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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
Consolidarea
capacitatilor
parentale in
procesul
de
crestere,

Activităţi

Crearea si derularea de programe destinate
educarii parintilor si persoanelor care au
responsabilitatea ingrijirii copiilor
Informarea si consilierea femeilor gravide
predispuse abandonului

Responsabili

Indicatori
realizare/Rezutate
prevazute la inceputul
anului 2015

DGASPC Arad,
comunitatile
locale, ONG-uri,
instituţii
ce
furnizează
servicii
medicale,

-25 de programe detinate
educarii
parintilor
si
apartinatorilor derulate
-252
participanti
la
programele
destinate
parintilor
- 168 femei gravide informate
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ingrijire
educare
copilului

si Initierea si derularea de programe privind
al sanatatea reproducerii

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

Dezvoltarea unor reţele de susţinere, de tipul
consiliilor
comunitare
consultative,
cu
implicarea actorilor relevanţi în soluţionarea
problemelor sociale, pentru copiii şi familiile
care se confruntă cu situaţii de dificultate
Crearea unor grupuri de suport, la nivelul
comunitatilor locale, pentru copiii şi familiile
care se confruntă cu situaţii de dificultate

Dezvoltarea
unor
noi
servicii
sociale
comunitare, destinate prevenirii separarii
copiilor de familiile lor, în funcţie de nevoile
membrilor comunitaţii:
Servicii de consiliere
Servicii de zi
Servicii after school
Centre de mediere pentru părinţii divorţaţi sau
în curs de divorţ
Centre de tipul atelierelor creative destinate
femeilor si copiilor aflati in dificultate
Servicii de zi şi de recuperare pentru copilul cu
handicap specializate în funcţie de o
problematica tratată

instituţii
de
educaţie
Fundatia
Crestina Angelis
Beliu
Asociatia Oaza

si consiliate
- 335 persoane beneficiare de
programe
destinate
promovarii
sanatatii
reproducerii

30.12.2015

- 80 grupuri de suport
organizate pentru sustinerea
persoanelor
aflate
in
dificultate
- servicii oferite in cadrul
unui centru de zi pentru copiii
prescolari si scolari, cu
program de after school –
servicii de alfabetizare
- 70 copii / lună vor beneficia
de program de zi şi
recuperare
- 25 copii / lună vor beneficia
de program de recuperare
- 50 de copii cu dizabilităţi vor
beneficia de servicii
de
recuperare la domiciliu
- 19 retele de sustinere
- 10 grupuri de suport
organizate
la
nivelul
comunitatilor locale
- 130 copii şi 60 familii
identificate ca apartinatori ai
unor
grupuri
vulnerabile
beneficiari
ai
serviciilor

30.12.2015
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Extinderea serviciilor de recuperare şi
consiliere, mobile, destinate copiilor şi tinerilor
cu handicap.

sociale
- 150 de familii vor beneficiat
de consiliere individuală şi
demonstraţii
practice
de
recuperare a copiilor lor, în
cadrul centrelor de zi şi
recuperare
- 50 de familii vor beneficia de
consiliere
individuală
şi
demonstraţii
practice
de
recuperare a copiilor lor, la
domiciliu, în cursul anului

Facilitarea accesului familiilor care se
confruntă cu situaţii de dificutate la resurse
publice şi orientarea acestora şi către resursele
private ale comunităţii
Dezvoltarea unor alte servicii comunitare în
funcţie de nevoile identificate ale comunităţii.

30.12.2015

Informarea si consilierea familiilor cu copii cu
handicap inspre cele mai adecvate servicii de
recuperare disponibile in proximitatea acestora
Derularea actiunilor de monitorizare ale
fenomenului copiilor ai caror parinti sunt
migrati temporar peste hotare
Infiintarea unor servicii de monitorizare si
asistenta
Informarea si consilierea membrilor comunitatii
care doresc sa emigreze si-si parasesc temporar
copiii
Imbunatatirea sau menţinerea standardelor de
calitate, in functie de necesitatile identificate, la
nivelul serviciilor existente în judeţul Arad:
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
Serviciile de planificare familială şi educaţie
contraceptivă

DGASPC Arad,
comunitatile
locale, ONG-uri,
instituţii
ce
furnizează
servicii
medicale,
instituţii
de
educaţie,
IPJ,

- 50 beneficiari de servicii
planificare
familială
si
educatie contraceptive
- 200 beneficiari de prevenire
a infectării cu HIV si alte boli
cu transmitere sexuală
-100
beneficiari
servicii
monitorizare femeii gravide
- 200 de beneficiari de servicii
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Servicii de prevenire a infectării cu HIV / SIDA
şi alte infecţii cu transmitere sexuală (ITS)
Servicii de prevenire a separării de familia sa a
copilului părăsit în unităţile sanitare
Monitorizarea femeii gravide
Servicii de zi şi consiliere
Servicii de zi şi de recuperare pentru copilul cu
handicap
Servicii after school
Servicii de monitorizare şi asistenţă a copiilor ai
căror părinţi sunt plecaţi la muncă în
străinătate
Servicii de consiliere premaritală oferite
tinerilor aflaţi la vârsta 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 monitorizare şi asistenţă a copiilor
expuşi riscului de exploatre prin muncă
Servicii de informare, consiliere, sprijinire în
integrarea în grad de handicap a copiilor
Iniţierea de noi acţiuni de informare si
consiliere a gruputilor tinta implicate in
fenomenul ‚copilului activ economic’, copilul
care: deruleaza munci casnice in conditii de
izolare si a abandonat orice forma de
scolarizare,
efectueaza activitati economice contra unor
plati sau in conditii care le pot afecta
integritatea,
sunt constransi la activitati ilegale (cerşetorie,
trafic de droguri, prostituţie/pornografie
infantilă, etc.)

serviciu public
de
evidenta
populatiei

sociale
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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

Responsabili

Indicatori
realizare/Rezutate
prevazute la inceputul
anului 2015

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.

Dezvoltarea şi diversificarea serviciile specifice
unor probleme sociale care pun în pericol
integritatea copilului, prin:

DGASPC Arad,
comunitatile
locale, ONG-uri,
instituţii ce
furnizează
servicii
medicale,
instituţii de
educaţie, IPJ,
serviciu public
de evidenta
populatiei
Fundatia
Crestina Angelis
Asociatia Oaza

- 125 beneficiari de servicii
sociale
- 3 programe educativ
preventive derulate
- 4 retele de sustinere
- 5 servicii de informare si
consiliere derulate
-5 programe educativ preventive
derulate
copiilor
repatriati,
migrati,
traficati,
separati
temporar de parintii lor sau
exploatati prin munca
-2 campanii de informare si
mediatizare
in
vederea
diminuarii
fenomenului
violenta, abuz
-2 programe educativ preventive
derulate
-420 copii cu dizabilitati care
necesita incadrare in grad de
handicap identificati
-1100 copii cu dizabilitati
monitorizati conform planului
de recuperare
-40
copii
/tineri
evaluati/reevaluati
psihologic
pentru incadrarea în grad de

Crearea unor reţele de suport pentru
susţinerea securităţii copilului în familie
Înfiinţarea unor servicii de informare, consiliere
sau asistare pentru victimele violenţei
domestice
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.
Servicii de prevenire destinate copiilor aflaţi în
risc de abuz, neglijare, exploatare
Servicii oferite copiilor care săvârşesc fapte
penale
Servicii oferite copiilor cu comportament
delincvent şi predelincvent
Programe educativ preventive
Centre de reabilitarea socio-profesională pentru
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tineri
Cămine sociale pentru tineri

handicap
- 10 copii evaluati psihologic la
cererea Instanţei judecătoreşti
- 100 servicii de informare si
consiliere derulate copiilor cu
comportament delincvent și
predelincvent
- 50 servicii de informare si
consiliere
derulate
copiilor
repatriati, migrati, traficati,
separati temporar de parintii lor
sau exploatati prin munca
- 200 beneficiari servicii oferite
copiilor cu comportament
delincvent şi predelincvent

3. DIRECŢIA DE ACŢIUNE: Protectia speciala a copiilor si tinerilor intr-un mediu cat mai apropiat de cel familial.
Obiective
operationale

Activitati

Responsabili

Indicatori
realizare/Rezutate
prevazute la inceputul
anului 2015

Promovarea
menţinerii
copilului întrun mediu
familial sau
cât mai
apropiat de

Infiintarea unor servicii suport, destinate
ocrotirii temporare a copiilor îngrijiţi la
asistenţi maternali profesionişti, copiilor plasaţi
în familii de plasament, copiilor adoptaţi şi
familiilor acestora, copiilor cărora li s-a instituit
tutela

DGASPC Arad,
comunitatile
locale, ONG-uri,
instituţii ce
furnizează
servicii medicale,
instituţii de
educaţie

- 150 copii care au beneficiat de
serviciile specializate
- 2 grupuri suport pentru copii și
familii referitor la drepturile si
obligatiile ce le revin in si dupa
procesul adoptiei
- 5 grupuri suport cu AMP
- 2 campanii de mediatizare a
procedurilor de adoptie
- 1 serviciu suport infiinţate
- 15 copii beneficiaza de asistenţă
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acesta.

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

Creşterea
calităţii
serviciilor de
asistenţă
specializat
constând în
găzduire,
îngrijire,
educare si
pregatire în
vederea
reintegrarii
sau integrarii

Îmbunătăţirea nivelului de implementare a
standardelor de calitate la nivelul serviciilor
existente în judeţul Arad în cadrul:
Serviciilor rezidenţiale de ocrotire a copilului cu
şi fără handicap
Servicii rezidenţiale de asistenţă a copilului
care se confruntă cu o situaţie de criză
Serviciilor de asistare a cuplului mamă copil
care se confruntă cu situaţii de dificultat
Servicii de asistare a persoanelor expuse
riscului de trafic de persoane, migraţie şi
repatriere
Servicii de psihodiagnostic si evaluare
psihologica
Servicii de management de caz
Dezvoltarea de programe destinate implicării

Fundatia
Caminul
Sperantei
Asociatia
Copiilor

Hora

Fundatia
Crestina Angelis
Beliu

specializată
prin
organizatii
neguvernamentale
- 5 familii beneficiare de serviciile
specializate
prin
intermediul
organizatiilor neguvernamentale
- 80 copii care au beneficiat de
asistenţă specializată
- 160 copii asistati la asistent
maternal profesionist
- 107 AMP profesionisti
- 50% copii sesizati din sectia de
pediatrie a unitatilor spitalicesti
reintegrati in familie
- 20 persoane/familii potential
adoptatoare evaluate
15 copii incredinţati în vederea
adopţiei
- 40 copii beneficiari ai deschiderii
procedurii de adopţie internă
- 42 copii/ familii monitorizati
postadopţie
- 350 copii ocrotiţi
in cadrul
centrelor DGASPC Arad
- 22 copii cu handicap grav ocrotiţi
in cadrul unor centre specializate
- 15 copii beneficiari de asistenţă
specializată
prin
organizatii
neguvernamentale
- 60 de copii evaluaţi psihologic
pentru instituirea măsurii de
plasament
- 90 familii beneficiare de servicii
sociale
- 8 cupluri mamă-copil asistaţi în
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familiale si
socioprofesională a
copiilor şi
tinerilor.

beneficiarilor în viaţa comunităţii
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.

cadrul unui centru maternal
- 60 de beneficiari
- 40 de familii de plasament
evaluate psihologic
- 200 de copii/tineri evaluaţi
psihologic aflaţi cu măsură de
protecţie specială în sistem
rezidenţial
- 15 familii evaluate psihologic
- 1100 copii cu măsură de
protecţie
vor
beneficia
de
management de caz în baza
planului
individualizat
de
protecţie
- 800 programe de intervenţie
specifică privind re/integrarea
copilului în familie
- 30 întâlniri de grup organizate
cu copii/tinerii cu măsură de
protecţie cu diferite teme de
interes
- 50 copii re/integraţi în famila
naturală sau rude pâna la gradul
IV
- 40 planuri individualizate de
protecţie cu finalitate adopţia
realizate
- 10 copii cu măsură de protecţie
din serviciul rezidential vor
beneficia
de
plasament
la
persoană/familie
- 70 de copii vor beneficia de
evaluare
iniţia
în
vederea
instituirii măsurii de protecţie
specială
plasament
la
o
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persoană/familie
- 55 de copii vor beneficia de
evaluare psiho-sociale
pentru
cazurile pentru care s-a confirmat
necesitatea instituirii măsurii de
protecţie.
- 50 planuri de monitorizare post
servicii
- 40 rapoarte de inchidere a
cazului
- 2 programe de implicare in viata
comunitatii
- 1 atelier protejat
- 50 tineri integraţi socioprofesional
- 9 copii vor benefiacia de
programe DVI, desfasurate la
organizatii neguvernamentale
- 3 tineri beneficiaza de programe
privind integrarea socioprofesionala la organizatii
neguvernamentale
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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

Activităţi

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

Responsabili
DGASPC Arad
Consilii locale ale
judeţului Arad
ONG-uri

1.Promovarea
drepturilor
persoanelor
vulnerabile
social
în
procesul
de
furnizare
a
Informarea şi consilierea beneficiarilor DGASPC Arad
serviciilor
de servicii sociale asupra drepturilor
şi
responsabilităţilor
lor,
asupra
valorilor promovate de comunitate
Desfăşurarea
de
programe
de
deprinderi de viaţă independentă
necesare persoanelor vulnerabile social
instituţionalizate

2. Creşterea
gradului
de
incluziune
socială pentru
Desfăşurarea de activităţi de socializare
persoanele
şi petrecere a timpului liber pentru
vulnerabile
beneficiarii serviciilor de tip rezidenţial
social

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

Indicatori de realizare/
Rezultate
prevăzute
începutul anului 2015

Termen
la

- 100% angajaţi ai serviciilor sociale
vor fi informaţi 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

31.12.2015

- 60% din beneficiarii serviciilor sociale
vor fi informaţi şi consiliaţi

31.12.2015

- 60% din persoanele vulnerabile social
institutionalizate vor beneficia de
programe de deprinderi de viaţă
independentă
- 90% din persoanele beneficiare de
serviciile de tip rezidențial vor fi
implicate în activităţi de socializare şi
petrecere a timpului liber

31.12.2015
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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)
Implicarea beneficiarilor din centrele de
tip rezidențial 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

- 40 beneficiari ai centrelor de tip
rezidential vor fi implicaţi în activităţi
comune centrelor de tip rezidențial
- 8 activităţi comune ale centrelor vor
fi desfăşurate
- 60% din beneficiarii centrelor de tip
rezidențial vor fi implicaţi în luarea
deciziilor şi măsurilor care le afectează
viaţa

31.12.2015

- 1 reevaluare la 6 luni/beneficiar din
cadrul centrelor de tip rezidențial
pentru 100% beneficiari
- 1 întâlnire la 6 luni /beneficiar
pentru informare şi consiliere în
vederea
implementării
planului
individual de intervenţie din cadrul
centrelor de tip rezidențial pentru
100% beneficiari
- 60% beneficiari de servicii de
informare şi consiliere în vederea
facilitării accesului la serviciile sociale
şi de sănătate din centrele de tip
rezidențial

31.12.2015

Oferirea de servicii de informare şi
consiliere persoanelor vulnerabile social
în vederea facilitării accesului acestora
la serviciile sociale şi de sănătate

DGASPC Arad
Consilii locale ale
judeţului Arad
ONG-uri

Desfășurarea de acțiuni de informare şi
mediatizare
privind
drepturile
beneficiarilor
pentru
sensibilizarea
publicului larg şi pentru valorizarea
rolului persoanelor vulnerabile social în
societate şi familie
Consiliere şi sprijin de specialitate
acordate beneficiarilor din serviciile de

DGASPC Arad
ONG –uri
Consilii locale ale
județului Arad

40 acțiuni de informare
mediatizare vor fi desfășurate

şi

31.12.2015

DGASPC Arad
Consilii locale ale

- 60% beneficiari ai serviciilor de
consiliere şi sprijin în cadrul centrelor

31.12.2015

DGASPC Arad
Consilii locale ale
judeţului Arad
ONG-uri

DGASPC Arad
Consilii locale ale
judeţului Arad
ONG-uri
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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
Oferirea de servicii de informare și
îndrumare
pentru
persoanele
vulnerabile social privind incluziunea
socială și egalitatea de șanse

3. Creşterea
gradului
de
ocupare
profesională a
persoanelor
vulnerabile
social

Informarea şi consilierea
vulnerabile social cu
posibilitatea accesului la
muncă în colaborare cu
autoritățile locale

persoanelor
privire la
un loc de
AJOFM și

Realizarea de evaluări beneficiarilor din
centrele de tip rezidențial 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 angajați
anterior, cât și pentru cei nou angajați
Informarea potenţialilor angajatori cu
privire la dreptul de muncă al
beneficiarilor şi susţinerea de care pot
beneficia
pentru
angajarea
unui

judeţului Arad
ONG-uri

de tip rezidențial

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

- 20 vizite vor fi efectuate în familiile
naturale ale beneficiarilor

31.12.2015

- 190 persoane vulnerabile social vor
beneficia de servicii de informare și
îndrumare

31.12.2015

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

- 300 beneficiari vor fi informaţi şi
consiliaţi

31.12.2015

DGASPC Arad
Consilii locale ale
judeţului Arad
ONG-uri

- pentru 100% din beneficiarii
serviciilor de tip rezidențial vor fi
realizate evaluări

31.12.2015

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

- 40 beneficiari de servicii de terapie
ocupaţională in cadrul centrelor de tip
rezidențial

31.12.2015

- 64 beneficiari vor fi monitorizati la
locul de munca

31.12.2015

DGASPC Arad
Asociația Johannes
Falk

- 81 potenţiali
informaţi

angajatori
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beneficiar (ex. persoană cu handicap)

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

Informarea şi încurajarea participării
persoanelor vulnerabile social la bursele
locurilor de muncă organizate de
AJOFM şi acompanierea acestora, după
caz
Contactarea
angajatorilor
si
prezentarea beneficiarilor în vederea
integrării profesionale

DGASPC Arad
Consilii locale ale
județului Arad
ONG-uri

- 140 persoane vulnerabile social vor
participa la burse ale locurilor de
muncă

31.12.2015

DGASPC Arad
Asociația Johannes
Falk

- 76 angajatori vor fi contactaţi
- 52 beneficiari vor fi prezentaţi
angajatorilor

31.12.2015

Oferirea de servicii de asistență la
domiciliu pentru persoanele vulnerabile
social
Acordarea prestațiilor 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
județului Arad
ONG-uri
Consilii locale ale
judeţului Arad
AJPIS Arad

- 150 de familii vor beneficia de servicii
de asistență la domiciliu

31.12.2015

- 2400 persoane vor beneficia de venit
minim garantat

31.12.2015

Acordarea drepturilor de asistență
socială pentru persoanele încadrate în
grad de handicap

Consilii locale ale
judeţului Arad

Informarea și sprijinirea persoanelor cu
dizabilități în vederea obținerii
drepturilor de care pot beneficia în
urma încadrării în grad de handicap

DGASPC Arad
Consilii locale ale
judeţului Arad

- 1800 familii vor beneficia de ajutor
încălzire
- pentru 100% din persoanele care
solicita acordarea prestațiilor de
asistență socială se vor intocmi
anchete sociale
- 1500 locuri muncă vor fi menținute
pentru asistenții personali
- 100% anchete sociale vor fi întocmite
pentru persoanele care vor solicita
încadrarea în grad de handicap
- 100% persoane încadrate în grad de
handicap care solicita informații și
sprijin vor beneficia de aceste servicii
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II. DIRECŢIA DE ACŢIUNE: Responsabilizarea comunităţilor locale în vederea implicării în procesul
de integrare socială a persoanelor vulnerabile social
Obiective
1. Promovarea
la
nivelul
comunităților
locale a unei
imagini
pozitive
a
persoanelor
vulnerabile din
punct de vedere
social

3. Dezvoltarea
şi
diversificarea

Activităţi

Responsabili

Realizarea unui parteneriat cu massmedia locală, în vederea organizării
periodice
de
campanii
de
conştientizare/ sensibilizare a opiniei
publice la nivelul comunităților 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
Sprijin acordat consiliilor locale în
vederea menținerii și funcționării
consiliilor comunitare consultative,
precum și înființarea unora noi

Consilii locale
judeţului Arad
DGASPC Arad

Continuarea parteneriatelor existente
şi încheierea de noi parteneriate
privind oferirea de servicii sociale la
nivel public-privat

DGASPC Arad
Consilii locale
judeţului Arad
ONG-uri

Sprijin oferit consiliilor locale în
vederea evaluării, monitorizării şi
prestării de servicii la domiciliu, la
nivelul comunităţilor cu număr mare

DGASPC Arad
ONG-uri

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

Indicatori de realizare/
Rezultate
prevăzute
începutul anului 2015

Termen
la

ale

- 10 campanii vor fi realizate

31.12.2015

- 500 materiale informative vor fi
realizate / distribuite în cadrul
diverselor evenimente

31.12.2015

ale

- 5 consilii comunitare consultative
vor fi nou înfiinţate
- 10 consilii comunitare consultative
vor fi funcționale și pentru beneficiarii
adulţi

31.12.2015

- 60 convenţii de colaborare publicprivate menținute
- 65 convenţii de colaborare ale
DGASPC Arad cu consiliile locale
menținute

31.12.2015

- 10 autorităţi locale vor beneficia de
sprijin

31.12.2015

ale

ale
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serviciilor
sociale
destinate
persoanelor
vulnerabile
social la nivelul
comunităţilor
locale

de persoane vulnerabile social care
trăiesc singure
Informarea și 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.

DGASPC Arad
Consilii locale
judeţului Arad

ale

- 4 consilii locale sprijinite
- 4 ONG-uri sprijinite
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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
1.Îmbunătăţirea
sistemului
de
monitorizare
a
copiilor
şi
persoanelor
adulte aflate în
sistemul
de
protecţie şi în
situaţii de risc
2.Promovarea
drepturilor
copiilor
şi
persoanelor
adulte
ocrotite,
precum
şi
a
serviciilor oferite
acestora de către
furnizorii
de
servicii sociale

Activităţi
Întreţinerea
şi
actualizarea
bazelor de date privind copiii
beneficiari ai serviciilor sociale
Întreţinerea
şi
actualizarea
bazelor
de
date
privind
persoanele vulnerabile social

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

Responsabili

Indicatori de realizare/
Rezultate prevăzute
începutul anului 2014

Termen
la

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

- baze de date privind copiii vor fi
întreţinute şi actualizate

31.12.2015

- baze de date privind persoanele
vulnerabile social vor fi întreţinute
şi actualizate

31.12.2015

DGASPC Arad
Consilii locale ale
judeţului Arad
ONG-uri

- materiale informative transmise
către mass-media pentru fiecare
eveniment
organizat
sau
evenimente deosebite
- conferințe de presă desfășurate
pentru fiecare eveniment organizat
sau evenimente deosebite
- colaborările cu reprezentanţii
mass-media menținute
- paginile web ale instituțiilor
/organizațiilor actualizate

31.12.2015
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3. Îmbunătăţirea
calităţii serviciilor
oferite
beneficiarilor prin
aplicarea
standardelor
minime obligatorii
de calitate în
instituţiile care
oferă servicii
copiilor şi
persoanelor
adulte vulnerabile
din punct de
vedere social

Desfăşurarea de campanii de
sensibilizare a opiniei publice cu
privire la problematica socială şi
serviciile sociale din judeţul Arad
Derularea activităţilor de
formare şi profesionalizare a
resurselor umane din sistemul de
protecţie socială în scopul
asigurării unui raport optim
eficienţă – eficacitate

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

- 10 campanii de sensibilizare vor fi
desfășurate

31.12.2015

- procent angajaţi beneficiari de
programe de formare profesională:
– 100% din totalul
angajaților instituțiilor publice cu
lectori interni
6%
din
totalul
angajatilor din cadrul DGASPC
Arad cu lectori externi
- rapoartele de activitate anuală
- rapoartele de audit
(verificarea
implementării
standardelor de calitate)
- 45 auditări interne

31.12.2015

Implementarea
legislaţiei
în
domeniul protecţiei copiilor şi
persoanelor adulte vulnerabile
din punct de vedere social
Evaluarea independentă a
managementului riscurilor,
controlului şi proceselor de
conducere a acestuia (auditare
internă)

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

Accesarea de fonduri in vederea
diversificarii si dezvoltarii
serviciilor oferitesi continuarea
implementării proiectelor cu
finanțare externă nerambursabilă

DGASPC Arad

3
ghiduri
de
finanțări
nerambursabile evaluate în vederea
accesării de fonduri
- 1 propunere de proiect inaintat
spre finantare
2
proiecte
cu
finanțare
nerambursabilă implementate

31.12.2015

Implementarea
standardelor
privind controlul intern

DGASPC Arad

- 1 instruire/serviciu
interni

31.12.2015

cu
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4. Promovarea
activităţilor de
voluntariat în
cadrul
instituţiilor de
asistenţă socială

Contractarea serviciilor sociale
către furnizorii privaţi de servicii
sociale

Consiliul Judeţean
Arad
DGASPC Arad

- un număr de 14 persoane adulte
cu handicap, într-un centru de
îngrijire şi asistenţă persoane
adulte cu handicap
- un număr de 13 loturi a câte 11
copii/lot, în centre rezidenţiale - case
de tip familial - cu o capacitate de
11
locuri
- un număr de 12 copii/tineri,
într-un centru rezidenţial - casă de
tip familial - cu o capacitate de 12
locuri
- un număr de 17 copii/tineri,
într-un centru rezidenţial - centru
de plasament - cu o capacitate de 17
locuri
- un număr de 30 de copii cu
dizabilităţi la Centrul de Plasament
pentru
Copii
cu
Dizabilităţi
Orhideea din cadrul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Arad

31.12.2015

Monitorizarea serviciilor
contractate

DGASPC Arad

- 12 rapoarte
pentru fiecare
contractat

de monitorizare
serviciu social

31.12.2015

Întreţinerea situației voluntarilor
din sistemul de asistenţă socială
şi a unui sistem eficient de
monitorizare
a
activităţii
acestora

DGASPC Arad
ONG-uri

situația
privind
voluntarii
actualizată şi întreţinută
contractele
de
voluntariat
existente la începutul anului vor fi
mentinute
- contracte noi de voluntariat
încheiate

31.12.2015
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Planul operațional pentru implementarea strategiei județene a serviciilor sociale pentru anul 2015 va fi
elaborat în baza răspunsurilor primite din partea furnizorilor de servicii sociale din județul 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. Rezultatele monitorizării şi evaluării periodice se aduc la
cunoştinţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad.

Director general
Erika Stark

Director general adj. asist. soc.
Rodica Crainic

Șef serviciu
Elena Robotyin

Director general adj. econ.
Valentina Buzura

Consilieri superiori
Mădălina Șerb
Andreea Rusu
Simona Carpine
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