentanţilor legali după confirmarea diagnosticului
TSA;
 Evaluarea psihologică a persoanelor diagnosticate;
 Intervenţii specifice individuale şi de grup;
 Consilierea familiei în vederea continuării procesului de recuperare;
 Evaluarea intervenţiilor terapeutice;
Organizarea de grupuri de suport pentru părinţi
Reținem că, în anul 2014, peste 480 de copii aflați în familie, au beneficiat de
serviciile de recuperare, terapie, consiliere și informare furnizate de către DGASPC Bacău
prin intermediul serviciilor prezentate anterior.
2.9. Prevenirea separării copilului de familia sa
Biroul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii
În anul 2014 în evidenţa Biroului s-au înregistrat și gestionat 131 cazuri în care au
fost implicaţi 174 copii, cu următoarea tipologie:
Tipologie cazuri
Neglijare/Abuz

2012
Cazuri Copii
15

22

2013
Cazuri Copii
32

53

2014
Cazuri
Copii
25

37
10
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Abuz sexual
Conflicte intrafamiliale
Tulburări de
comportament
Alte situaţii
Total

72
39

116
42

10
76
39

11
96
51

11
63
16

11
87
16

15
141

29
209

11
168

21
232

16
131

23
174

(Situaţia comparativă cazuri instrumentate, pe tipologii 2012–2014, Tabel nr.6 )

Modulul Maternal
În perioada raportată au beneficiat de rezidenţă în Modulul Maternal un număr de 27 mame
în dificultate si 31 de copii. Din cele 27 de cazuri, 22 au fost admise în anul 2014, iar 5
cazuri provin din anul 2013. Durata medie de rezidenţă a fost de 6 luni.
Pe parcursul anului au parasit Modulul Maternal un numar de 20 de mame impreuna
cu copii lor, astfel:
- 10 mame, reintegrate în familia largită;
- 7 mame, reintegrate în familia naturală;
- 1 mamă a fost transferată în Centrul Maternal Iași
- 1 mamă revine în Centrul Rezidențial;
- 1 mama a plecat pe cont propriu.
De menționat este faptul că pentru un număr de 4 copii s-a stabilit masura de
protecție specială iar un copil a fost internat in Sectia de Recuperare Nutrițională și
Pediatrică.
În cadrul Modulului Maternal s-a constatat o creștere a numărului de mame minore
ceea ce a sporit gradul de dificultate în acordarea serviciilor, fiind vorba de 10 mame
minore din cele 27.
2.10. Prevenirea și protecția victimelor violenței domestice
Modulul Artemis
În anul 2014 s-au oferit servicii rezidențiale unui număr de 24 victime ale violenței
domestice ( mame) și copiilor acestora(42);
Din cele 51 de cazuri (27 din modulul Maternal şi 24 din modulul Artemis), au părăsit centrul
39 de mame și copii, astfel:
- 34 mame şi copiii acestora s-au reintegrat în familia naturală sau în familia lărgită;
- pentru 1 mama (victimă a violenței domestice) s-a impus instituționalizarea în
Complexul de Servicii Comunitare pentru Persoane cu Handicap Neuropsihic
Filipești;
- pentru 2 copii s-a stabilit masura de protecţie la asistenţi maternali profesionişti;
- pentru 1 caz s-a stabilit măsura de protecție la Centrul Rezidențial Pro- Familia;
- pentru un 1 caz s-a impus internarea în S.R.N. din cadrul Secției de pediatrie Bacău
11
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-

pentru un caz s-a impus transferul în Centrul Maternal Iași.

Compartimentul de prevenire şi combatere a violenţei domestice urmăreşte sprijinirea
şi consilierea victimelor violenţei în familie, precum şi prevenirea oricărui tip de abuz sau
agresiune. Funcţionarea acestui compartiment garantează creşterea calităţii vieţii victimelor
violenţei domestice şi a persoanelor aflate în dificultate prin medierea conflictelor
intrafamiliale, evaluarea şi suportul psihologic, consilierea juridică şi socială a acestora.
Specialiștii din cadrul Compartimentului au gestionat în anul 2014 un număr de 97 cazuri
de violență domestică, din care 49 cazuri noi.
Violența domestică devine un domeniu important de intervenție al Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, necesitând alocare de resurse și dezvoltarea
servicilor specializate.
2.11. Activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului
În anul 2014, Comisia pentru Protecţia Copilului Bacău a analizat un număr total de
2451 dosare, din care: 2000 de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap şi 451
dosare cu măsuri de protecţie specială. Analiza succintă a măsurilor de protecţie specială a
copilului adoptate de comisie în anul 2014 evidențiază următoarea situaţie: total hotărâri
adoptate 451, din care: 49 hotărâri pentru cazurile noi care au necesitat instituirea unei
măsuri de protecţie, 22 hotărâri de modificare a măsurilor stabilite în baza Legii nr.
272/2004, 72 hotărâri de menţinere a măsurii de plasament până la finalizarea studiilor sau
până la integrarea socio-profesională, 119 hotărâri de încetare a măsurii de protecţie
specială, 51 hotărâri de atestare, 135 hotărâri de reatestare AMP, 2 hotărâri declinare
competență soluționare caz către instanță, 1 hotărâre de împuternicire reprezentant legal
ridicare alocații de stat.
3. EVOLUȚIA INDICATORILOR REFERITORI LA SERVICIILE PENTRU PROTECȚIA
PERSOANELOR ADULTE ÎN DIFICULTATE (persoane adulte cu handicap, persoane
vârstnice, victime ale traficului de persoane și violenței domestice)
3.1. Protecţia de tip rezidenţial a persoanelor adulte/vârstnice
În structura D.G.A.S.P.C. Bacău, la 31.12.2014, sunt 12 centre destinate protecţiei
persoanelor adulte, din care: 11 sunt destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi şi 1 centru
este destinat persoanelor vârstnice.
La 31.12.2014 în sistemul de protecţie de tip rezidenţial a persoanelor adulte erau
instituţionalizate 899 persoane adulte, în creştere cu 4 procente față de anul 2013. Motivul
acestei creşteri se datorează în principal transformării Reţelei de case de tip familial
„Pietricica” Comăneşti, în Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică
„Pietricica” din cadrul D.G.A.S.P.C. Bacău, în conformitate cu prevederile Hotărârii
Consiliului Judeţean Bacău nr.125/28.07.2014.
12
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De asemenea, se remarcă o pondere crescută a solicitărilor de instituţionalizare, pe
parcursul anului 2014 intrând în sistem un număr de 30 persoane din familie, în contextul
menținerii deficitului de servicii sociale comunitare. De asemenea, 55 tineri cu dizabilități
din sistemul de protecție a copilului au fost preluați de sistemul de protecție specială
destinat persoanei adulte cu dizabilități, din care 51 provenind din Reţeaua de case de tip
familial „Pietricica” Comăneşti.
Dinamica numărului persoanelor instituţionalizate este influenţată în mod principal de
intrarile din familie, din sistemul de protectie a copilului dar şi de numărul semnificativ al
deceselor.
Din totalul de 899 persoane, 89% sunt persoane adulte încadrate într-un grad de
handicap.
INTRARI - IESIRI - 2014

862

899

30

55

11

37
-

1/1/2014

INTRARI din familie

INTRARI din sistemul
de protectie a
copilului

IESIRI reintegrare

deces

12/31/2014

(Dinamica numărului persoanelor instituţionalizate in anul 2014, Grafic nr.3 )
În fiecare an între specialiştii din centrele de protecţie specială pentru persoanele cu
dizabilităţi din judeţul Bacău şi cei din centre similare din Marea Britanie are loc un schimb
de experienţă, prilej cu care în data de 26.11.2014 a avut loc vizita membrilor Asociaţiei
Muzika Charitable Trust din Marea Britanie.
Și în anul 2014, în cadrul centrelor rezidențiale s-a păstrat și continuat tradiția
participării beneficiarilor la activități cum ar fi:
a) activităţi sportive:
 participarea beneficiarilor din lotul sportiv de la C.R.R.N. Răcăciuni la a 54-a ediţie a
„Decathlon – Relay Run Around Europe” – în perioada 6-8 iulie 2014;
 participare beneficiarilor de la C.R.R.P.H. Ungureni la Jocurile Regionale Special
Olympics organizate la Piatra Neamţ în perioada 28-29 aprilie 2014 şi la Craiova în
perioada 6-9 iunie 2014.
b) promovarea imaginii persoanelor cu dizabilități în comunitate şi valorificarea
produselor realizate de beneficiari în cadrul atelierelor:
13
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 în perioada 27.02.2014 - 2.03.2014 centrele rezidenţiale pentru adulţi din cadrul
D.G.A.S.P.C. Bacău au participat la „Târgul Mărţişoarelor” prin expoziţii cu vânzare de
mărţişoare şi felicitări în 4 locaţii diferite: Centrul comercial „Cora„, Scoala „Al. I. Cuza”,
Colegiul Naţional „Ferdinand” şi Colegiul Economic „Ion Ghica”.
 D.G.A.S.P.C. Bacău a organizat cea de a-VII-a ediţie a expoziţiei concurs intitulat
„Cel mai frumos ou de Paşte”.
Acţiunea s-a desfăşurat în data de 17.04.2014 în piaţeta din faţa Casei de Cultură
„Vasile Alecsandri” din Bacău. Scopul acestei expoziţii a fost stimularea creativităţii
persoanelor ocrotite în centrele rezidenţiale prin valorizarea produselor activităţii de terapie
ocupaţională cât şi pentru a atrage atenţia opiniei publice asupra problematicii persoanei cu
dizabilităţi cât şi cooptarea pe viitor a comunităţii locale prin implicarea în diverse activităţi
de voluntariat asupra problematicii persoanei cu dizabilităţi.
 în data de 1 octombrie 2014 de Ziua internaţională a persoanelor vârstnice,
Primaria Tg. Ocna şi D.G.A.S.P.C. Bacău au organizat în parteneriat două concursuri:
- „Plăcintele bunicilor” la care au participat persoane vârstnice din oraşul Tg. Ocna
şi din centrele rezidenţiale aflate în subordinea D.G.A.S.P.C. Bacău, care au oferit spre
degustare diverse preparate.
- „Bicicleta, prietena varstei a III a” dedicat persoanelor vârstnice pasionate de
mersul pe bicicleta.
 Ziua Internațională a Persoanei cu Dizabilități a fost marcată în data de 3
decembrie 2014 prin lansarea de lampioane în toate locațiile DGASPC și în comunitate
3.2. Asistenţa socială a persoanelor adulte neinstituţionalizate
În ceea ce privește asistența socială a persoanelor adulte neinstituționalizate
(persoane adulte cu handicap, persoane vârstnice și persoane adulte victime ale traficului
de persoane) prin serviciile de specialitate, D.G.A.S.P.C. Bacău a realizat în anul 2014,
următoarele activități:
3.2.1. Evaluare, eliberare certificate de handicap, acordare drepturi şi beneficii de
asistență socială, conform Legii 448/2006 republicată)
a) Încadrarea în grad de handicap a persoanelor cu dizabilităţi
În anul 2014, Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap a eliberat un
număr de 6.632 certificate, din care: 2.578 cazuri noi şi 4.054 cazuri reevaluate.
Anul
2010
2011
2012
2013

Certificate eliberate
5.589
4.961
5.161
5.624

Cazuri noi
1.238
1.341
1.484
1.643

Cazuri reevaluate
4.351
3.620
3.677
3.981
14
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2014

6.632

2.578

4.054

(Situaţia comparativă a numarului de certificate pentru persoanele cu handicap, Tabel nr. 7)

La data de 31.12.2014 în evidenţa D.G.A.S.P.C Bacău, se află un număr de 15.837
persoane adulte cu dizabilităţi neinstituționalizate, în creştere cu 991 persoane față de
anul 2013 și cu 1.314 persoane față de anul 2012.
Persoane cu dizabilităţi
Gradul
Gradul
Gradul
Gradul
neinstituţionalizate total, din care:
grav accentuat
mediu
uşor
2012
14.523
4.895
8.542
1.065
21
2013
14.846
4.926
8.664
1.214
42
2014
15.837
5.328
8.924
1.515
70
(Situaţia comparativă persoane cu handicap neinstituţionalizate, Tabel nr. 8 )

b) Drepturi şi facilităţi asigurate persoanelor cu handicap
La 31.12.2014 beneficiază de drepturi şi facilităţi un numar de 17.166 persoane cu
handicap, neinstituţionalizate.
În anul 2014 s-au eliberat un număr de 13.889 bilete CFR, 20.338 bilete ITA, 3713
legitimaţii legitimaţii transport auto interurban, 3.872 legitimaţii transport CFR, 609 legitimaţii
transport urban pentru persoane cu handicap şi asistenti personali. De asemenea, au fost
preluate un număr de 6.732 dosare privind acordarea prestaţiilor sociale, cazuri noi şi
prelungiri în baza Legii nr. 448/2006, republicată (indemnizaţie şi buget personal
complementar).
Plățile efectuate în anul 2014, conform prevederilor Legii 448/2006, republicată sunt
în sumă de 54.434,13 mii lei și reprezintă aproximativ 49% din bugetul de venituri și
cheltuieli al D.G.A.S.P.C. Bacău pentru anul 2014.
Alte activități:
 au fost eliberate 2.770 acorduri, din care: 726 pentru asistent personal şi 2.044
pentru indemnizaţie de însoţitor; 2.170 solicitări pentru anchetă socială (600 pentru asistent
personal şi 1570 pentru indemnizaţie de însoţitor);
 au fost soluţionate un numar de 60 petiţii înregistrate;
 s-au eliberarat un număr de 85 adeverinţe pentru Casa Judeţeană de Pensii Bacău,
în vederea obţinerii biletelor de transport;
 au fost demarate acţiuni de mediatizare prin toate mijloacele şi în toate instituţiile
publice a facilităţilor persoanelor cu handicap şi a obţinerii rovinietei gratuite pentru 457
persoane cu handicap sau însoţitorii acestor persoane;
 18 persoane cu handicap consiliate în vederea obținerii unui loc de muncă adaptat;
 La finele anului 2014 în baza de date a DGASPC Bacău figurau un numar de 1381
asistenti personali.
3.2.2. Incluziunea socială a victimelor traficului de persoane adulte
În anul 2014 au fost Compartimentul de asistență pentru victimele adulte ale traficului de
persoane a instrumentat 12 cazuri cu următoarea tipologie:


8 cazuri de lipsire de libertate în mod ilegal și supunere la muncă forțată
15
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4 victime, persoane cu nevoi speciale, constrânse la practicarea prostituţiei
În vederea creșterii gradului de informare și conștientizare a populației în ansamblu și a
grupurilor de risc privind implicațiile traficului de persoane, s-au organizat și desfășurat 7
acțiuni, în instituții de învățământ din județul Bacău,realizate în colaborare cu ANITP- Centrul
Regional Bacău.


Servicii acordate în cadrul compartimentul de asistenţă pentru victimele adulte ale
traficului de persoane:
a) suport şi asistenţă pentru victimă şi familia sa;
b) recuperare şi reabilitare;
c) mediere socială,
d) consiliere în cadrul instituţionalizat;
e) sprijin şi orientare pentru integrarea, readaptarea şi reeducarea profesională.
4. MANAGEMENTUL DGASPC
4.1. Management organizațional
Managementul DGASPC Bacău a fost orientat în anul 2014 în
direcția
atingerii
obiectivelor instituționale stabilite în Planul anual de acțiune printr-o eficientă și eficace
utilizare a resurselor, atragerea de noi surse de finanțare și parteneri strategici și facilitarea
adaptării organizației la schimbările și presiunea din mediul extern.
Ca răspuns la o cerință obiectivă, și în anul 2014 structura organizatorică a DGASPC
Bacău s-a modificat prin transformarea Rețelei de Case de Tip Familial
”Pietricica”Comănești în Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică ”Pietricica”
Comănești.
4.2. Management financiar (buget şi surse de finanţare)
Analiza surselor de finanțare
În anul 2014, activitatea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Bacău a fost finanțată din următoarele surse:
Mii lei
Sursa de finanţare
Suma alocată
TOTAL GENERAL
Venituri proprii (contribuţii)
TOTAL din care:
TVA
Subvenţii/alocaţii, din care:
venituri încasate de la primării prin contracte de asociere
subvenţii/alocaţii de la Consiliul Judeţean

112.599
2.280,00
110.319
37.219,00
18.584,00
3.090,00
15.494,00

Transferuri de la M.M.F.P.S.P.V. (A.J.P.I.S. şi D.P.P.H.)

54.516,00

(Situație privind sursele de finanțare ale bugetului D.G.A.S.P.C Bacău, in anul 2014, Tabel nr.9)
16
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Din analiza surselor de finanțare prezentată în tabelul nr. 9, rezultă faptul că,
principalele surse de finanțare sunt reprezentate de transferurile de la M.M.F.P.S.P.V (49%)
și sume alocate din TVA (34%). La polul opus se află sumele provenite din 2.280,00de la
Consiliile Locale și Consiliul Județean (17%).
Analiza alocărilor bugetare și cheltuielilor
Alocările bugetare în anul 2014 respectă indicatorii din tabelul următor, reprezentând
structura activității DGASPC Bacău:
mii Lei
Total buget
Plăţi efectuate Procent de realizare
Denumire indicator
an
la 31.12.2014
al plăţilor
2014
(%)
Componenta ADULŢI
24.508
24.367
99,42%
Componenta COPIL

25.099

24.663

98,26%

Aparat propriu

4.941

4.935

99,87%

700

700

100%

54.516

54.434

99,84%

555

240

43,24%

110.319

109.339

99,11%

Cofinanţare fundaţii şi
asociaţii (BETANIA şi
FSC)
Transferuri
de
la
MMFPSPV
Cofinanţare proiecte din
fonduri
externe
nerambursabile
TOTAL

(Situaţia prevederilor bugetare anuale precum şi plăţile la data de 31.12.2014, Tabel nr.10)

Plățile efectuate până la 31.12.2014, detaliate pe tipuri de cheltuieli și componente
sunt prezentate în continuarea, după cum urmează:
Titlul 10 “Cheltuieli de personal”
Cheltuielile de personal, vizând drepturile salariale ale personalului angajat în cadrul
DGASPC Bacău, aprobate în bugetul anului 2014, au fost de 37.395 mii lei și reprezintă
34% din total buget. Plățile efective efectuate la acest titlu bugetar au fost în anul 2014 în
valoare de 37.395 mii lei, din care:
cheltuieli cu drepturile salariale acordate personalului ………….29.727 mii lei
contribuţiile unităţii la fondurile de asigurări sociale……………...7.668 mii lei
Titlul 20 “Bunuri şi servicii” include cheltuielile directe cu
beneficiarii(hrană,
medicamente și materiale sanitare, bani de buzunar, transport copii) dar și cheltuieli
indirecte( utilități, reparații curente, furnituri de birou, carburanți etc). La acest titlu, pentru
17
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anul 2014 s-a aprobat suma de 14.863 mii lei, reprezintând 14% din totalul bugetului.
Conform execuției bugetare, până la 31.12.2014, s-au efectuat plăți în valoare de 14.382,
urmărind asigurarea funcționalității serviciilor sociale specializate furnizate beneficiarilor
instituționalizați și neinstituționalizați, achitându-se cu prioritate utilitățile (28% din totalul
alocat la titlul 20), hrana, medicamente și alte drepturi prevăzute de legislația în vigoare etc.
Inclusă la acest titlu, în anul 2014 cheltuiala medie cu alocaţia zilnică de hrană în centrele
din structura D.G.A.S.P.C. Bacău, a fost în medie de 9 lei/zi/beneficiar.
Totodată, conform Acordului de parteneriat nr. 20734/27.03.2013 încheiat între
DGASPC Bacau și SOS Satul copiilor Hemeiuș, s-au facut plăți în valoare de 98 mii lei din
contul de bunuri si servicii in vederea întreținerii copiilor proveniți din familii defavorizate,
aflați în situații de risc, neglijare sau abuz, precum și copii abandonați din județul Bacău.
Titlul 59”Transferuri între unităţi ale administraţiei (Fundaţii şi asociaţii)”
În bugetul anului 2014, la acest titlu s-a aprobat suma de 700 mii lei, reprezentând
0,63% din bugetul total. Până la 31.12.2014 s-a utilizat integral bugetul aprobat, după cum
urmează:
 Asociaţia Creştină de Caritate Misiune şi Ajutor “Betania”
Până la 31.12.2014, s-au făcut plăţi în valoare de 300 mii lei pentru proiectul care face
obiectul Contractului de asociere nr. 11274/11.02.2014 între D.G.A.S.P.C. Bacău şi
A.C.C.M.A. “Betania” ;
 Fundaţia de Sprijin Comunitar
Până la 31.12.2014 conform Contractului de asociere nr. 10267/07.01.2014 încheiat între
D.G.A.S.P.C. Bacău şi F.S.C. Bacău, s-au făcut plăţi în valoare de 400 mii lei în vederea
sprijinirii copiilor proveniţi din familii defavorizate din comunele Podu-Turcului, Stănişeşti,
Vultureni, Dealu-Morii, Motoșeni şi Mărgineni.
Titlul 57 ”Transferuri“ –
La acest titlu sunt prevăzute sumele necesare pentru plata prestaţiilor sociale şi a
facilităţilor persoanelor cu handicap neinstituţionalizate conform Legii nr.448/2006,
republicată. Pentru anul 2014 s-a aprobat suma de 54.516 mii lei, reprezentând 49% din
bugetul total aprobat. Până la 31 decembrie 2014 s-au efectuat plati in valoare totala de
54.434 mii lei dupa cum urmeaza :
mii lei
Numar mediu
Nr.
Denumire prestație socială
lunar beneficiari Total plati la
crt.
la 31.12.2014
31.12.2014
1
2
3

Indemnizatie insotitor pentru adultul nevazatorgrav
Indemnizatie lunara pentru persoana cu
handicap grav
Indemnizatie lunara pentru persoana cu
handicap accentuat

1158

9.132

5299

12.153

8834

17.188
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4
5
6
7
8
9
10

BPC pt persoana cu handicap grav
BPC pentru persoana cu handicap accentuat
BPC pt persoana cu handicap mediu
Dobanda
Transport interurban auto
Alocatii lunare de hrana pt.copii cu HIV/SIDA
Taxe postale
TOTAL

6335
9109
1716
*
*
8
*

6.570
7.276
610
43
955
32
474

*
54.434
Totodată în perioada de raportare au fost rezolvate cereri privind mandatele
returnate ale persoanelor cu handicap neinstituționalizate în sumă de 305,89 mii lei. Plățile
respective s-au derulat din contul 5006.
Titlul 70 “Cheltuieli de capital” - din programul de investiţii aprobat pentru anul 2014 cu o
valoare totală de 2.210 mii lei, au fost realizate plăţi în valoare totală de 2.188 mii lei, de
unde rezultă faptul că acest program a fost realizat în procent de 99% .
Sume alocate din venituri proprii (autofinanţate)
Veniturile proprii realizate din activitatea de autofinanțate (iîn principal contribuții
beneficiari centre de adulți și din vânzarea de produse) de către centrele de protecție
specială a persoanelor adulte, la sfârşitul anului 2014 sunt de 1.516,49 mii lei la care s-a
adăugat suma de 814,31 mii lei reportată din anul 2013, rezultând un fond de 2.330,80
mii lei. Până la finele anului 2014 s-au făcut plăți în valoare de 1.875,11 mii lei pentru
acoperirea unor nevoi urgente întrucât bugetul aprobat din fondurile primite de la Consiliul
Județean Bacău a fost insuficient.
Sponsorizări, contracte de donaţie şi colaborare
În perioada 01.01-31.12.2014 DGASPC Bacău a beneficiat de sponsorizări
constând în produse în valoare totală de 428 mii lei reprezentând în principal alimente,
medicamente, îmbracaminte şi încalţăminte pentru beneficiarii instituționalizați ai DGASPC
Bacău.
În concluzie, din analiza alocărilor bugetare pe titluri și indicatori bugetari, în anul
2014 structura bugetului D.G.A.S.P.C Bacău a fost următoarea:
 49,00%
- sume alocate pentru plata beneficiilor sociale pentru persoanele
cu handicap neinstituționalizate;
 34%
- sume alocate pentru cheltuieli de personal;
 14%
- sume alocate pentru bunuri şi servicii (inclusiv hrana
beneficiari);
 2%
- sume alocate pentru cheltuieli de capital conform programului
de investiții;
 0,6%
- sume alocate pentru cofinanțare activitate asociații și fundații;
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 0,5%
- sume alocată pentru implementare proiecte cu finanțare
nerambursabilă
Analiza procentelor evidențiază constanța în alocarea sumelor și în bugetul anului 2014
privind următoarele aspecte:
 Un procent de 49% din alocările bugetare reprezintă sumele alocate de la bugetul de
stat cu destinație directă pentru plata beneficiilor de asistenţă socială pentru persoanele
cu handicap neinstituționalizate, conform Legii 448/2006, republicată;
 Aproximativ 48% din alocările bugetare au mers spre cheltuielile de personal(34%) și
bunuri si servicii( 14%);
 Pentru invenstiții și dezvoltarea serviciilor si activităților DGASPC Bacău s-a alocat
un procent de aproximativ 2% din totalul bugetului.
4.3. Managementul resurselor umane
4.3.1.Structura de personal și de servicii (stat de funcții și organigrama)
La 31 decembrie 2014, înregistrăm un total de 1984 posturi aprobate în statul de
funcţii, din care sunt ocupate un număr de 1865 posturi.
4.3.2. Dinamica resurselor umane
Recrutare, selecție și încadrarea personalului
Pe parcursul anului 2014 s-au organizat 2 concursuri pentru ocuparea unui
număr de 187 posturi vacante și temporar vacante, în urma cărora au fost recrutate și
încadrate 133 de persoane.
Încetări de activitate:
În această perioadă, unui număr de 182 salariaţi le-au fost încetate contractele
individuale de muncă, iar unui număr de 65 salariaţi le-au fost suspendate contractele
individuale de muncă.
Promovarea în carieră și evaluarea performanțelor profesionale
În ceea ce priveşte promovarea în carieră, în anul 2014 au fost promovaţi 125 de
salariați. Evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru anul 2014 a fost
realizată în perioada 01 – 19 aprilie 2014 pentru un număr de 1675 de salariați, în
conformitate cu prevederile art. 26 din Legea nr.284/2010. Precizăm faptul că nu s-au
înregistrat salariați evaluați cu ”Nesatisfăcător” , în timp ce aproximativ 70% dintre salariații
evaluați au obținut calificativul ”Foarte bine”.
Formare continuă a personalului din sistemul de asistență socială
- Organizarea cursului de calificare de gradul II în profesia de lucrător social, în 2 grupe,
cu un număr total de 36 de participanți;
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- 2.296 salariați ai DGASPC Bacău au participat la 176 programe/cursuri de formare
profesională inițială/continuă;
4.4. Managementul de proiect
1. Proiecte implementate în anul 2014
În anul 2014 DGASPC Bacău a continuat implementarea în calitate de solicitant a 2
proiecte cu o valoare totală de 4.200 mii lei și a lansat implementarea a 4 proiecte în
calitate de partener. De asemenea, a depus în vederea finanțării un număr de 8 proiecte,
din care 4 în calitate solicitant cu o valoare totala de aprox.8.198 mii lei și 4 proiecte în
calitate de partener.
1.1.Proiecte implementate în calitate de solicitant
1.1.1 Proiect - “Egalitate de şanse a grupurilor vulnerabile pentru accesul la educaţie
şi pe piaţa muncii”
Proiectul a fost aplicat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007 – 2013, Investeşte în oameni, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii
sociale, Domeniul Major de Intervenţie 6.2 – Îmbunătăţirea accesului şi participării
grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii.
Obiectiv general: promovarea şi implementarea principiului egalităţii de şanse pentru
accesul la educaţie şi pe piaţa muncii a 210 persoane aparţinând grupurilor vulnerabile în
regiunea de dezvoltare Nord Est în vederea promovării unei societăţi inclusive şi coezive.
Parteneri: S.C. Centrul de Consultanţă şi Studii Europene S.R.L. Galaţi şi S.C. SIDA
GROUP S.R.L.
Beneficiarii direcţi: 283 persoane aparţinând grupurilor vulnerabile distribuite astfel:
 30 tineri peste 18 ani care au părăsit sistemul instituţionalizat de protecţie
 183 persoane cu dizabilităţi
 50 persoane de etnie romă
 10 manageri
 Personal angajat în instituțiile publice/private care furnizează servicii sociale și de
ocupare-10;
Valoarea totală eligibilă: 2.236.487,20 lei, din care: 188.491,14 lei (8,60%) reprezintă
finanţare de la bugetul de stat, iar valoarea de 2.003.266,31 lei (91,40%) reprezintă suma
alocată din Fondul Social European. Valoarea contribuţiei eligibile a beneficiarului
(DGASPC Bacău) este de 44.729, 75 lei ceea ce reprezintă 2% din valoarea totală a
proiectului.
Perioada de implementare: 01.06.2013-30.06.2015
Activități și rezultate realizate în anul 2014:
 Identificarea grupului țintă
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În perioada raportată au fost recrutate și informate asupra beneficiilor proiectului un număr
de 169 de persoane din grupul țintă, după cum urmează:
 152 persoane cu dizabilități;
 13 persoane de etnie romă;
 4 tineri peste 18 ani care parasesc sistemul de stat de protectie a copilului;
 Orientarea si consilierea profesionala a persoanelor recrutate din grupul țintă
Respectând logica intervențiilor, cele 169 persoane recrutate din grupul țintă și informate
au parcurs etapa de orientare și consiliere profesională. La finalul acestei activități, experții
proiectului au considerat ca fiind apte pentru a urma un curs de calificare/recalificare un
număr de 95 persoane.
 Furnizarea cursurilor de calificare/recalificare profesională și a cursurilor pentru
dezvoltarea competențelor transversale -TIC (Tehnologia Informației și
Calculatoarelor)
În perioada 01.01-31.12.2014 s-au derulat un număr 12 serii de cursuri de
calificare/recalificare la care au participat 157 de persoane din grupul țintă, după cum
urmează:






 7 serii de cursuri pentru persoane cu dizabilități, cu 87 de participanți:
2 serii curs ”Peisagist-Floricultor” cu 27 de participanți;
2 serii de curs ”Cameristă” cu 26 de participanți;
1 serie de curs ”Lucrător în alimentație” cu 13 participanți;
1 serie de curs ”Lucrător în comerț ” cu 10 participanți ;
1 serie de curs ”Frizer” cu 11 participanți;

 3 cursuri pentru persoanele de etnie romă, cu 42 de participanți:
 1 curs de ”Asfaltator” , 17 participanți;
 1 curs de ”Lucrător finisor pentru construcții”, 16 participanți;
 1 curs de ”Agent de curățenie clădiri și mijloace de transport”, 9 participanți;
 2 cursuri pentru Tinerii peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecție, 28 de
participanți:
 1 curs de ”Lucrător finisor pentru construcții ”, 13 participanți;
 1 curs de ”Agent de curățenie clădiri și mijloace de transport”, 15 participanți;
 5 serii de curs de ”Tehnologia Informației și Calculatoarelor” cu 99 de
participanți care au absolvit un curs de calificare/recalificare, după cum urmează:
 33 persoane de etnie romă;
 53 persoane cu dizabilități;
 13 tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecție;
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 Certificarea competentelor de baza, dobandite pe cale formala,si non-formală
Un număr de 123 beneficiari au parcurs etapa de evaluare la finalizarea cursurilor și au
absolvit cursurile de calificare/recalificare fiind certificați în meserii precum:
 Lucrător finisor pentru construcții : 30 de persoane din grupul țintă, din care: 17
persoane de etnie romă și 13 tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecție;
 Asfaltator : 16 persoane de etnie romă;
 Agent de curățenie clădiri și mijloace de transport : 24 persoane din grupul țintă: 9
persoane de etnie romă și 15 tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecție
 Peisagist –Floricultor : 27 persoane cu dizabilități;
 Cameristă: 26 persoane cu dizabilități;
 Acordarea subvențiilor persoanelor certificate, după cum urmează:
În anul 2014 s-a acordat subvenții în valoare totală de 43.200 lei unui număr de 108
beneficiari certificați.
 Atelier de acompaniere pentru inserția pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități
certificate
În anul 2014 au debutat activitățile de acompaniere și sprijin pentru inserția pe piața muncii
a persoanelor cu dizabilități. În cadrul acestor activități, persoanele cu dizabilități certificate,
asistate de experții proiectului învață tehnici și instrumente esențiale pentru reușita
procesului de inserție. În contextul unor ateliere interactive un persoanele cu dizabilități s-au
familiarizat, au învățat și exersat întocmirea unui CV, unei Scrisori de intenție precum și
prezentarea la un interviu de angajare. Pe parcursul anului 2014 s-au derulat un număr de
5 astfel de ateliere.
 Laborator motivațional și de acompaniere pentru plasarea pe piața muncii a
romilor
Persoanele de etnie romă certificate au participat la activități de acompaniere și motivare
pentru facilitarea integrării pe piața muncii. Cu sprijinul experților din cadrul proiectului
beneficiarii s-au familiarizat, învățat și exersat întocmirea unui CV, a unei Scrisori de
intenție și prezentarea la un interviu de angajare. În anul 2014 s-au realizat 4 întâlniri de
tipul laboratorului motivațional și de acompaniere cu beneficiarii proiectului.
 Formarea unor grupuri de sprijin pentru gasirea unui loc de munca
Pentru tinerii peste 18 ani, beneficiari ai proiectului care au fost absolvit cursul de
calificare/recalificare ”Lucrător finisor pentru construcții” s-au organizat 7 ateliere de lucru
cu scopul pregătirii acestora pentru accesarea unui loc de muncă.
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1.1.2 Proiect – “SUPORT – Susţinerea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile în
Regiunea Nord Est”
Proiectul a fost aplicat şi a obţinut finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Investeşte în oameni, Axa prioritară 6 –
Promovarea incluziunii sociale, Domeniul Major de Intervenţie 6.2. – Îmbunătăţirea
accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii.
Obiectivul general al proiectului: facilitarea accesului la ocupare pentru 210 persoane
aparţinând grupurilor vulnerabile, în scopul evitării excluziunii sociale, discriminării şi riscului
de sărăcie. Atingerea acestui obiectiv presupune parcurgerea unor trasee integrate de
informare, orientare, consiliere şi formare profesională finalizate cu acţiuni de suport în
vederea integrării pe piaţa muncii a categoriilor dezavantajate.
Parteneri în proiect sunt: S.C. Centrul de Consultanţă şi Studii Europene Galaţi (Partener
1) şi S.C. SIDA GROUP SRL (Partener 2), Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului având rol de lider de parteneriat.
Beneficiarii direcţi ai proiectului: 210 persoane cu dizabilităţi, persoane care aparţin
etniei rome şi tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie.
Valoarea totală eligibilă a proiectului: 1.971.021,00 lei, din care: 166.117,65 lei (8,60%)
reprezintă finanţare de la bugetul de stat, iar valoarea de 1.765.482,93 lei (91,40%)
reprezintă suma alocată din Fondul Social European. Contribuţia eligibilă a
beneficiarului (DGASPC Bacău) este de 2%, respectiv 39.420,42 lei.
Perioada de implementare: 01.06.2013-30.06.2015
Activități și rezultate realizate în 2014
 Identificarea grupului tinta
În anul 2014 au fost informate asupra beneficiilor proiectului și recrutate un număr de 112
persoane din grupul țintă , după cum urmează:
 82 persoane cu dizabilități
 20 persoane de etnie romă
 10 tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecție
 Dezvoltarea si implementarea de servicii speciale de consiliere si orientare psihosociala
Respectând logica activităților planificate în proiect, dupa etapa de informare și recrutare,
cele 112 de persoane recrutate au parcurs etapa de evaluare,orientare si consiliere, în
scopul identificarii aptitudinilor, intereselor, punctelor tari și punctelor slabe și orientarii
acestora catre urmatoarea etapa, respectiv participarea la un curs de calificare/recalificare
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profesională. La finalul acestei activități, experții proiectului au orientat pentru participarea la
cursuri un număr de 92 persoane.
Activitatile de orientare/consiliere, autoevaluare - bilant de competențe și traseu formativ au
constituit de asemenea premise pentru organizarea sesiunilor individuale si de grup in
vederea dezvoltarii autostimei si increderii in fortele proprii. Au fost derulate activitati de
dezvoltare a autostimei si a increderii in propria putere a individului pentru depasirea
obstacolelor fizice si psihologice și creșterea stimei de sine.
 Formare profesionala a persoanelor dezavantajate
În anul 2014 s-au organizat și desfășurat 5 cursuri de calificare/recalificare la care au
participat 67 de persoane din grupul țintă, după cum urmează:
 Persoane cu dizabilități
 1 curs de ”Peisagist –floricultor” cu 13 participanți
 Persoane de etnie romă
 2 serii curs ”Lucrător în comerț”, 27 participanți
 1 serie curs ”Agent de curățenie clădiri și mijloace de transport”, 15 participanți
 Tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecție
 1 serie curs ”Lucrător în alimentație”, 12 participanți
 2 serii de curs de ”Tehnologia Informației și Calculatoarelor” cu 27 de
participanți –persoane de etnie romă care au absolvit un curs de calificare/recalificare;
 Certificarea competentelor de baza, dobandite pe cale formala,si non-formală
Un număr de 42 de beneficiari au parcurs etapa de evaluare la finalizarea cursurilor și au
absolvit cursurile de calificare/recalificare fiind certificați în meserii precum:
 ”Lucrător în comerț”, 27 persoane de etnie romă;
 ”Agent de curățenie clădiri și mijloace de transport”, 15 persoane de etnie romă
 Acordarea subvențiilor persoanelor certificate, după cum urmează:
În anul 2014 s-a acordat subvenții în valoare totală de 16.800 lei unui număr de 42
beneficiari certificați.
1.2 Proiecte implementate în calitate de Partener
1.2.1. Proiect “Prima prioritate:Niciun copil invizibil”, proiect finanţat şi susţinut de
UNICEF România.
Proiectul “Prima prioritate: Niciun copil invizibil” iniţiat şi susţinut de UNICEF România, a
continuat şi pe parcursul anului 2014 în patru comunităţi din judeţul Bacău (Corbasca,
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Coloneşti, Gura Văii şi Răchitoasa), scopul fiind dezvoltarea serviciilor sociale de bază la
nivel comunitar.
Principalele activități desfășurate în anul 2014:
 Furnizarea de servicii sociale de bază:
 Identificarea, evaluarea de nevoi şi monitorizarea copiilor vulnerabili
(Colonesti:103 copii; Corbasca: 111 copii ; Răchitoasa: 259 copii ; Gura Văii: 51 copii
)
 Continuarea furnizării pachetului minim de servicii unui număr de 524 copii
vulnerabili și familiilor acestora;
 Continuarea consolidării structurilor comunitare consultative;
 Susţinerea structurilor de tip centru de sprijin și consiliere pentru copii și părinți: 4
structuri care au funcționat în fiecare dintre cele 4 comunități;
 Lansarea aplicației Aurora (noiembrie 2014)-metodologie de colectare de date la
nivel local cu scopul unui management eficient și eficace al serviciilor necesare pentru copiii
vulnerabili și familiile acestora;
 Lansarea activităților privind adresarea formelor de violență asupra copilului, cu
accent pe violența verbală
 Sesiune de formare pentru lucrătorii comunitari și membri de SCC-”Violența
asupra copilului-de la strategie la practică”( Bacău, 30.05.2014);
 2 Schimburi de experiență între comunități;
 Formarea lucrătorilor comunitari în adresarea formelor de violență la nivel local:
disciplinare pozitivă(15-17.10.2014, Iași);
 Ateliere cu părinții privind disciplinarea pozitivă în cadrul Campaniei ”Violența
verbală, rănește!”;
Principalele rezultate obținute:
 Diminuarea riscurilor de separare a copilului de familie și a celor de violență
asupra copilului, funcție de situația socio-economică a familiilor acestora: 524 copii
identificaţi într-o situaţie de vulnerabilitate asupra cărora s-a intervenit prin acţiuni de
informare, consiliere, procurare acte de identitate, grupuri de suport, acces la beneficii
sociale, etc.
 Dezvoltarea activității unui număr de 4 centre comunitare de sprijin și consiliere
pentru copii și părinți: 83 copii au beneficiat de activități de consiliere, educație nonformală și socializare; aprox:30 de părinți au beneficiat de activități de informare consiliere
și grupuri de suport;
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 Creșterea capacității a 4 autorități publice locale de a adresa problemele sociale la
nivel comunitar

Introducerea unei noi metodologii şi respectiv a unui instrument de colectare şi bază
de date, care să permită o diagnosticarea completă a vulnerabilităţilor pe baza unei grile de
indicatori aplicată unitar pentru toţi copiii şi toate comunităţile- Aplicația AURORA;

40 de profesioniști din domeniul educației, sănătății, poliției dar și reprezentanți ai
autorităților locale( consilieri locali, primari etc) sau ai bisericilor din cele 4 comune au fost
implicați în adresarea problemelor sociale comunitare și sunt mai bine informați cu privire
la drepturile copilului, familiilor și la responsabilitățile aferente acestora;

Îmbunătăţirea cunoştinţelor, atitudinilor şi practicilor lucrătorilor comunitari și a
familiilor cu impact pe reducerea tuturor formelor de violenţă asupra copilului, cu precădere
a formelor violente de disciplinare( 3 sesiuni de formare pentru lucrătorii comunitari; 19
lucrători comunitari participanți; 4 ateliere cu părinții privind disciplinarea pozitivă în cadrul
Campaniei ”Violența verbală, rănește!”; 47 părinți din cele 4 comunități participanți la
ateliere)
 Scăderea presiunii asupra sistemului de protecția copilului prin adresare la
nivel local a problemelor și nevoilor;
 Creșterea capacității DGASPC Bacău de a oferi sprijin metodologic efectiv
autorităților locale;
 Îmbunătățirea capacității DGASPC Bacău şi DSP Bacău de a dezvolta strategii
relevante în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului prin utilizarea unor
evidențe din teren și cunoașterea îndeaproape a situației copiilor din comunitățile
județului;
 Consolidarea cooperării între nivelul local și cel județean prin acțiuni de
informare, convocare de ședințe de lucru și prin sprijinul pentru actorii locali prin
organizarea de întâlniri de lucru cu asistenții sociali şi medicali comunitari sau
angajați ai serviciilor sociale ale primăriilor;
1.2.2. Proiect ”Întărirea serviciilor de consiliere și suport la nivel local pentru părinții
copiilor și adolescenților cu TSA (Tulburare de spectru autist)”, implementat de
Fundația Romanian Angel Appeal, finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul
Fondului ONG în România, nr. contract RO2013_C4_31, care va fi implementat până la
data de 30.04.2016.
Obiectivele specifice ale acestui Proiect sunt: creșterea accesului la servicii de consiliere
și informare pentru 200 de părinți având copii cu TSA, creșterea șanselor de integrare
socială prin intervenții terapeutice pentru 100 de copii cu TSA, îmbunătățirea capacității de
oferire servicii pentru 10 centre TSA prin formarea a 20 de profesioniști, suport pentru 20
familii cu TSA prin participarea la o tabără de formare.
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În anul 2014 s-a semnat Acordul de Parteneriat între Fundația Romanian Angel Appeal și
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău.
1.2.3. Proiect ”Șansa și Provocare –Îmbunătățirea serviciilor sociale oferite victimelor
traficului de persoane, implementat de Asociația Pro Refugiu în parteneriat cu DGASPC
Bacău și alte 8 DGASPC-uri din țară, cu finanțare acordată prin Granturile SEE 2009-2014
în cadrul Fondului ONG România.
Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea furnizării și accesării serviciilor
sociale pentru victimele traficului de persoane.
Perioada de implementare a proiectului: 01.05.2014-31.03.2016
Activități realizate în anul 2014: cartagrafierea nevoilor și tipurilor de servicii care se acordă
victimelor traficului de persoane, DGASPC Bacău furnizând informațiile solicitate prin
intermediul unor chestionare elaborate de Asociația Pro Refugiu, în conformitate cu
prevederile Acordului de parteneriat.
1.2.4. Proiect ”Incluziune socială prin furnizare de servicii sociale integrate la nivelul
comunității ”, implementat de UNICEF România în parteneriat cu DGASPC Bacău,
instituții publice județene, autorități locale, județene și naționale, susținut financiar de
Norway Grants și UNICEF.
Proiectul urmărește atingerea următoarelor obiective:
Obiectiv 1:”Creșterea accesului la un pachet de bază de servicii comunitare pentru copii
vulnerabili și familiile lor”;
Obiectiv 2: Reducerea nivelului de stigmatizare și discriminare împotriva romilor și
responsabilizarea sporită a familiilor de romi și copii;
Obiectiv 3: Dezvoltarea la nivel național a modelului de Pachetului minim de servicii, ca o
strategie importantă pentru incluziunea socială și reducerea sărăciei, inclusiv modificarea
legislației și a politicilor publice;
Perioada de implementare: Octombrie 2014-septembrie 2017
Beneficiari: peste 54.000 de copii și familiile acestora din care 5400 copii la risc sever
de excluziune socială
Buget: aprox. 5,3 milioane de Euro, din care 3.285.706 euro contribuția Norway Grants și
contribuție proprie UNICEF România.
Activități realizate în anul 2014: lansarea oficială a proiectului, recrutarea și selecția echipei
de management, inițierea procesului de selecție a comunităților, pregătirea spațiului
necesar activităților proiectului;
2. Proiecte depuse în vederea finanțării
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2.1 Proiecte depuse în calitate de solicitant
2.1.1. « PROACTIV- Măsuri active pentru integrarea sociala a
de risc », depusă la apelul ”SINERGII PENTRU VIITOR-copii în
apelul „SINERGII PENTRU VIITOR – copii în situaţii de risc” –
situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea
promovarea incluziunii sociale” – Granturile SEE 2009-2014

copiilor aflați în situații
situații de risc”, depus la
RO 10 „Copii şi tineri în
inegalităţilor naţionale şi

Obiectiv : Obiectivul general al proiectului vizeaza prevenirea excluziunii sociale si
facilitarea accesului la servicii integrate pentru 600 de copii vulnerabili din 20
comunitati situate in judetele Bacau si Botosani.
Beneficiari : 600 copii vulnerabili și familiile acestora
Buget : 2.553.354 lei
Parteneri : DGASPC Botoșani și Fundatia Centrul Pentru Politici Si Servicii De Sanatate
Durata proiectului : 18 luni
2.1.2. ”Centrul de resurse pentru tineri în situaţii de risc”,depus la apelul pentru
propuneri de proiecte „SINERGII PENTRU VIITOR – tineri în situaţii de risc” – RO 10
„Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor
naţionale şi promovarea incluziunii sociale” – Granturile SEE 2009-2014
Obiectiv : Scopul proiectului este îmbunătățirea integrării sociale și profesionale a tinerilor
în situații de risc din județul Bacău, dezvoltând un pachet de activități integrate, efective și
eficiente care să garanteze oportunități egale și condiții adecvate pentru participare activă a
acestora la toate aspectele vieții sociale.
Beneficiari : 1000 de tineri aflați în situație de risc inclusiv din mediul rural din care 200 de
tineri de etnie romă, 350 de părinți / tutori care vor primi servicii specifice de suport pentru a
creștere gradul de conștientizare cu privire la nevoia de educație și susținere a tinerilor, 70
profesioniști inclusiv voluntari și de etnie romă, care furnizează servicii tinerilor aflați în
situații de risc, vor participa la sesiuni de instruire în vederea dezvoltării competențelor
profesionale.
Buget : 1.031.487,50 lei
Durata proiectului : 18 luni
2.1.3. ”Servicii integrate destinate victimelor violenței domestice și agresorilor
familiali”, depus în cadrul Apelului de proiecte RO 20 ”Violența domestică și violența
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bazată pe deosebirea de sex” finanțat de Regatul Norvegiei prin Mecanismul Financiar
Norvegian 2009-2014
Obiectiv : Crearea și îmbunătățirea cadrului județean necesar furnizării serviciilor sociale
integrate, eficiente și coerente de sprijin pentru victimele violenței domestice și agresori,
Beneficiari : 20 victime ale violenței domestice, inclusiv romi și alte categorii vulnerabile:
femei și/sau grupuri mamă-copil/copii); 10 autori ai violenței domestice –agresori
Buget : 486.740,84 euro, respectiv 2.171.010,17 lei ( 1 euro=4,4603 lei)
Parteneri : Fundația ”Episcop Melchisedec”
Durata proiectului : 18 luni
2.1.4 ”Profesioniști pentru comunitate!Program de formare a profesioniștilor din
domeniul violenței domestice”, depusă în cadrul Apelului de proiecte RO 20 ”Violența
domestică și violența bazată pe deosebirea de sex” finanțat de Regatul Norvegiei prin
Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014
Obiectiv : Îmbunătățirea practicilor cunoștințelor de bază ale profesioniștilor care lucrează
în domeniul violenței domestice
Beneficiari : 300 de profesioniști din cadrul instituțiilor publice și autorităților publice locale
și județene implicați în gestionarea situațiilor de violență domestică.
Buget : 245,563.18 euro, respectiv 1.095.285,45 lei
Durata proiectului : 18 luni
Parteneri :Direcția Generală de Asistență Socială Și Protecția Copilului Botoșani;
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău ; Asociaţia Pentru Promovarea Învăţământului
European Bacău
2.1.5. ”Copiii au dreptul la familie!”, cu finanțare de la SERA România și cofinanțare de la
Consiliul Județean Bacău;
Obiectiv : asigurarea serviciilor sociale de calitate copilului separat de familia sa si copilului
care se afla in situatii de risc de separare.
Beneficiari : Beneficiarii finali sunt 150 de copii în dificultate si familiile acestora
Buget : 300.000 euro, din care 180.000 euro SERA România și 120.000 euro DGASPC
Bacău
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Durata proiectului : 18 luni
2.2 Proiecte depuse în calitate de partener
2.2.1 Proiect ”Îngrijiri paleative-măsuri integrate pentru incluziunea socială”, depus
de Asociația Lumina în parteneriat cu DGASPC Bacău în cadrul cadrul Programului RO10
„Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor
naţionale şi promovarea incluziunii sociale”, finanțat din fonduri provenite de la Mecanismul
Financiar al Spațiului Economic European(SEE) și Guvernul României.
2.2.2 Proiect ”Comunitate pregătită, copil integrat-suport pentru integrarea școlară și
socială a copiilor cu tulburări din spectrul autismului”, depus de Fundația Romanian
Angel Appeal în parteneriat cu DGASPC Bacău, în cadrul Fondului ONG, Runda 2,
Componenta 4. Servicii sociale și de bază.
2.2.3 Proiect ”Consolidarea rolului ONG în dezvoltarea de servicii sociale, depus de
Asociația ”Alternative Sociale” în parteneriat cu DGASPC Bacău, în cadrul Fondului ONG,
Runda 2, Componenta 4. Servicii sociale și de bază.
4.5. Managementul comunicării organizaționale
Registratura electronică reprezintă o componentă importantă a activităţii
D.G.A.S.P.C. Bacău, fiind practic oglinda tuturor documentelor care au intrat/ieşit din
instituţie în perioada de referinţă. Astfel, în perioada ianuarie-31 decembrie 2014 au fost
înregistrate 97699 documente, dintre acestea 27270 reprezentând documente de intrare în
instituţie.
În perioada raportată, D.G.A.S.P.C. a înregistrat aproximativ 22.900 apeluri
telefonice – Componenta Copil şi Componenta Adult - cu referire la date de interes general:
semnalări situaţii de risc, sesizări ce au fost orientate către serviciile cu competenţă în
domeniu, audienţe, program de lucru,etc..
Au solicitat audienţe la conducerea D.G.A.S.P.C., 2163 persoane atât din mediul
rural cât şi urban. Potrivit declaraţiilor persoanelor înscrise în audienţă, principalele
probleme aduse în discuţie au facut referire la respectarea Legii nr.448/2006, a Legii
272/2004, a Legii 273/2004 au fost solicitări de internări în Centrele ce oferă servicii de
asistenţă socială persoanelor adulte, solicitări de sprijin material, solicitări legate de
obţinerea unui loc de muncă precum şi situaţii care impuneau intervenţia D.G.A.S.P.C. în
cazuri de abuz sau neglijare asupra unor copii sau persoane adulte.
În cifre, relația D.G.A.S.P.C Bacău cu mediul extern (instituții,organizații și
beneficiari) s-a concretizat astfel:

22 900 informaţii de interes public solicitate telefonic/verbal;

94 articole publicate;

26 intervenţii pe posturi radio;

36 comunicate de presă transmise;

41 de petiţii cărora le-a fost formulat răspuns potrivit Ordinului nr. 27/2002;
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97.699 documente înregistrate în registrul electronic dintre acestea
reprezentând documente de intrare.

27.283

4.6. Colaborări și parteneriate
Colaborarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău cu
autorități publice locale, instituții publice și ONG–uri a avut ca scop susținerea și
dezvoltarea activitatii în domeniul asistenței sociale.
Astfel, au fost încheiate convenţii, protocoale şi/sau acte adiţionale după cum
urmează:
 93 acte adiţionale la contractele de asociere privind finanţarea activităţii de protecţie de
tip rezidenţial a persoanei cu handicap încheiate cu consiliile locale de pe raza judeţului
Bacău, în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr. 54/15.03.2013;
 35 protocoale de colaborare și acorduri de parteneriat;
 3 contracte de sponsorizare;
 2 contracte de asociere cu A.C.C.M.A. Betania şi FSC având ca obiect finanţarea de
servicii sociale;
 35 contracte de voluntariat încheiate cu persoane fizice;
4.7. Evenimente
 9-10 iulie 2014, DGASPC Bacău organizează și găzduiește vizita Doamnei
Gabriela Coman –Președintele ANPDCA, în județul Bacău

32

Str.
Str. Condorilor,
Condorilor, nr.2,

Tel.:+40-234-585.071; 585.033; 576.970; Fax:+40-234-519.042

Bacau,cod 600302, Romania

e-mail: office@dgaspcbacau.ro

Cod operator date personale:2902

 11.08.2014, DGASPC Bacău primește vizita Doamnei Sandie Blachet –
Reprezentant de țară UNICEF

 10.10.2014, DGASPC Bacău participă la organizarea evenimentului de lansarea
a Proiectului ”Incluziune socială prin furnizare de servicii sociale integrate la nivelul
comunității ”,
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 ”Să ne cunoaștem” – activitate organizată în 20 noiembrie 201 în contextul
aniversării a 25 de ani de la adoptarea de către Adunarea Generală a Națiunilor
Unite a Convenției ONU cu privire la drepturile copilului
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5. PROBLEME ȘI DIFICULTĂȚI ÎNTÂMPINATE
 În continuare ne confruntăm cu lipsa serviciilor sociale comunitare atât pentru copil cât și
pentru persoanele adulte în dificultate și cu o capacitatea scăzută de intervenție a
autorităților publice locale, cu impact asupra sistemului județean de protecție specială;
 Numărul mare de cazuri care revin unui manager de caz, situație ce afectează calitatea
serviciilor și a intervenției;
 Persoanele cu nevoi special (copii și adulți cu dizabilități) din mediul rural nu pot
beneficia de servicii specializate de recuperare, aceste servicii fiind concentrate în zonele
urbane ale județului
 Dificultăți în gestionarea situației tinerilor cu dizabilități rezidenți în centrele rezidențiale
pentru protecția copilului, pentru care integrarea socio-profesională și/sau reintegrarea în
familie nu este posibilă;

DIRECTOR GENERAL,
SORIN BRAȘOVEANU
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