C O N S I L I U L JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Planului de acţiune anual pe anul 2018
privind serviciile sociale la nivelul judeţului Dâmboviţa

Consiliul Judeţean Dâmboviţa:
Analizând proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului de acţiune anual pe
anul 2018 privind serviciile sociale la nivelul judeţului Dâmboviţa, propus de domnul
Daniel-Nicolae Comănescu - preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa:
Având în vedere:
- raportul nr. 6495/19.02.2018 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Dâmboviţa;
- prevederile art. 118 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, modificată şi
completată;
- prevederile art. 3 alin. (3), lit. b) din anexa 1 la H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială
şi a structurii orientative de personal;
- Hotărârea Colegiului Director nr. 3/30.01.2018 privind avizarea Planului de acţine
pe anul 2018 al Direcţiei Generale de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa;
- rapoartele comisiilor de specialitate;
- prevederile art. 12 alin. (4) lit. a) pct. 2 şi art. 45 alin. (1) din Regulamentul de
organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Dâmboviţa;
- In temeiul art. 91 alin. (5) lit. a), pct. 2,

art. 97 alin.(l) coroborate cu art.

115,

alin i , lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată şi
completată,
HOTĂRĂŞTE:
A r t . l . Se aprobă Planul anual de acţine pe anul 2018

privind serviciile sociale la

nivelul judeţului Dâmboviţa, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire se obligă Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Dâmboviţa şi Serviciul administraţie publică, secretariat şi relaţii cu
publicul, pentru comunicare.

PREŞEDINTE,
S E C R E T A R U L JUDEŢULUI,
dr. ing. Daniel-Nicolae C O M Ă N E S C U — ^
dr. Ivan VasiteTVANOFF
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C O N T E X T - S E R V I C I I S O C I A L E E X I S T E N T E , C A T E G O R I I ŞI NUMĂR B E N E F I C I A R I .3
Copii şi familii în situaţii de risc

3

Persoane adulte cu dizabilităţi

4

Persoane adulte în dificultate

5

PROPUNERI P E N T R U D E Z V O L T A R E A S E R V I C I I L O R S O C I A L E IN ANUL 2018

5

Creşterea calităţii serviciilor sociale

5

Atragerea de resurse financiare, materiale, umane în vederea furnizării serviciilor sociale conform
standardelor prevăzute în legislaţie

5

Prevenirea separării copiilor de familie, în vederea reducerii numărului de copii care beneficiază de
măsură de protecţie specială

5

Dezvoltarea, modernizarea şi accesibilizarea serviciilor specializate existente pentru copii, tineri în
dificultate în familie, copii /tineri cu dizabilităţi şi/sau deficienţe de integrare socială

6

Reducerea perioadei de furnizare a serviciilor de protecţie specială pentru copii în dificultate

6

Menţinerea persoanelor adulte în dificultate în comunităţile de domiciliu prin dezvoltarea de servicii
sociale adecvate

6

Creşterea gradului de integrare socială a persoanelor cu dizabilităţi

6

Popularizarea drepturilor copilului şi adultului aflat în dificultate, în vederea îmbunătăţirii atitudinii şi
comportamentului general

6

PLAN D E MĂSURI 2018

7

Obiectiv general

Planul anual de acţiune privind serviciile sociale se elaborează şi se aprobă conform prevederilor
art. 118 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi conform
art. 3 alin.(3), lit. b) din HG 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi
funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal. Acesta
reprezintă un instrument util în managementul general al instituţiei precum şi în procesul de accesare
a fondurilor nerambursabile.
Obiectivul general al prezentului plan îl constituie identificarea şi planificarea acţiunilor de
furnizare şi dezvoltare a serviciilor sociale gestionate de către DGASPC Dâmboviţa pentru anul 2018,
în conformitate cu obiectivele Strategiei judeţene de asistenţă socială 2014-2020, aprobată prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 41/28.02.2014.

CONTEXT-SERVICII

SOCIALE

CA TEGORH ŞI NUMĂR DE

EXISTENTE

BENEFICIARI

La nivelul DGASPC Dâmboviţa sunt furnizate servicii sociale pentru copii aflaţi în dificultate,
victime ale violenţei domestice, persoane cu dizabilităţi, persoane vârstnice şi alte persoane aflate în
nevoie, după cum urmează:

SITUAŢIE B E N E F I C I A R I 2017
Serviciile existente

CAPACITATE/
NUMĂR MEDIU
BENFICIARI

A. Servicii pentru copii şi familii in situaţii de risc
A l . Servicii rezidenţiale pentru copii
CSS Târgovişte - centrul rezidenţial pentru copii: apartamente, case, module de
tip familial
CSS Târgovişte „Floare de Coif"- centrul rezidenţial pentru copii cu dizabilităţi:
apartamente, case, module de tip familial

28
28

CSS Târgovişte „ Floare de Colţ"- centrul de tranzit pentru tineri

12

CSS Găeşti - centrul de plasament pentru copii cu dizabilităţi

48

CSS Găeşti-centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul cu handicap

15

CSS Târgovişte „Casa Soarelui"
- Centrul de primire în regim de urgenţă
pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat Târgovişte
CSS Târgovişte „ Casa Soarelui" -centrul maternal
OPA Asociaţia Provita Târgovişte 2003 -costuri DGASPC
OPA Fundaţia Cara Bella International -costuri DGASPC

15
12
45

OPA Asociaţia Centrul Diaconal „Casa Creştină "-costuri

DGASPC

OPA Asociaţia Română pentru Educaţie şi Dezvoltare -costuri DGASPC
2

264

21
8
14

OPA Asociaţia DREPT-Centrul A... casa Aninoasa -costuri DGASPC
A2. Servicii de plasament de tip familial
Plasament la asistent maternal profesionist (nr. mediu 2017)
Plasament la rude/nerude/tutela (nr. mediu 2017)
A3. Servicii rezidenţiale pentru victimele violenţei domestice- Centrul de
recuperare pentru victimele violenţei în familie
A4. Servicii de zi şi de recuperare pentru copii
Complexul de recuperare şi reabilitare pentru copii cu handicap
Tărgovişte-echipa mobilă pentru copii cu handicap
Complexul de Servicii Sociale Găeşti-centrul de zi
Complexul de recuperare şi reabilitare pentru copii cu handicap
Târgovişte-centrul de recuperare şi reabilitare pentru copilul cu handicap
CSS Târgovişte „Casa Soarelui" - Centrul de recuperare, socializare, consiliere
a copilului cu dizabilităţi -copii cu autism şi sindrom Down
A5. Servicii de evaluare pentru copii cu dizabilităţi- Copii aflaţi în evidenţa
serviciului evaluare complexă (aflaţi în plată 1441+cu măsură de protecţie
specială 186+grad uşor 4'^respingeri 1)
A6. Servicii de consiliere pentru copil şi familie
CSS Târgovişte „Floare de Colţ"-Centrul de consiliere pentru familie şi copilul
care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal
CSS Târgovişte „Casa Soarelui "-Serviciul integrare, reintegrare a copiilor de la
AMP
Centrul de consiliere pentru părinţi şi copiii care beneficiază de o măsură de
protecţie specială
Centrul de consiliere pentru copilul abuzat neglijat exploatat-Telefonul copilului
Centrul pentru prevenirea abuzului, neglijării, exploatării
Prevenire parentală - consiliere prevenire sarcină nedorită
Deschideri procedura adopţie + încredinţări + încuviinţări adopţie+reevaluări
postadopţie
B. Servicii pentru persoane adulte cu dizabilităţi
B l . Servicii rezidenţiale pentru persoane adulte cu dizabilităţi
CSC « Floarea speranţei » Pucioasa- Serviciul locuinţe protejate
CSC « Floarea speranţei » Pucioasa- Centrul de criză pentru adulţi
CSC "Sf. Andrei" Gura Ocniţei - Serviciul locuinţe protejate
Centrul de îngrijire şi Asistenţă Pucioasa
Centrul de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap, Ţuicani Moreni (instituţie publică de asistenţă socială în subordinea administrativ financiară a Consiliului Judeţean Dâmboviţa)
B2. Centre de zi pentru adulţi cu dizabilităţi
CSC 'Floarea speranţei" Pucioasa- Centrul de zi
CSC "Sf. Andrei" Gura Ocniţei- Centrul de zi
B3. Servicii de evaluare pentru persoane adulte cu dizabilităţi - Adulţi aflaţi
în evidenţa serviciului evaluare complexă (aflaţi în plată 16698+cu măsură de
protecţie specială 273+grad uşor 56+respingeri 434)
B4, Servicii de consiliere şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi
Centrul de consiliere şi sprijin pentru integrarea socială a persoanelor cu boli
psihice
Serviciul de reabilitare şi recuperare neuromotorie persoane cu handicap
Târgovişte

18
1015
540
475
15
152
20
30
69
33

1632
1129
92
100
440
39
34
185
239
278
43
12
33
60

130
40
20
20

17461
68
14
54
3

