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Planul anual de acţiune pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale a judeţului Arad 2014-2020

COMPONENTA: FURNIZAREA SERVICIILOR SOCIALE DESTINATE COPIILOR
1.DIRECŢIA DE ACŢIUNE: Sustinerea unei dinamici proactive în procesul de mentinere a unitătii
familiei.

Obiective
operaţionale

Activităţi

Responsabili

Indicatori /
Rezultate

Termen

Creşterea
calităţii
serviciilor de asistenţă
specializată constând în
găzduire,
îngrijire,
educare şi pregătire în
vederea reintegrării sau
integrării în familiale şi
socio-profesionale
a
copiilor şi tinerilor

Management de caz Planificarea serviciilor şi
intervenţiilor,
elaborarea,
monitorizarea
şi
reevaluarea
planului
individualizat
de
protecţie. Reintegrarea
copilului
în
familie.
Evaluarea
psihosocială/detaliată
a
situaţiei
copilului.
Monitorizare
postservicii şi închiderea
cazului.

DGASPC Arad

1300 copii cu măsură de protecţie vor beneficia de
management
de
caz
în
baza
planului
individualizat de protecţie
800 copii cu măsură de protecţie, cu vârsta peste
10 ani, vor beneficia de consiliere si informare
privind identificarea propriilor nevoi
15 întâlniri de grup organizate cu copii/tinerii cu
măsură de protecţie cu diferite teme de interes
5 intâlniri cu tineri peste 16 ani în vederea
pregătii pentru integrare socio-profesională
65 tineri integraţi socio-profesional
800 programe de intervenţie specifică privind
re/integrarea copilului în familie
50 copii re/integraţi în famila naturală sau rude
pâna la gradul IV
35 planuri individualizate de protecţie cu
finalitate adopţia
10 copii cu măsură de protecţie din serviciul
rezidential vor beneficia de plasament la
persoană/familie
50 de copii vor fi evaluaţi în vederea instituirii
măsurii de protecţie specială plasament în regim
de urgenţă/plasament/supraveghere specializată
50 de copii vor fi evaluaţi în vederea instituirii

31.12.2014
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măsurii de protecţie specială plasament la o
persoană/familie
50 planuri de monitorizare post servicii vor fi
elaborate pentru copii/tinerii reintegrati în
familie sau integraţi socioprofesional
40 rapoarte de inchidere a cazului

Obiective
operaţionale
Consolidarea
capacităţilor
parentale
în
procesul de creştere,
îngrijire şi educare
al copilului

Promovarea
cu
prioritate
a
serviciilor
de
prevenire
pentru
copii, în funcţie de
necesitatile
identificate
în
judeţul Arad

Activităţi

Responsabili

Indicatori /
Rezultate

Oferirea
de
servicii
destinate
facilitării
accesului familiilor care
se confruntă cu situaţii de
dificutate
la
resurse
necesare
soluţionării
problemelor acestora şi
orientarea acestora către
resursele
publice
şi
private ale comunităţii
Dezvoltarea
de
noi
servicii sociale, destinate
prevenirii
separarii
copiilor de familiile lor, în
funcţie
de
nevoile
membrilor comunitaţii
Dezvoltarea unor reţele
de
susţinere,
cu
implicarea
actorilor
relevanţi din comunitate,
în
soluţionarea
problemelor
sociale,
pentru copiii şi familiile
care se confruntă cu
situaţii de dificultate

DGASPC Arad,
DDAC
Arad,
comunitatile
locale, furnizori de
servicii
sociale
privaţi

familiile şi copiii aparţinând unor grupuri
vulnerabile, beneficiari ai serviciilor sociale

Primăria
Centrul
Nădlac

1 reţea la Centrul de zi din Comuna Nădlac

Nădlac,
de
zi

Termen
31.12.2014

servicii sociale oferite
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Asigurarea unui spatiu si
dotarea acestuia, pentru a
asigura servicii copiilor
care provin din familii
defavorizate - servicii
after school
Asigurarea unui spatiu si
dotarea acestuia, pentru a
oferii servicii copiilor care
provin
din
familii
defavorizate – servicii de
zi
Modernizarea
Complexului
Curcubeul
- centru de zi
Imbunatatirea sau
menţinerea standardelor
de calitate, in functie de
necesitatile identificate,
la nivelul serviciilor
sociale existente în
judeţul Arad:

Primăria Şiria

1 serviciu after school la nivelul Comunei Siria

Primăria Conop

1 centru de zi în Comuna Conop

Primăria
Arad,
Cantina
Municipală DDAC
DGASPC Arad,
DDAC
Arad,
comunitatile
locale, furnizori de
servicii
sociale
privaţi

100 de copii rromi şi 500 de membrii ai familiilor
asistate
familiile şi copiii aparţinând unor grupuri
vulnerabile, beneficiari ai serviciilor sociale
servicii sociale oferite

Servicii de asistenţă
comunitară constând în
suport de specialitate în
exercitare drepturilor
date de lege la nivelul
comunitatilor locale
Întreţinerea bazei de date
a cazuisticii sociale
Servicii after school
Servicii de consiliere
premaritală oferite
tinerilor aflaţi la vârsta
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minimă a căsătoriei
Servicii de cazare în
cadrul unor cămine,
pentru elevii care
urmează cursurile unei
instituţii de învăţământ
Sprijin financiar şi
material acordat
familiilor care se
confruntă cu situaţii de
dificultate
Servicii de informare,
consiliere, sprijinire în
integrarea în grad de
handicap a copiilor
Servicii de zi şi consiliere
Continuarea şi extinderea
programului - Masă caldă
pentru copii, în mai multe
instituţii de învăţământ
din Judeţul Arad
Realizarea de acţiuni de
informare şi consiliere a
familiilor cu copii cu
handicap
vizual
şi
îndrumarea acestora spre
Centrul
Scolar
Arad.
Sprijin
financiar
la
olimpiadele şcolare ale
Grupului Şcolar Arad.
Informarea si consilierea
familiilor cu handicap
vizual
şi
îndrumarea
acestora către clinicile de

DDAC
Cantina
municipală

Arad,

Asociaţia
Nevăzătorilor din
România

300 de copii beneficiază de masă caldă

31.12.2014

100 de copii cu dizabilitate vizuală
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specialitate,
din
ţară
(Timisoara, Bihor) şi din
străinătate (Budapesta).
Identificarea
surselor
financiare
pentru
a
asigura
sprijin
în
recuperarea copiilor cu
dizabilitate.
Oferirea de servicii de
prevenire a separării de
familia sa a copilului prin
informare,
consiliere,
susţinere
materială,
financiară
pe
termen
scurt, mediu si lung,
promovarea participării
gratuite la activităţi de
recreere (tabere de vară)
Oferirea de servicii de
şcolarizare, destinate
copiilor cu retard
psihomotor – Şcoala
Specială Raza de soare
Oferirea de servicii de
consiliere telefonică
destinate depăşirii
situaţiilor de criză,
informare şi suport, prin
intermediul unui serviciu
specializat – Telefonul de
urgenţă
Programe de educaţie
pentru
sănătatea
reproducerii
şi
dezvoltarea deprinderilor

Fundaţia Creştină
RCE
Speranţa
Copiilor

700 de copii, 250 de familii care se confruntă cu
situaţii de dificultate

Fundaţia Creştină
RCE
Speranţa
Copiilor

57 de copii cu dizabilităţi

DGASPC Arad

creşterea numărului de consilieri telefonice cu 5%
pentru cazurile care se confruntă cu situaţii de
criză

DGASPC Arad,
DDAC Arad,
comunitatile
locale, furnizori de

50 de persoane participante la programele de
educaţie
20 de persoane beneficiare a serviciilor de
monitorizare, asistenţă şi sprijin
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parentale. Consiliere şi
informare
privind
sănătatea
reproducerii.
Facilitarea accesului la
servicii
medicale
de
specialitate şi consilierea
minorelor
gravide.
Oferirea de servicii de
monitorizare, asistenţă şi
sprijin a femeii gravide
predispuse
să-şi
abandoneze copilul.
Suport în identificarea de
soluţii pentru minorii care
au părinţii plecaţi la
muncă în străinătate.
Identificarea, intervenţia,
monitorizarea
copiilor
care sunt lipsiţi de
îngrijirea părinţilor pe
perioada în care aceştia se
află
la
muncă
în
străinătate, conform Ord.
219/15.06.2006.
Elaborarea programelor
de
informare
si
sensibilizare
a
comunitatii locale pentru
a preveni situaţiile de risc
în care se află această
categorie vulnerabilă de
copii.
Iniţierea de noi acţiuni de
informare si consiliere a
grupurilor ţintă implicate

servicii sociale
privaţi

DGASPC Arad,
DDAC Arad,
comunitatile
locale, furnizori de
servicii sociale
privaţi

o reţea de suport în vederea creării unei baze de
date cu copii rămaşi acasă ai căror părinţi sunt
plecaţi la muncă în străinătate/consilierea
acestora în Oraşul Nădlac
100 de persoane consiliate
50 de participanţi la programele de informare

DGASPC Arad,
DDAC Arad,
comunitatile

acţiuni de informare şi consiliere
un program de informare în colaborare cu Poliţia
Nădlac având ca temă „Cerşetoria în vamă”
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in fenomenul‚ copilului
activ economic, copilul
care: derulează munci
casnice în condiţii de
izolare şi a abandonat
orice forma de şcolarizare,
efectuează
activităţi
economice contra unor
plăţi sau in condiţii care
le pot afecta integritatea,
sunt
constrânşi
la
activităţi
ilegale
(cerşetorie,
trafic
de
droguri,
prostituţie/pornografie
infantila, etc.).
Oferirea de servicii de
recuperare, terapie,
îngrijire, socializare,
educaţie, consiliere în
cadrul centrelor de zi
specializate în
recuperarea copiilor cu
dizabilităţi.
Oferirea de servicii de
recuperare mobile, pentru
copilul cu handicap.
Oferirea de servicii de zi
şi de recuperare pentru
copilul
cu
handicapInformarea si consilierea
familiilor cu copii cu
handicap înspre cele mai
adecvate
servicii de
recuperare disponibile în

locale, furnizori de
servicii sociale
privaţi

DGASPC Arad

70 copii / lună vor beneficia de program de zi şi
recuperare în cadrul unor servicii specializate
25 copii / lună vor beneficia de program de
recuperare
150 copii vor beneficia de servicii de zi şi
recuperare, respectiv servicii de recuperare

DGASPC Arad

50 de copii cu dizabilităţi vor beneficia de servicii
de recuperare la domiciliu

DGASPC Arad

50 de familii vor beneficia de consiliere
individuală şi demonstraţii practice de recuperare
a copiilor lor, la domiciliu, în cursul anului
150 de familii vor beneficiat de consiliere
individuală şi demonstraţii practice de recuperare
a copiilor lor, în cadrul centrelor de zi şi
recuperare
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proximitatea
acestora,
prin
deplasari
la
domiciliul
copiilor
cu
dizabilităţi
pentru
oferirea serviciilor de
consiliere şi demonstraţii
practice
familiei,
asigurandu-se
astfel
transferul de competenţe
către aceştia în vederea
continuării recuperarării
copilului la domiciliu.
Oferirea de servicii de
învaţare, consolidare şi
dezvoltare a abilităţilor
sociale
pentru
copiii
diagnosticaţi cu tulburare
de spectru autist, în
cadrul unui Centru de
consiliere şi asistenţă
specializată
pentru
persoanele diagnosticate
cu tulburări de spectru
autist şi familiile acestora
Arad, necesare pentru
relaţionarea asertivă cu
alti
copii
şi
adulţi.
Oferirea de servicii de
suport pentru părinţii
copiilor cu TSA.
Oferirea de servicii de
prevenire a separării de
familia sa a copilului
părăsit
în
unităţile
sanitare (Spitalului Clinic

DGASPC Arad

30 de copii diagnosticaţi cu tulburare de spectru
autist
50
intervenţii
terapeutice
inregistrate
/beneficiar/terapeut/an
15 sedinte de consiliere/parinte/an
8 grupuri de suport/an destinate familiilor
copiilor diagnosticaţi cu tulburare de spectru
autist
10 parinţi participanţi la grupul de suport/an

DGASPC Arad

100% din solicitările primite vor fi soluţionate
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Judeţean
de
Urgentă
Arad, Secţia Obstetrică –
Ginecologie).
Oferirea de servicii de
prevenire a separării de
familia sa a copilului
părăsit
în
unităţile
sanitare
(Secţia
Pediatrie).
Oferirea de servicii de
prevenire a infectării cu
HIV / SIDA şi alte infecţii
cu transmitere sexuală
(ITS).
Elaborarea
şi
furnizarea
programelor
educaţionale
privind
prevenirea infectării cu
HIV / SIDA şi alte infecţii
cu transmitere sexuală
(ITS). Informare, sprijin,
consiliere
oferit:
persoanelor
de
etnie
rromă, persoanelor care
practică sex-ul comercial
sau
persoanelor
fără
adăpost.

DGASPC Arad

50% de copii integraţi în familie

DGASPC Arad

200 de persoane
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2. DIRECŢIA DE ACŢIUNE: Protecţia unor grupuri vulnerabile de copii şi tineri care necesită o atenţie
specială (copiii străzii, copiii delincvenţi, copiii cu dizabilităţi, HIV/SIDA şi boli cronice
grave/terminale.
Obiective
operaţionale

Activităţi

Asigurarea
proximităţii
serviciilor
sociale
prin
diversificarea şi
dezvoltarea unor
servicii care să
limiteze
perpetuarea
unor situaţii ce
pun în pericol
integritatea
dezvoltării
armoniase
a
copiilor.

Imbunatatirea sau menţinerea standardelor de
calitate, in functie de necesitatile identificate,
la nivelul serviciilor existente în judeţul Arad
pe segmentul serviciilor destinate promovarii
dezvoltarii securizate a copiilor aflati in risc.

Responsabili

DGASPC Arad,
DDAC Arad,
comunitatile locale,
furnizori de servicii
sociale privaţi

Indicatori / rezultate

familiile şi copiii aparţinând unor
grupuri vulnerabile, beneficiari ai
serviciilor sociale

Termen

31.12.2014

servicii sociale oferite

Oferirea de servicii de evaluare, consiliere,
educare, informare şi îngrijire pentru copiii cu
comportament deviant.

25 de copii

Oferirea de servicii de consiliere, informare şi
asistare a copiilor care au săvârşit fapte penale
şi nu răspund penal, în faţa organelor de
cercetare penală şi asigurarea respectării
drepturilor legale ale acestora.

15 copii

Desfăşurarea unor programe de prevenire care
să permită copiilor şi părinţilor să devină activi
în prevenirea comportamentului delincvent.

50 de persoane participante la
programele de educaţie

Oferirea de servicii de zi, destinate copiilor care
se află în risc de abandon.

20 de copii
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Obiective

Oferirea de servicii de zi, destinate copiilor fără
adăpost.

16 copii

Oferirea de servicii destinate copiilor care se
confruntă cu situaţii de criză.

reintegrarea a 70% dintre cazurile
copiilor care se confruntă cu
situaţii de criză

Activităţi

Responsabili

Indicatori / rezultate

Termen

operaţionale
Promovarea
si
respectarea
drepturilor copilului
cu handicap.

Evaluarea şi reevaluare complexa psihomedicala a copilului cu handicap. Relizarea
propunerilor de incadare in grad de handicap,
de catre un serviciu specializat de evaluare
complexă a copiilor cu handicap şi încadrarea în
grad de către Comisia Pentru Protectia
Copilului în baza propunerilor primite.
Monitorizarea realizarii planului de recuperare
al copiilor cu handicap.

DGASPC Arad
Comisia
Pentru
Protectia Copilului

realizarea unei concordanţe de 31.12.2014
aproximativ 98% între propunerea
serviciului de evaluare specializat
şi Comisia pentru protecţia
copilului
soluţionarea tuturor solicitarilor,
primite
de
catre
serviciul
specializat al DGASPC Arad, în
termenul legal, realizat în procent
de 100%
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3. DIRECŢIA DE ACŢIUNE: Protectia speciala a copiilor si tinerilor intr-un mediu cat mai apropiat de
cel familial.
Obiective
Activitati
Responsabili
Indicatori/rezultate
Termen
operationale
Promovarea
menţinerii
copilului într-un
mediu familial
sau cât mai
apropiat de
acesta.

Imbunătăţirea sau menţinerea standardelor de
calitate pentru copiii care beneficiază de
îngrijire prin măsuri de protecţie:
Servicii de asistenţă counitară constând în
suport de specialitate în exercitare drepturilor
date de lege
Servicii de sprijin consiliere şi protecţie a
copiilor şi familiilor de plasament, tutelă
Servicii de ocrotire a copiilor la asistenţi
maternali profesionişti

DGASPC Arad,
DDAC Arad,
comunitatile
locale, furnizori
de servicii
sociale privaţi

familiile şi copiii aparţinând unor
grupuri vulnerabile, beneficiari ai
serviciilor sociale

DGASPC Arad

Sprijinirea copiilor lipsiţi permanent de grija
părintească în identificarea unei familii de
adopţie. Deschiderea procedurii de adopţie
internă.
Evaluarea
persoanelor/familiilor
potential adoptatoare. Încredinţarea în vederea
adopţiei. Încuviinţarea adopţiei. Încuviinţare
adoptiei în familie (adopţia în familie, la
solicitarea Tribunalului). Consilierea copiilor şi
a familiilor adoptive (familii cu copii in postadopţie, in situaţii problematice). Monitorizarea
postadopţie. Informarea copiilor si familiilor
adoptive referitor la drepturile şi obligaţiile ce

DGASPC Arad

200 de copii îngrijiţi la asistenţi
maternali profesioinişti
1 reţea de 106 asistenţi maternali
profesionişti
78 de asistenţi maternali participanţi
la grupuri de suport
35 de copii pentru care se deschide
procedura adopţiei interne
22 de persoane/familii potenţial
adoptatoare evaluate
15 copii încredinţaţi în vederea
adopţiei
33 de copii monitorizaţi post adopţie
4 grupuri suport pentru copii şi
familii

31.12.2014

servicii sociale oferite
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le revin în şi după procesul adopţiei.

Creşterea
calităţii
serviciilor de
asistenţă
specializat
constând în
găzduire,
îngrijire,
educare si
pregatire în
vederea
reintegrarii sau
integrarii
familiale si
socioprofesională a
copiilor şi
tinerilor.

Înfiinţarea unei case de tip familial prin
intermediul căreia să se ofere serviciilor de
găzduire,
îngrijire,
educaţie,
consiliere,
recuperare şi reabilitare, pregătire în vederea
reintegrării sau integrării familiale şi socioprofesionale pentru copii.

Fundaţia
Căminul
Speranţei

1 casă de tip familial cu 10 locuri de
asistare

noiembrie
2014

Eficientizarea procesului de integrare socio
profesionala a tinerilor care parasesc sistemul
de protectie prin creşterea gradului de abilitare
a tinerilor
care urmează să părăsească
sistemul de protecţie a copilului.

DGASPC Arad

100% dintre tinerii care parasesc
sistemul de protectie sunt consiliati
vocational

31.12.2014

Pregătirea tinerilor cu dizabilităţi pentru a face
faţă provocărilor unei vieţi independente.

Fundaţia
Creştină
RCE
Speranţa
Copiilor
DGASPC Arad,
furnizori privaţi
de servicii
sociale

3 adolescenţi

Oferirea de servicii de îngrijire rezidenţială a
copilului constând în: găzduire, îngrijire,
educaţie, consiliere, recuperare şi reabilitare,
pregătire în vederea reintegrării sau integrării
familiale şi socio-profesionale, servicii de
recuperare
pentru
copiii
cu
handicap
(consultaţii
medicale,
fizioterapie,
kinetoterapie,masaj, logopedie, ergoterapie,
meloterapie), precum şi servicii de formare a
deprinderilor de viaţă independentă, recreative
şi de socializare.

300 de copii ocrotiţi în servicii
rezidenţiale de către furnizori publici
115 copii ocrotiţi în servicii
rezidenţiale de către organizaţii
neguvernamentale
50 de copii cu handicap ocrotiţi în
servicii rezidenţaile de către furnizori
publici şi privaţi
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Serviciu rezidenţial destinat cuplului mamăcopil, pentru prevenirea separării copilului, cu
vârsta cuprinsă în intervalul 0-2 ani, de părinţii
săi, de tip rezidenţial, organizat pe model
familial, care asigură dreptul fiecărui copil de aşi păstra relaţiile familiale.

DGASPC Arad

Oferirea de servicii specializate destinate
copiilor repatriati, migrati, traficati, separati
temporar de parintii lor sau exploatati prin
munca. Elaborarea şi furnizarea programelor cu
caracter educativ-preventiv, pentru copiii aflati
in situatii de risc.

DGASPC Arad

Oferirea de sprijin material şi
victimelor traficului de persoane.

Fundaţia Pro
Prietenia

20 de persoane

DGASPC Arad

60 de copii evaluaţi psihologic pentru
instituirea măsurii de plasament; 40
de familii de plasament evaluate
psihologic/an
130 de copii/tineri ocrotiţi în sistem
rezidenţial, evaluaţi psihologic/an; 20
de familii (copii/tineri ocrotiţi în
sistem rezidenţial )evaluaţi psihologic
/ an
130 de copii evaluaţi psihologic aflaţi
cu măsură de protecţie specială la
AMP / an
70 decopii/tineri la cu masurade
protectie speciala a plasamentului
consiliaţi psihologic/an; 50 de familii
de plasament consiliate psihologic/an

financiar

Servicii de psihodiagnostic şi evaluare
psihologică Psihodiagnostic şi evaluare clinică pentru copii
si familiile acestora, aflaţi cu măsură de
protecţie specială la DGASPC Arad. Intervenţie
/ asistenţă/ consultanţă psihologică pentru
copiii şi familiile acestora.

10 solicitări de găzduire în serviciul
specializat
85% dintre copiii asistaţi, rămân cu
familia asitată, în cadrul serviciului
specializat, după finalizarea
furnizării serviciilor
7 cupluri mamă-copil reintegrate
socio-familial
servicii specializate pentru 100% din
solicitari
30 sesiuni de consiliere copil/familie
50 de participanţi ai programelor
educativ preventive
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Dezvoltarea de programe destinate implicării
beneficiarilor, ocrotiţi în serviciile specializate
ale DGASPC Arad, în viaţa comunităţii –
organizarea de tabere si excursii pentru copii si
tineri. Participarea beneficiarilor
la viata
sociala a comunitatii (actiuni umanitare,
actiuni interactive cu reprezentanti ai altor
institutii, vizionari
spectacole de teatru,
competitii sportive, actiuni preventive).

DGASPC Arad

60 de copii / tineri (ocrotiţi în sistem
rezidenţial)
consiliaţi
psihoeducaţional / an;
20 de familii
consiliaţi psiho-educaţională /an
50 de beneficiari consiliaţi familail/an
150 copii si tineri beneficiari de
tabere
350 copii si tineri beneficiari de
excursii
30 de actiuni desfăurate în cursul
anului
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COMPONENTA : FURNIZAREA SERVICIILOR SOCIALE DESTINATE PERSOANELOR
ADULTE VULNERABILE DIN PUNCT DE VEDERE SOCIAL
I. DIRECTIA DE ACTIUNE: Promovarea integrării socio-profesionale a persoanelor vulnerabile social
ca cetăţeni activi în măsură de a-şi controla viaţa
Obiective

1.Promovarea
drepturilor
persoanelor
vulnerabile social în
procesul
de
furnizare
a
serviciilor

2.
Creşterea
gradului
de
incluziune
socială
pentru
persoanele
vulnerabile social

Activităţi

Responsabili

Indicatori de realizare/
Rezultate

Termen

Informarea
angajaţilor
din
serviciile sociale şi a beneficiarilor
asupra
procedurii
serviciilor
privind relaţia personalului cu
beneficiarii (informarea privind
regulamentul de organizare şi
funcţionare şi a normelor interne),
standardele în domeniu, legislaţia
în domeniu
Informarea
şi
consilierea
beneficiarilor de
servicii sociale
asupra
drepturilor
şi
responsabilităţilor
lor,
asupra
valorilor promovate de comunitate

DGASPC Arad
Consilii locale ale
judeţului Arad
ONG-uri

- 100% din angajaţii serviciilor
sociale vor fi informaţi
- 100% beneficiari ai serviciilor
sociale vor fi informaţi

31.12.2014

DGASPC Arad
Consilii locale ale
judeţului Arad
ONG-uri

- 100% beneficiari ai serviciilor
sociale vor fi informaţi şi
consiliaţi

31.12.2014

DGASPC Arad
Consilii locale ale
judeţului Arad
ONG-uri

- 70 beneficiari ai programelor
de
deprinderi
de
viaţă
independentă
în
cadrul
centrelor subordonate DGASPC
Arad
- 80 beneficiari ai serviciilor de
tip rezidenţial vor fi implicaţi în
activităţi de socializare şi
petrecere a timpului liber în
cadrul centrelor subordonate
DGASPC Arad

31.12.2014

Desfăşurarea de programe de
deprinderi de viaţă independentă
necesare persoanelor vulnerabile
social instituţionalizate

Desfăşurarea de activităţi de
socializare şi petrecere a timpului
liber pentru beneficiarii serviciilor
de tip rezidenţial

DGASPC Arad
Consilii locale ale
judeţului Arad
ONG-uri
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Implicarea
centrelor
de
tip
rezidenţial în desfăşurarea de
activităţi comune (participarea la
diverse evenimente organizate în
municipiu şi judeţ, iesiri la iarba
verde, etc)

DGASPC Arad
Consilii locale ale
judeţului Arad
ONG-uri

Implicarea
beneficiarilor
din
centrele de tip rezidenţial în luarea
deciziilor şi măsurilor care le
afectează viaţa, respectiv stabilirea
obiectivelor în procesul de oferire a
serviciilor - îngrijire, recuperare,
reabilitare, reinserţie socială şi
profesională
Reevaluarea
periodica
a
progreselor înregistrate, deciziilor
si interventiilor specializate în
perioada de implementare a
Planului individual de intervenţie

DGASPC Arad
Consilii locale ale
judeţului Arad
ONG-uri

Oferirea de servicii de informare şi

DGASPC Arad

DGASPC Arad
Consilii locale ale
judeţului Arad
ONG-uri

- 20 persoane adulte vulnerabile
social beneficiare de tabere, din
cadrul centrelor subordonate
DGASPC Arad
- 40 persoane adulte vulnerabile
social beneficiare de excursii,
din cadrul centrelor
subordonate DGASPC Arad
- 60 beneficiari implicaţi în
activităţi comune centrelor de
tip
rezidenţial
subordonate
DGASPC Arad
- 6 activităţi comune ale
centrelor desfăşurate, centre
subordonate DGASPC Arad
- 100% beneficiari ai centrelor
de tip rezidenţial vor fi implicaţi
în luarea deciziilor şi măsurilor
care le afectează viaţa

1
reevaluare
la
6
luni/beneficiar
din
cadrul
centrelor de tip rezidenţial
subordonate DGASPC Arad
- 1 întâlnire la 6 luni /beneficiar
pentru informare şi consiliere în
vederea implementării planului
individual de intervenţie din
cadrul
centrelor
de
tip
rezidenţial
subordonate
DGASPC Arad
- 202 beneficiari de servicii de
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consiliere persoanelor vulnerabile
social
în
vederea
facilitării
accesului acestora la serviciile
sociale şi de sănătate

Consilii locale ale
judeţului Arad
ONG-uri

Desfăşurarea
de
acţiuni
de
informare şi mediatizare privind
drepturile beneficiarilor pentru
sensibilizarea publicului larg şi
pentru
valorizarea
rolului
persoanelor vulnerabile social în
societate şi familie

DGASPC Arad
ONG –uri
Consilii locale ale
judeţului Arad

Consiliere şi sprijin de specialitate
acordate
beneficiarilor
din
serviciile de tip rezidenţial în
vederea menţinerii relaţiei cu
familia,
reprezentantul
legal,
prietenii,
prin
telefon,
corespondenţă, vizite, ieşiri în
comunitate
Efectuarea de vizite în familiile
beneficiarilor din serviciile de tip
rezidenţial în vederea reintegrarii

DGASPC Arad
Consilii locale ale
judeţului Arad
ONG-uri

Oferirea de servicii de informare şi
îndrumare
pentru
persoanele
vulnerabile
social
privind
incluziunea socială şi egalitatea de
şanse

DGASPC Arad
Consilii locale ale
judeţului Arad
ONG-uri
Consilii locale ale
judeţului Arad
DGASPC Arad

informare şi consiliere în
vederea facilitării accesului la
serviciile sociale şi de sănătate
din centrele de tip rezidenţial
subordonate DGASPC Arad
- 2000 beneficiari ai Asociaţiei
Nevăzătorilor
din România
Filiala Arad
- 13 acţiuni de informare şi
mediatizare
desfăşurate
în
cadrul centrelor subordonate
DGASPC Arad
- 20 acţiuni de informare şi
mediatizare
desfăşurate
de
Asociaţia
Nevăzătorilor
România Filiala Arad
- 10 acţiuni desfăşurate de către
consiliile locale
- 150 beneficiari ai serviciilor de
consiliere şi sprijin în cadrul
centrelor de tip rezidenţial
subordonate DGASPC Arad

31.12.2014

31.12.2014

- 10 vizite în familiile naturale
ale beneficiarilor din centrele
subordonate DGASPC Arad

31.12.2014

- persoane vulnerabile social
beneficiare de servicii de
informare şi îndrumare

31.12.2014
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3.
Creşterea
gradului de ocupare
profesională
a
persoanelor
vulnerabile social

DGASPC Arad
AJOFM Arad
Consilii locale ale
judeţului Arad
ONG-uri

- 120 beneficiari informaţi şi
consiliaţi în cadrul serviciilor
oferite de către DGASPC Arad

31.12.2014

Evaluarea profesională iniţială a
persoanelor
vulnerabile
social
aflate în căutarea unui loc de
muncă
Desfăşurarea activităţii privind
managementul de caz pentru
beneficiarii adulţi din centrele de
tip rezidenţial

DGASPC Arad

- 120 beneficiari evaluaţi

31.12.2014

DGASPC Arad

31.12.2014

Realizarea
de
evaluări
beneficiarilor din centrele de tip
rezidenţial în vederea identificării
potenţialului pentru desfăşurarea
tipului de activităţi de terapie
ocupaţională
Participarea
beneficiarilor
din
centrele
de tip rezidential la
activităţi de terapie ocupaţională
adaptate potenţialului acestora
Monitorizarea beneficiarilor la
locul de munca
în vederea
menţinerii locului de muncă, atât
pentru cei angajaţi anterior, cât şi
pentru cei nou angajaţi

DGASPC Arad
Consilii locale ale
judeţului Arad
ONG-uri

- 100% beneficiari adulti vor
avea desemnat manager de caz
- 100% beneficiari aflaţi în
centrele de tip rezidenţial din
subordinea DGASPC Arad vor fi
informati si consiliati privind
identificarea propriilor nevoi si
a soluţiilor
- 46 evaluări realizate pentru
beneficiarii serviciilor DGASPC
Arad

Informarea
şi
consilierea
persoanelor vulnerabile social cu
privire la posibilitatea accesului la
un loc de muncă în colaborare cu
AJOFM şi autorităţe locale

Informarea potenţialilor angajatori
cu privire la dreptul de muncă al

31.12.2014

DGASPC Arad
Consilii locale ale
judeţului Arad
ONG-uri
DGASPC Arad
Asociaţia Johannes
Falk

40
beneficiari
terapie
ocupaţională
din
cadrul
centrelor subordonate DGASPC
Arad
- 40 beneficiari monitorizati la
locul de munca

31.12.2014

DGASPC Arad
Asociaţia Johannes

- 35 potenţiali
informaţi

31.12.2014
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beneficiarilor şi susţinerea de care
pot beneficia pentru angajarea
unui beneficiar (ex. persoană cu
handicap)

Falk

- 18 beneficiari angajaţi

DGASPC Arad
Consilii locale ale
judeţului Arad
ONG-uri

- 70 persoane vulnerabile social
beneficiare
ale
serviciilor
DGASPC Arad vor participa la
burse ale locurilor de muncă
- 200 persoane cu deficienţe de
vedere participante la bursa
locurilor de muncă - Asociaţia
Nevăzătorilor România Filiala
Arad
- 5 persoane vulnerabile social
din comunitatea Petriş vor
participa la burse ale locurilor
de muncă
- 35 angajatori contactaţi
- 35 beneficiari prezentaţi
angajatorilor

31.12.2014

DGASPC Arad
DDAC Arad

- 70 persoane de etnie romă

31.12.2014

Oferirea de servicii de asistenţă la
domiciliu pentru persoanele
vulnerabile social

Consilii locale ale
judeţului Arad
ONG-uri

31.12.2014

Acordarea prestaţiilor de asistenta
sociala – venitul minim garantat
conform Legii 416/2001, ajutor
încălzire conform OUG 70/2011
pentru
persoanele
vulnerabile
social, ajutoare materiale, etc

Consilii locale ale
judeţului Arad
AJPIS Arad

- 250 de familii beneficiare de
servicii de asistenţă la domiciliu
prin intermediul Fundaţiei
Creştine RCE Speranţa Copiilor
- 2430 persoane beneficiare de
venit minim garantat
- familii beneficiare de ajutor
încălzire
- 100 % anchete sociale
întocmite pentru persoanele

Informarea
şi
încurajarea
participării persoanelor vulnerabile
social la bursele locurilor de muncă
organizate
de
AJOFM
şi
acompanierea acestora, după caz

Contactarea
angajatorilor
prezentarea
beneficiarilor
vederea integrării profesionale

si
în

Oferirea de servicii de calificare
profesională pentru persoanele de
etnie romă

4.
Prevenirea
instituţionalizării
persoanelor
vulnerabile social şi
participarea activa a
acestora la viata
sociala

DGASPC Arad
Asociaţia Johannes
Falk
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Acordarea drepturilor de asistenţă
socială pentru persoanele încadrate
în grad de handicap

DGASPC Arad
Consilii locale ale
judeţului Arad

Reabilitarea
şi
modernizarea
centrelor de zi pentru desfăşurarea
activităţilor în condiţii optime
Informarea şi sprijinirea
persoanelor cu dizabilităţi în
vederea obţinerii drepturilor de
care pot beneficia în urma
încadrării în grad de handicap
Acordarea
de
servicii
de
îndrumare, sprijin şi consiliere,
evaluare complexă în vederea
încadrării în grad de handicapprimire, înregistrare, verificare,
analizare dosare pentru persoanele
care solicită încadrarea în grad de
handicap sau reevaluare

DDAC Arad

care solicită acordarea
prestaţiilor de asistenţă socială
- 1500 locuri muncă menţinute
pentru asistenţii personali
- 3100 indemnizaţii de însoţitor
acordate persoanele cu
handicap
- acordarea prestaţiilor pentru
13200 persoane încadrate în
grad de handicap
- 30000 călătorii interurbane
decontate
- 1800 legitimatii de transport
urban si bilete de calatorie
interubana eliberate
- 100 % anchete sociale
întocmite pentru persoanele
care solicită încadrarea în grad
de handicap
- 7 centre de zi pentru vârstnici
reabilitate şi modernizate

31.12.2014

31.12.2014

DGASPC Arad
Consilii locale ale
judeţului Arad

- 100% persoane încadrate în
grad de handicap care solicită
informaţii şi sprijin vor
beneficia de aceste servicii

31.12.2014

DGASPC Arad

- 100% beneficiari care solicită
încadrarea în grad sau
reevaluare vor beneficia de
servicii de evaluare complexă
- 100% beneficiari care se
adresează serviciului vor
beneficia de îndrumare, sprijin
şi consiliere

31.12.2014
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Gestionarea şi înaintarea dosarelor
către Comisia de evaluare pentru
persoanele adulte cu handicap:
- care au beneficiat de evaluare
complexă în vederea încadrării în
grad de handicap;
- care solicită admiterea într-un
centru de tip rezidenţial.

DGASPC Arad

- 90% din dosarele care au
beneficiat de evaluare
complexă, corespund condiţiilor
de evaluare şi sunt înaintate
către Comisia de evaluare
- 100% dosare ale persoanelor
care solicită admiterea într-un
centru de tip rezidenţial vor fi
gestionate şi înaintate către
comisie

31.12.2014

II. DIRECŢIA DE ACŢIUNE: Responsabilizarea comunităţilor locale în vederea implicării în procesul
de integrare socială a persoanelor vulnerabile social
Obiective

Activităţi

Responsabili

Indicatori
realizare/
Rezultate

1. Promovarea la
nivelul
comunităţilor locale
a
unei
imagini
pozitive
a
persoanelor
vulnerabile
din
punct de vedere
social
2.
Creşterea
gradului
de
comunicare
şi
colaborare

Realizarea unui parteneriat cu massmedia locală, în vederea organizării
periodice de campanii de conştientizare/
sensibilizare a opiniei publice la nivelul
comunităţilor locale, inclusiv pentru a
combate prejudecăţile existente
Realizarea şi distribuirea de materiale
informative, prin care se promovează
drepturile persoanelor vulnerabile din
punct de vedere social, egalitatea de
şanse
Colaborarea DGASPC Arad - consilii
locale şi consilii comunitare consultative
în vederea identificării unor soluţii
alternative
pentru
prevenirea
instituţionalizării
persoanelor

Consilii locale ale
judeţului Arad
DGASPC Arad

- 8 campanii realizate

31.12.2014

DGASPC Arad
Consilii locale ale
judeţului Arad
ONG-uri

-materiale
informative
realizate / distribuite în cadrul
diverselor evenimente

31.12.2014

DGASPC Arad
Consilii locale ale
judeţului Arad
Consilii
comunitare

- 78 întâlniri cu reprezentanţi
ai autorităţilor publice locale

31.12.2014
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social
(rezolvarea consultative
instituţională
şi vulnerabile
problemelor
la
nivelul
comunităţii)
interinstituţională

3. Dezvoltarea şi
diversificarea
serviciilor
sociale
destinate
persoanelor
vulnerabile social la
nivelul
comunităţilor locale

Sprijin acordat consiliilor locale în
vederea menţinerii şi funcţionării
consiliilor
comunitare
consultative,
precum şi înfiinţarea unora noi

DGASPC Arad
Consilii locale ale
judeţului Arad

5
consilii
comunitare
consultative nou înfiinţate
- 17 consilii comunitare
consultative funcţionale şi
pentru beneficiarii adulţi
- 1 protocol de colaborare
interinstituţională încheiat

31.12.2014

Formarea
de
grupuri
de
lucru
(reprezentanţi
ai
diverselor
instituţii/organizaţii)
în
vederea
acordării
de
sprijin
persoanelor
vulnerabile social aflate în nevoie
Dezvoltarea unei reţele de servicii
sociale flexibile, care să ofere servicii
adecvate nevoilor locale, inclusiv
servicii cu caracter temporar, în funcţie
de nevoile existente
Continuarea parteneriatelor existente şi
încheierea de noi parteneriate privind
oferirea de servicii sociale la nivel
public-privat

DDAC Arad

DDAC Arad

- 1 protocol de colaborare
interinstituţională încheiat

31.12.2014

DGASPC Arad
Consilii locale ale
judeţului Arad
ONG-uri

- 60 convenţii de colaborare
public-private menţinute
- 65 convenţii de colaborare
ale
DGASPC
Arad
cu
consiliile locale menţinute
- 5 convenţii de colaborare ale
DGASPC Arad cu consiliile
locale nou încheiate
10
autorităţi
locale
beneficiare de sprijin

31.12.2014

Sprijin oferit consiliilor locale în
vederea evaluării, monitorizării şi
prestării de servicii la domiciliu, la
nivelul comunităţilor cu număr mare de
persoane vulnerabile social care trăiesc
singure
Dezvoltarea unui serviciu de tip
rezidenţial pentru persoane adulte
vulnerabile social
Înfiinţarea unui Camin social în

DGASPC Arad
ONG-uri

- 1 serviciu de tip rezidenţial
înfiinţat

30.09.2014

- funcţionarea căminului

31.12.2014

Fundaţia
”Căminul
Speranţei”
Fundaţia Creştină
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localitatea Pecica – asigurarea unor
apartamente pentru tinerii care au
împlinit vârsta de 18 ani în parteneriat
cu bisericile din comunitate
Înfiinţarea unei întreprinderi sociale crearea de locuri de munca pentru
tinerii cu dizabilităţi:
- Magazin Second hand
- Spălătorie
- ”Sămânţă pentru Viaţă” – ambalare,
comercializare seminte/ fructe uscate
Îmbunătăţirea / menţinerea
standardelor de calitate în cadrul
Căminul de bătrani al Diakoniei
Evanghelice Nădlac

RCE Speranţa
Copiilor
Bisericile din
comunitatea
Pecica
Fundaţia Creştină
RCE Speranţa
Copiilor

social
- 6 tineri cu nevoi speciale
beneficiari

- funcţionarea întreprinderii
sociale
- 6 locuri de munca pentru
tinerii cu nevoi speciale create

31.12.2014

Diakonia
Evanghelică
Nădlac

31.12.2014

Funcţionarea Căminului pentru
persoane vârstnice ”Vărădia de Mureş”,
cu o capacitate de 14 locuri;
identificarea unui partener în vederea
sprijinirii funcţionării căminului.

Primăria comunei
Vărădia de Mureş

Înfiinţarea unui Cămin pentru persoane
vârstnice cu o capacitate de 20 de locuri

Primăria comunei
Zădăreni

Îmbunătăţirea/menţinerea standardelor
de calitate în cadrul Centrului de
integrare prin terapie ocupaţională
”Manufactura” Johannes Falk cu o
capacitate de 16 locuri
Funcţionarea unei unităţi protejate
pentru curăţătorie industrială

Asociaţia
Johannes Falk

- calitatea serviciilor
menţinută sau îmbunătăţită
în cadrul căminului
- 10 beneficiari de serviciile
Căminului de bătrani Nădlac
- 1 acord de parteneriat
încheiat
- funcţionarea căminului
- 6 persoane vârstnice
beneficiare de serviciile
căminului
- funcţionarea Căminului
pentru persoane vârstnice
- 10 persoane vârstnice
beneficiare de serviciile
căminului
- 12 beneficiari ai serviciilor
centrului

Asociaţia
Johannes Falk

- funcţionarea unităţii
protejate; obţinerea licenţei de
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Îmbunătăţirea condiţiilor din cadrul
cadrul Adăpostului de noapte pentru
persoane fără adăpost
Derularea proiectului ”Eurocities-oraşe
din Estul şi Vestul Europei pentru
drepturile copiilor romi” privind
prevenirea imigraţiei ilegale a romilor
Informarea şi sprijinirea consiliilor
locale şi ONG-urilor din judeţ pentru
accesare de fonduri
nerambursabile/implementare a
proiectelor în vederea menţinerii şi
diversificării serviciilor sociale oferite la
nivelul comunităţii în domeniul
prevenirii, locuirii, educaţiei, sănătăţii
etc.

DDAC Arad

funcţionare
- 6 angajaţi, din care 4 cu
dizabilităţi
- 30 persoane fără adăpost
beneficiare de servicii/lună

31.12.2014

DDAC Arad

- 1 conferinţă europeană
- 4000 materiale informative
distribuite

31.12.2014

DGASPC Arad
Consilii locale ale
judeţului Arad

- 4 consilii locale sprijinite
- 4 ONG-uri sprijinite

31.12.2014
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COMPONENTA: IMBUNATAŢIREA CAPACITAŢII ORGANIZAŢIONALE A
FURNIZORILOR DE SERVICII SOCIALE
I. DIRECTIA DE ACTIUNE: Dezvoltarea instituţională susţinută în vederea creşterii calităţii serviciilor
sociale oferite
Obiective

Activităţi

Responsabili

1.Îmbunătăţirea
sistemului
de
monitorizare
a
copiilor
şi
persoanelor adulte
aflate în sistemul de
protecţie
şi
în
situaţii de risc

Întreţinerea şi actualizarea
bazelor de date privind
copiii
beneficiari
ai
serviciilor sociale

DGASPC Arad
Consilii locale
judeţului Arad
ONG-uri

Întreţinerea şi actualizarea
bazelor de date privind
persoanele
vulnerabile
social

DGASPC Arad
Consilii locale
judeţului Arad
ONG-uri

Realizarea de materiale
informative
privind
drepturile beneficiarilor şi
serviciile oferite, precum şi
distribuirea lor în rândul
beneficiarilor
în
cadrul
diverselor
evenimente
organizate
Realizarea
unui
studiu
pentru
identificarea
nevoilor
sociale
ale

DGASPC Arad
Consilii locale
judeţului Arad
ONG-uri

DDAC Arad

ale

ale

ale

Indicatori de realizare/
Rezultate

Termen

- baze de date privind copiii
întreţinute şi actualizate
- 1 DGASPC Arad
- 1 Asociaţia Nevăzătorilor
România Filiala Arad
- baze de date nou create
- baze de date privind persoanele
vulnerabile social întreţinute şi
actualizate
- 1 DGASPC Arad
- 1 Asociaţia Nevăzătorilor
România Filiala Arad
- baze de date nou create
- materiale informative realizate
- materiale informative distribuite

31.12.2014

- 1 studiu realizat
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2.Promovarea
drepturilor copiilor
şi
persoanelor
adulte
ocrotite,
precum
şi
a
serviciilor
oferite
acestora de către
furnizorii de servicii
sociale

3. Îmbunătăţirea
calităţii serviciilor
oferite beneficiarilor
prin aplicarea
standardelor
minime obligatorii
de calitate în
instituţiile care

persoanelor
vulnerabile
social
astfel
încât
dezvoltarea serviciilor să fie
ţintite pe categorii de
beneficiari
şi
nevoile
existente
Continuarea colaborării cu
reprezentanţii mass-media
în scopul creşterii gradului
de informare a publicului
prin realizarea şi
transmiterea periodică de
materiale informative
privind activitatea în
domeniul social, precum şi
prin actualizarea periodică
a informaţiilor existente în
paginile web ale
furnizorilor de servicii
sociale
Desfăşurarea de campanii
de sensibilizare a opiniei
publice cu privire la
problematica socială şi
serviciile sociale din judeţul
Arad
Implementarea legislaţiei
în
domeniul
protecţiei
copiilor şi
persoanelor
adulte
vulnerabile
din
punct de vedere social
Sprijin oferit furnizorilor de
servicii publici/privaţi în
vederea
obţinerii
acreditărilor
necesare

DGASPC Arad
Consilii locale
judeţului Arad
ONG-uri

DGASPC Arad
Consilii locale
judeţului Arad
ONG-uri

DGASPC Arad
Consilii locale
judeţului Arad
ONG-uri
DGASPC Arad

ale

- materiale informative transmise
către mass-media pentru fiecare
eveniment
organizat
sau
evenimente deosebite
- conferinţe de presă desfăşurate
pentru
fiecare
eveniment
organizat
sau
evenimente
deosebite
- colaborările cu reprezentanţii
mass-media menţinute
- paginile web ale instituţiilor
/organizaţiilor actualizate

31.12.2014

- 10 campanii de sensibilizare

31.12.2014

- rapoartele de activitate anuală
- rapoartele de audit
(verificarea
implementării
standardelor de calitate)

31.12.2014

- 15 furnizori publici/privaţi
beneficiari de sprijin în vederea
obţinerii acreditărilor necesare
- 3 furnizori publici/privaţi care

31.12.2014

ale

ale
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oferă servicii copiilor
şi persoanelor
adulte vulnerabile
din punct de vedere
social

conform
legislaţiei
în
vigoare
Derularea activităţilor de
formare şi profesionalizare
a resurselor umane din
sistemul de protecţie
socială în scopul asigurării
unui raport optim eficienţă
– eficacitate
Evaluarea independentă a
managementului riscurilor,
controlului şi proceselor de
conducere a acestuia
(auditare internă)
Evaluarea satisfacţiei
beneficiarilor şi angajaţilor
prin aplicarea de
chestionare realizate în
acest scop
Sprijin material oferit
persoanelor aparţinând
grupurilor vulnerabile
Continuarea implementării
proiectelor cu finanţare
externă nerambursabilă
Accesarea de fonduri
nerambursabile în vederea
dezvoltării şi diversificării
serviciilor pentru
persoanele vulnerabile
social
Contractarea serviciilor
sociale către furnizorii
privaţi de servicii sociale

vor obţine acreditare
- procent angajaţi beneficiari de
programe de formare profesională:
– 100% din totalul
angajaţilor instituţiilor publice cu
lectori interni
6%
din
totalul
funcţionarilor publici din cadrul
DGASPC Arad cu lectori externi
- 54 auditări interne

31.12.2014

DGASPC Arad

- rapoarte de activitate (evaluare
a satisfacţiei)

31.12.2014

ONG-uri
Fundaţia Proprietenia

- beneficiarii a 100 de instituţii
publice şi private

31.12.2014

DGASPC Arad

2
proiecte
cu
finanţare
nerambursabilă implementate

31.12.2014

DGASPC Arad

3
ghiduri
de
finanţări
nerambursabile
evaluate
în
vederea accesării de fonduri

31.12.2014

Consiliul
Judeţean
Arad
DGASPC Arad

- servicii de tip rezidenţial pentru
182 locuri copii şi tineri –
contractate

31.12.2014

DGASPC Arad
Consilii locale
judeţului Arad

ale

DGASPC Arad
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4. Promovarea
activităţilor de
voluntariat în
cadrul instituţiilor
de asistenţă socială

Monitorizarea serviciilor
contractate

DGASPC Arad

Implementarea
standardelor
privind
controlul intern
Întreţinerea
situaţiei
voluntarilor din sistemul de
asistenţă socială şi a unui
sistem
eficient
de
monitorizare a activităţii
acestora

DGASPC Arad

Dezvoltarea unor servicii de
sprijin prin intermediul
voluntariatului

DDAC Arad
ONG-uri

DGASPC Arad
ONG-uri

- servicii de tip rezidenţial pentru
50 de locuri beneficiari adulţi –
contractate
- 12 rapoarte de monitorizare
pentru fiecare serviciu social
contractat
- 1 instruire/serviciu cu lectori
interni
- situaţia privind voluntarii
actualizată şi întreţinută
- contractele de voluntariat
existente la începutul anului vor fi
mentinute
- contracte noi de voluntariat
încheiate
- 30 persoane vârtnice din centrele
de zi ale Primăriei Arad vor fi
voluntare prin realizarea unor
activităţi de sprijin a celor mai
puţin favorizaţi
1
reţea
de
voluntariat
funcţională
- 20 voluntari pentru 200 copii –
Fundaţia Proprietenia

D.G.A.S.P.C. Arad – Serviciul Monitorizare, strategii – Anul 2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

29

Planul anual de acţiune pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale a judeţului Arad 2014-2020

Având în vedere complexitatea intervenţiilor planificate pentru implementarea strategiei
judeţene a serviciilor sociale pe anul 2014, pentru atingerea obiectivelor se au în vedere mai multe
surse de finanţare:
Bugetul Consiliului Judeţean Arad ;
Bugetul de stat, prin accesarea fondurilor disponibile în cadrul programelor de interes
naţional lansate de ministerele şi autorităţile responsabile;
Bugetele locale ale oraşelor şi comunelor din judeţ;
Fonduri externe, prin accesarea acestora în cadrul programelor cu finanţare nerambursabilă;
Donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi
din străinătate cu care furnizorii de servicii sociale pot derula proiecte în parteneriat.
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Planul operaţional pentru implementarea strategiei judeţene a serviciilor sociale pentru anul 2014 a fost
elaborat în baza răspunsurilor primite din partea furnizorilor de servicii sociale din judeţul Arad.
Verificarea atingerii obiectivelor prevăzute se va realiza de către fiecare furnizor de servicii sociale sau
persoane responsabile la încheierea perioadei de implementare a planului operaţional, pe baza indicatorilor de
realizare şi a gradului de realizare a rezultatelor.
În funcţie de gradul de realizare a rezultatelor şi stadiul implementării strategiei se vor desfăşura întâlniri
care vor avea ca scop punerea în discuţie a dificultăţilor întâmpinate şi a propunerilor de soluţionare.
Rezultatele monitorizării şi evaluării periodice se aduc la cunoştinţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Arad, concluziile obţinute fiind transmise înapoi persoanelor responsabile cu realizarea
activităţilor, asigurându-se astfel feed-back-ul necesar pentru autoevaluare şi îmbunătăţirea performanţelor.

p. Director general
Prof. Viorel Enache

Director general adj. asist. soc.
Rodica Crainic

ef serviciu
Elena Robotyin

Director general adj. econ.
Valentina Buzura

Consilieri superiori
Mădălina Şerb
Petronela Contraş
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