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RAPORT DE ACTIVITATE ANUL 2013
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
ŞI PROTECŢIA COPILULUI DÂMBOVIŢA

Activitatea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița,
în anul 2013, a fost marcată de continuarea eforturilor de creștere a calității în furnizarea
serviciilor sociale și eficientizare a acestora. Astfel, au fost derulate activități conform
cadrului legislativ, asigurând la nivel judeţean aplicarea politicilor şi strategiilor de
asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure,
persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi alte persoane aflate în nevoie.
Activitatea de protecţie a drepturilor copilului

S-a urmărit reducerea numărului de copii cu măsură de protecţie specială
prin creşterea numărului de reintegrări din sistemul de protecţie al copilului, prin
susţinerea familiei naturale sau extinse în vederea accesării serviciilor sociale de la
nivel comunitar, precum şi prin încurajarea şi sprijinirea adopţiei naţionale.

Măsura de protecţie specială
- plasament la asistent maternal
profesionist
- plasament familial la rude/alte persoane,
tutele
- plasament de tip rezidenţial –centre, case
de tip familial, apartamente, subordonate
DGASPC
- plasament de tip rezidenţial –centre, case
de tip familial, OPA
Total

Număr
copii la data de
31decembrie 2012
668

Număr
copii la data de
31decembrie 2013
630

488

450

142

129

64

90

1362

1299


În vederea încadrării în standardele de cost şi pentru a exista o continuitate şi
complementaritate
în
furnizarea serviciilor/prestaţiilor sociale fumizate de
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către instituţiile publice şi private din domeniu, existente în unitatea administrativ
teritorială a judeţului, s-a realizat asigurarea unui parteneriat public-privat eficient
în vederea protecţiei şi respectării drepturilor copilului. Astfel, instituţia noastră a
contractat prestarea de servicii sociale in baza HG 23/2010 privind aprobarea
standardelor de cost pentru servicii sociale, cu Asociatia "Provita Târgovişte 2003" (63
beneficiari), Fundaţia "Cara Bella International" (21 beneficiari) și Asociația Centrul
Diaconal Casa Creștină (6 beneficiari). Astfel, în prezent se asigură managmentul de caz
atât pentru cei 129 copii/tineri din sistemul rezidențial subordonat DGASPC, cât și
pentru cei 90 copii /tineri care beneficiază de serviciile de tip rezidenţial oferite de
aceste ONG-uri.



Măsuri de protecție specială pentru copii abuzați, neglijați, exploatați

La sfârşitul anului 2013, de măsura de protecţie specială- plasament la asistent
maternal profesionist beneficiau 630 copii (din care 85 cu dizabilităţi). Numărul
beneficiarilor intraţi în sistemul de asistenţă maternală în anul 2013 a fost de 70, iar al
celor ieşiţi a fost de 108 (29 adopţii naţionale, 36 reintegrări în familie, 15 revocări
pentru beneficiarii ce au depăşit vârsta de 18 ani şi care nu mai urmează o formă de
învăţământ, 8 plasament alte familii, 13 Asociația Pro Vita Târgoviște, 5 alte centre, 2
alte județe). S-a pus accent pe sprijinul familiilor naturale în vederea reintegrării
copiilor în familia naturală sau extinsă, iar acolo unde părinţii şi rudele au manifestat
dezinteres faţă de acest aspect, s-au întocmit 135 dosare pentru deschidere procedură
adopţie.
De măsura de protecţie specială - plasament la o familie/persoană sau în tutelă
au beneficiat la începutul anului 488 copii. Au intrat 30 copii în această măsură de
2

protecție și au ieșit 68 copii (5 adopții naționale, 14 reintegrări în familie și 37 revocați
la cerere la împlinirea vârstei de 18-26 ani, 4 alte județe și 8 alte centre). În prezent 450
copii beneficiază de măsura de plasament la o familie/persoană sau tutelă.
Centrul de consiliere pentru părinți și copiii care beneficiază de o măsură de
protecție specială a supervizat 732 întâlniri între părinți/rude/personae și copiii aflați la
asistent maternal profesionist și a întocmit 435 rapoarte psihologice pentru copii.
La începutul anului 2013, în sistemul de protecţie de tip rezidenţial pentru copii
din subordinea DGASPC se aflau 142 beneficiari. În cursul anului au fost 41
reintegrări în familie, 23 tineri au părăsit sistemul ca urmare a împlinirii vârstei de 1826 ani şi au fost 51 intrari în masura de protecţie de tip rezidenţial, astfel că la
31.12.2013, în sistemul de protecţie de tip rezidenţial din subordinea DGASPC
existau 129 copii/tineri după cum urmează:
În cadrul Complexului de Servicii Sociale „Floare de Colţ” Târgovişte, la
începutul anului 2013 se aflau 89 beneficiari, iar la sfărșitul anului 61 beneficiari.
Aceștia sunt repartizaţi în module de tip familal- apartamente şi case și beneficiază de
serviciile oferite de Centrul rezidenţial pentru copii de tip familial, Centrul
rezidenţial pentru copii cu dizabilităţi de tip familial, Centrul de tranzit- tineri
peste 18 ani sau Centrul Respiro. Pe parcursul anului 2013 au fost 22 admiteri în
centru și 33 ieșiri (10 copii reintegrați în familie, 6 tineri integrați socio-profesional, 17
tineri au parasit centrul la cerere ca urmare a împlinirii vârstei de 18-26 ani).
Centrul de Primire în Regim de Urgenţă pentru Copilul Abuzat, Neglijat şi
Exploatat Târgovişte a înregistrat un număr de 44 beneficiari pe parcursul anului 2013.
La sfârșitul anului 2013 existau 9 beneficiari în centru, iar Centrul maternal din
cadrul Complexului de Servicii Sociale „Casa Soarelui” Târgoviste a înregistrat un
număr de 21 cereri/sesizări de găzduire, din care 15 cupluri mamă/copil (15 mame/19
copii) au beneficiat de serviciile Centrului Maternal. La sfârșitul anului 3 cupluri mamacopil (3 mame și 3 copii) beneficiau de serviciile acestui centru.
Complexul de servicii sociale Găeşti a realizat ocrotirea şi educarea copiilor cu
dizabilităţi aflaţi în dificultate, precum și servicii de recuperare și reabilitare în funcție
de particularitățile și gradul de handicap al fiecărui copil. Astfel, în cadrul Centrului de
plasament pentru copilul cu dizabilitati la începutul anului erau 27 copii. Pe parcursul
anului 2013 au intrat 8 și au ieșit 6 copii, astfel încât în prezent 29 copii beneficiază de
serviciile centrului.
În cadrul complexului funcționează și Centrul de primire în regim de urgenţă
pentru copilul cu handicap sever, care oferea servicii la începutul anului pentru 5
copii. Pe parcursul anului 2013 au intrat în centru 6 copii și 2 copii au fost transferați în
cadrul centrului de plasament pentru copilul cu dizabilitați, astfel că în prezent 9 copii
beneficiază de serviciile oferite de către centrul de primire în regim de urgenţă pentru
copilul cu handicap sever.

Servicii sociale pentru copiii care au săvârșit fapte penale și nu răspund penal
Specialiştii din cadrul Centrului de orientare, supraveghere şi sprijin a
reintegrarii copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal din
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cadrul Complexului de Servicii Sociale Târgovişte, au instrumentat 23 dosare, dintre
care au fost stabilite 18 supravegheri specializate şi 5 cazuri de plasament în centru.
În cadrul Centrului rezidențial de reabilitare comportamentală, pe parcursul
anului 2013 au fost 53 beneficiari (16 beneficiari la sfârșitul anului 2013), iar Centrul
de consiliere pentru familie şi copilul care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde
penal a avut 35 beneficiari (copii şi familiile acestora). Pentru toţi beneficiarii s-a
realizat educarea în spiritul respectului faţă de lege şi faţă de valorile morale, în vederea
reabilitării, reintegrării sociale, familiale şi şcolare.


Protecția victimelor violenței domestice

Centrul de recuperare pentru victimele violenţei în familie a realizat găzduirea și
îngrijirea victimelor violenței domestice, consilierea psihologică și socială, consultanță
și asistență juridică, pentru un număr de 60 de beneficiari (26 adulți şi 34 copii). Dintre
aceştia, 32 beneficiari au fost reintegraţi în familia naturală, 12 beneficiari au fost
integrați în societate, 6 sunt în prezent beneficiari ai unor ONG-uri, iar 10 (5 mame și 5
copii) beneficiază în continuare de serviciile centrului.
Reducerea duratei de furnizare a serviciilor de protecție specială s-a realizat prin:

Deschiderea procedurii de adopţie naţională pentru 136 copii, 30 încredinţări
în vederea adopţiei, 21 încuviințări adopție (18 încuviinţări de adopţie naţională și
3 adopții internationale).
Familiile biologice sau adoptive au fost sprijinite şi consiliate în vederea
integrării/reintegrării copiilor în familie şi s-a realizat colaborarea cu Autorităţile
Publice Locale în vederea acordării serviciilor primare familiilor în dificultate pentru
prevenirea separării copilului de familie, iar 92 copii se află în evaluare postadopție.
Conform Oficiului Român pentru Adopții, Dâmbovița se află pe locul I la deschideri
procedură adopție.
În anul 2013 au fost eliberate 29 atestate de familie/ persoană potenţial
adoptatoare.
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Au fost reintegraţi în familia naturală/extinsă un număr de 91 copii (36 copii
din măsura de plasament la asistent maternal profesionist, 14 din măsura de plasament
la rude/alte persoane şi 41 din măsura de plasament de tip rezidenţial).


Tot în aceeaşi perioadă 75 tineri au părăsit sistemul de protecţie la cerere, ca
urmare a împlinirii vârstei de 18-26 ani (15 tineri din măsura de plasament la asistent
maternal profesionist, 37 din măsura de plasament la rude/alte persoane şi 23 din
măsura de plasament de tip rezidenţial, din care 6 tineri au fost reintegrati socioprofesional.
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Asigurarea unei măsuri de protecție specială pentru copiii abuzați, neglijați,
exploatați

La Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat - Telefonul
copilului s-au înregistrat 400 sesizări scrise sau telefonice privind situaţii de abuz,
neglijare, exploatare a copiilor, pentru care s-a făcut evaluarea situației familiale. În
urma a 73 deplasări, au fost preluaţi în regim de urgenţă 104 copii care au fost plasaţi
după cum urmează: 39 copii la asistenţi maternali profesionişti, 38 copii la Centrul de
primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat Târgovişte, 4
copii la Complexul de Servicii Sociale Găeşti- Centrul de primire în regim de urgenţă
pentru copilul cu handicap şi 23 copii au fost plasaţi la rude sau alte familii. În urma a
327 deplasări nu a fost necesară stabilirea unei măsuri de protecţie specială, cazurile
fiind remise pentru monitorizare Autorităţilor Publice Locale de domiciliu, sau s-a oferit
consiliere în cadrul centrului de specialitate din cadrul instituţiei noastre.
Ca urmare a sesizărilor scrise din partea spitalelor din judeţ, au fost preluaţi în
regim de urgenţă 36 copii părăsiţi în unităţile sanitare (31 copii plasaţi în regim de
urgenţă la asistent maternal profesionist, 1 copil în plasament familial, 3 copii plasaţi în
regim de urgenţă la Complexul de Servicii Sociale Găeşti și 1 copil cu dizabilități în
plasament la Fundația Cara Bella Internațional), iar pentru 168 mame minore
înregistrate în anul 2013, s-a colaborat cu primăriile de domiciliu pentru monitorizarea
situaţiei cuplurilor mamă-copil, în vederea prevenirii separării copiilor de familie.

Se observă scăderea numărului copiilor intrați în sistemul de protecție specială și a
mamelor minore monitorizate. Astfel, în anul 2013 au intrat în sistemul de protecție 140
copii (104 copii preluați de echipa mobilă și 36 copii părăsiți în unitățile sanitare), față
de anul 2012 când au fost preluați în regim de urgență 177 copii (150 copii preluați de
echipa mobilă și 27 copii părăsiți în maternitate).
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Numărul mamelor minore a scăzut de la 196 în anul 2012, la 168 în anul 2013.


În cadrul Centrului pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării s-au
primit 93 sesizări, pentru care s-au întocmit rapoarte de evaluare şi s-a realizat
consilierea psihologică. Dintre acestea, au fost 50 cazuri confirmate, dar pentru care
nu s-a impus preluarea în regim de urgenţă. Astfel au fost: 2 caz de abuz fizic, 6 abuz
emoţional, 11 cazuri de abuz sexual, 2 trafic, 5 repatrieri, 17 cazuri de neglijare, 5
cazuri exploatare economică, 2 cazuri participare psiholog audiere minori.
În cadrul programului „Prevenirea sarcinii nedorite” din cadrul parteneriatului
cu Fundația Sera România, în vederea prevenirii separării copiilor de familie, în anul
2013 au fost consiliate 292 femei cu risc de părăsire a copilului și pentru 28 s-au
instituit măsuri contraceptive.

Comisia pentru Protecția Copilului Dâmbovița a emis în anul 2013, 1428
certificate de încadrare în grad de handicap pentru copii, 5 atestate asistent maternal
profesionist, 259 hotărâri privind copii aflați în plasament în județul Dâmbovița și 15
avize în vederea plasamentului la centre/persoane din alte județe.
Servicii sociale pentru persoane cu handicap din județ (adulți și copii)

În ceea ce priveşte evaluarea complexă a copilului cu dizabilități, au fost
reevaluate şi evaluate în anul 2013 un număr de 1428 cazuri (189 cazuri noi). Dintre
acestea, 920 s-au încadrat în gradul de handicap grav, 256 handicap accentuat, 242
handicap mediu, 7 handicap uşor, iar 3 nu s-au încadrat.

Servicii de recuperare pentru copii cu dizabilități
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În afară de centrele de tip rezidențial pentru copii în care benficiază de servicii
specializate 79 copii cu dizabilități , în structura DGASPC Dâmbovița funcționează și
Complexul de recuperare şi reabilitare copii cu handicap Târgovişte. În cadrul
complexului funcționează centrul de recuperare și reabilitare pentru copilul cu handicap
şi echipa mobilă pentru copiii cu dizabilități
Centrul de recuperare si reabilitare copii cu handicap Târgoviște asigură
servicii de recuperare si reabilitare pentru copiii cu handicap din județul Dâmbovița, în
cadrul centrului sau în cadrul familiei. Centrul a fost finanţat în întregime de către
Fundaţia SERA România și a fost finalizat, recepţionat şi dat în folosinţă la începutul
lunii octombrie 2012, iar în anul 2013 a avut 98 beneficiari copii cu dizabilități.
Echipa Mobilă pentru copii cu dizabilităţi, înființată în anul 2011 în cadrul unui
proiect în colaborare cu Direcția Generală Protecția Copilului din cadrul Ministerului
Muncii, Familiei și Protecției Sociale, a asigurat servicii specializate şi practici
integrative pentru copiii cu nevoi speciale în cadrul propriilor familii, pentru 61 copii cu
dizabilități în anul 2013.

Serviciul evaluare complexă pentru adulți are în evidență 14276 dosare pentru
personae cu dizabilități și a evaluat în anul 2013, la sediul instituției 5214 dosare, din
care 1476 dosare noi, și 364 persoane nedeplasabile au fost evaluate la domiciliu.

Pe parcursul anului 2013, Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu
handicap a emis 5187 certificate de încadrare în grad de handicap, 90 decizii privind
instituirea unei măsuri de protecție, iar 300 certificate de încadrare în grad de handicap
au fost contestate la Comisia Superioară București.

La sfârşitul anului 2013, numărul persoanelor cu dizabilități aflate în plată, a
fost de 14126, din care 12955 sunt persoane adulte, iar 1171 sunt copii. Totalul
cheltuielilor pentru acordarea prestaţiilor sociale lunare (indemnizaţie şi buget
complementar, alocaţie hrană şi indemnizaţie însoţitori persoane cu handicap vizual) a
fost de 45.337.254,24 lei.


Furnizarea de servicii de îngrijire şi recuperare în sistem rezidenţial pentru
persoane adulte cu handicap s-a realizat în anul 2013 pentru 139 persoane, din care:
58 persoane au beneficat de servicii specializate în cadrul Centrului de îngrijire şi
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asistenţă Pucioasa, 37 persoane în Locuinţele protejate din cadrul CSC Floarea
Speranței Pucioasa, 11 persoane în Centrul de criză din cadrul CSC Floarea
Speranței Pucioasa și 33 persoane în Locuinţele protejate din cadrul CSC Sfântul
Andrei Gura Ocniţei.

În afară de centrele de tip rezidențial din subordinea DGASPC Dâmbovița, în județul
Dâmbovița funcționează Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu
Handicap, Țuicani – Moreni, care este în prezent instituție publica de asistență socială
în subordinea administrativ – financiară a Consiliului Județean Dâmbovița și a Primăriei
Moreni și asigură servicii rezidențiale, educative și de recuperare pentru 125 persoane
cu vârste între 18 si 45 ani, cu handicap mintal, neuropsihic asociat și cu handicap
locomotor.
Alte servicii asigurate pentru persoanele adulte cu handicap în anul 2013

- evaluarea abilităţilor de angajare a
persoanelor cu handicap cu capacitate de
munca păstrată, consilierea şi medierea
angajării
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- 97 persoane consiliate, din care 24
persoane cu handicap nu și-au dorit un
loc de muncă, 12 au fost îndrumați către
angajatori care și-au exprimat dorința
pentru angajare, 9 au fost îndrumate
către cursuri de calificare profesională, 8
tineri din cadrul CSS Floare de colț
Târgoviște au fost îndrumați către
Fundația Concordia, pentru a urma
cursuri de calificare profesională,
asigurând-se condiții de instruire și
cazare.

- evaluare persoane adulte în dificultate - 135 persoane, din care pentru 10 au
la domiciliu, pentru accesare de servicii în fost întocmite planuri de servicii
comunitare împreună cu autoritățile
vederea depășirii stării de criză
publice locale, 14 persoane cu handicap
au fost orientate către centre rezidenţiale
de specialitate, iar 10 persoane adulte
vârstnice, aflate în dificultate, au fost
îndrumate către Centrul de criză pentru
adulți Pucioasa.
- consilierea persoanelor cu handicap grav 1559 persoane , din care :
/ reprezentanţilor legali ai acestora, pentru - 159 au optat pentru angajarea unui
a opta între angajarea unui asistent asistent personal
personal şi plata unei indemnizaţii lunare
- 1400 au optat pentru primire
de la primaria de domiciliu.
indemnizaţie de îngrijire

- consiliere şi suport pentru obţinerea 181 persoane, din care :
scutirii de plată a tarifului de utilizare a - 39 pentru autoturisme adaptate
drumurilor naţionale
handicapului, conduse de persoane cu
handicap;
- 138 pentru autoturisme deţinute de
îngrijitorii persoanelor cu handicap.
- 4 solicitări au fost respinse
organizarea de cursuri de instruire
pentru asistenţii personali ai persoanelor
cu handicap grav

- 99 participanţi din 7 localităţi:
Tătărani,
Dragomirești,
Cojasca,
Ciocănești, Crevedia, Pietrari și
Bărbulețu. Dintre aceștia, 83 au
finalizat programul de instruire
și au primit certificate de absolvire
CNFPA

- furnizarea de servicii specializate de - 40 persoane, în centrele de zi din
recuperare şi reabilitare pentru persoane cadrul Centrelor de Servicii Comunitare
adulte cu handicap
„Floarea Speranței” Pucioasa şi “Sfântul
Andrei” Gura Ocniţei

- acordarea tichetelor de călătorie auto şi - 19241 bilete auto şi 13645 bilete CFR
(611726,50 lei)
CFR pentru persoane cu handicap
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- acordarea legitimaţiilor de călătorie - 488 legitimaţii
transport urban pentru persoane cu
handicap
- plata dobânzilor bancare pentru creditele - 35 credite (83248,00 lei)
utilizate de persoanele cu handicap
Popularizarea drepturilor copilului şi adultului aflat în dificultate în vederea
îmbunătăţirii atitudinii şi comportamentului general privind problematica
specifică a copilului şi a familiei în situaţie de risc sau în dificultate
În ceea ce priveşte relaţia cu mass-media, în anul 2013 au fost organizate au fost
organizate 7 conferințe de presă, au fost transmise 18 comunicate de presă, s-au
monitorizat şi arhivat 59 articole apărute în presa scrisă şi au fost 21 apariţii la
televiziunile locale şi naţionale, referitoare la activitatea D.G.A.S.P.C. Dâmboviţa în
anul 2013.
S-au organizat evenimente de promovare a acţiunilor din cadrul D.G.A.S.P.C.
Dâmboviţa (spectacole, simpozioane concursuri, serbări, vizite, conferințe de presă,
etc.), şi anume: serbări şi alte acţiuni «Ziua internaţională a copilului» 1 iunie 2013,
activitati dedicate Zilei Internaţionale a persoanelor cu dizabilităţi - 3 decembrie 2013,
acţiuni şi serbări prilejuite de Sărbătorile de Paşte şi Crăciun, inaugurări centre și alte
activități de promovare a activităților instituției, etc.
Cooperarea cu societatea civilă, popularizarea acţiunilor şi activităţilor instituţiei,
precum şi sensibilizarea opiniei publice cu privire la problematica copilului / persoanei
adulte aflată în dificultate s-a realizat şi prin actualizarea permanentă a site-ului
instituţiei.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa a
încheiat o serie de contracte, convenţii şi protocoale de colaborare, realizând şi în
anul 2013 activităţi conform prevederilor contractuale astfel:
Au fost incheiate Protocoale de colaborare cu:

Liceul Tehnologic Constantin Brancoveanu din Târgoviște, organizator al
simpozionului judetean Drepturile Omului, Egalitate de Sanse;

Direcția Publică Comunitara de Evidență a Persoanelor, având ca obiect
schimbul de date pentru a corecta erorile aparute la CNP-urile bazei de date a
persoanelor cu handicap;

Casa de Pensii Dâmbovița, având ca obiect schimbul de date referitoare la
persoanele care au certificat de încadrare în gradul de handicap grav cu asistent
personal și sunt și pensionare de invaliditate gradul I cu drept la indemnizație de
însoțitor, pentru a evita cumularea drepturilor acordate în baza legilor 448/ 2006 și
Legii 263/ 2010;

Școala Gimnazială nr.1 Grigore Radulescu – Bezdead, prin Acordul de
parteneriat, în vederea diversificării activității culturale a beneficiarilor de servicii din
Centrul de Îngrijire si Asistență Pucioasa;
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Fundația Tanner și DGASPC vor colabora la continuarea studiului comparativ
Bucharest Early Intervention Project, ce are ca scop identificarea asemănărilor si
deosebirilor în dezvoltarea și comportamentul copiilor, în funcție de locul unde sunt
crescuți, prin efectuarea unor teste, instrumente de evaluare standardizate, recunoscute
și utilizate la nivel internațional;

Acord de Asociere/ Parteneriat între Consiliul Județean Dâmbovița/ DGASPC
Dâmbovița , Societatea Națională de Cruce Roșie - Filiala Dâmbovița, Fundația Anisia
Ioana Calinescu, prin acest acord fundația fiind susținută financiar cu o sumă fixă de
5000 lei/ luna. Fundatia Anisia Ioana Calinescu acordă prin Cantina Sfinții Apostoli
Petru și Pavel servirea unei mese calde pentru un număr de maxim 500 de persoane pe
zi;

Asociația Naționala a Surzilor, Filiala Târgoviște. Obiectul este de a asigura
colaborarea în vederea respectării și promovării drepturilor persoanelor cu deficiențe
auditive prin asigurarea prezenței asistentei sociale și interpret în limbaj mimicogestual din cadrul ANSR- filiala Târgoviște;

Asociatia Profesionala Neguvernamentala de Asistență Socială ASSOC, prin
darea în folosință a sistemului de evaluare a potențialului de muncă al persoanelor cu
dizabilități Casper, kit complet, în scopul evaluarii exclusive a persoanelor cu
dizabilități din județul Dâmbovița cu vârsta cuprinsă între 12- 67 ani;

Plan de Măsuri pentru prevenirea și combaterea consumului și comercializării
substanțelor noi cu proprietăți psihoactive încheiat cu: Inspectoratul Județean de
Poliție, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Dambovita, Școala
Specială Târgoviște, Inspectoratul Județean de Jandarmi Dâmbovița, Asociația Provita
2003 Târgoviște, în scopul prevenirii victimizării copiilor/ tinerilor cu dizabilități,
asigurării unui climat de siguranță în comunitate, prevenirii consumului și traficului de
substanțe interzise, prevenirea infracțiunilor cu violență;

Asociația Pro Refugiu, în scopul implementării în parteneriat a proiectului
Șansă și provocare- Îmbunătățirea serviciilor sociale oferite victimelor traficului de
personae, pentru care se solicita finanțare nerambursabilă în cadrul Fondului ONG în
Romania;

Școala Gimnazială Buica Ionescu, comuna Glodeni, în vederea derulării unei
activități de voluntariat de către elevii ai Școlii Glodeni cu persoane adulte cu handicap
din cadrul Centrului de Servicii comunitare Floarea Speranței din Pucioasa.

Grădinița nr.7 Târgoviște; structură a Școlii Smaranda Gheorghiu, în scopul
deschiderii către comunitate și implicarea socială a rezidenților Complexului de Servicii
Sociale Casa Soarelui;

Contract de practică, încheiat cu SC Forum Group SRL, care vizează punerea la
dispoziție a spațiului și personalului supraveghetor, precum și dotarea necesară
îndeplinirii activității de practică;

Protocol de colaborare cu Spitalul de Urgență Târgoviște în vederea îmbunătățirii
calitative a serviciilor medicale furnizate beneficiarilor din centrele subordonate
DGASPC Dâmbovița, după cum urmează: servicii medicale în secție și policlinică:
psihiatrie,
recuperare,
reumatologie, ginecologie, neurologie, oncologie, boli
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interne, chirurgie, dermatologie, explorări funcționale, ORL, ortopedie, diabet și boli de
nutriție, cardiologie, TBC, UPU, endocrinologie, nefrologie, urologie;

Protocol de colaborare cu Spitalul Orățsenesc Pucioasa în vederea imbunatatirii
calitative a serviciilor medicale furnizate beneficiarilor Centrului de Ingrijire si
Asistenta Pucioasa si Centrului de de Servicii Comunitare Floarea Sperantei Pucioasa;

Convenție de parteneriat cu Fundația Motivation Romania, in scopul desfășurării
de programe de instruire pentru viata independenta și alte acțiuni comune de
promovare a incluziunii sociale, adresate copiilor și persoanelor adulte cu dizabilități
locomotorii din județul Dâmbovița, atât în cadrul centrelor subordonate DGASPC
Dâmbovița, cât și din comunitățile locale din județ. Au fost vizitați la domiciliu 90
copii nedeplasabili, în vederea obținerii de fotolii rulante și pampers;

Acord de parteneriat cu Fundația SERA România, având ca obiectiv
elaborarea prin acțiuni comune a unui proiect pilot privind identificarea, elaborarea și
aplicarea unor măsuri privind reintegrarea/ integrarea copiilor aflați cu măsură de
protecție speciala, precum si elaborarea unei metodologii cu instrumentele de lucru
necesare derularii unui astfel de program. În anul 2013 au fost reintegrați în familie 22
copii;

Acord de parteneriat educațional cu Liceul Tehnologic Nucet, în vederea
organizării și desfășurării unor activități instructiv - educative în cadrul Simpozionului
“Rolul factorilor educativi în prevenirea și combaterea violenței în școală și familie”.

Protocol de colaborare cu SC Valleriana Med SRL, colaborare în vederea
formării/ dezvoltării deprinderilor de viata independente a copiilor / tinerilor/ adultilor
cu dizabilitati aflati in centrele subordonate DGASPC Dambovita.

Asociatia Alianța pentru lupta Împotriva Alcolismului și Toxicomaniilor - Centrul
de Incluziune Socială pentru Persoanele Dependente de Alcool. Obiectul colaborării îl
reprezintă oferirea de servicii integrate de catre specilaiștii ALIAT pentru copii și tineri
cu riscul de a avea un consum problematic de substanțe pshioactive, ce se gasesc in
evidenta sistemului de asistență socială și protecția copilului Dâmbovița. Acțiunile din
cadrul acestui parteneriat au constat în întâlniri cu beneficiarii din cadrul Complexului
de Servicii Sociale" Floare de Colț" Târgoviște. Astfel, 34 copii/tineri au participat la
sesiuni de informare și consiliere cu privire la consumul problematic de alcool și de
substanțe etnobotanice.

Fundația Catedrala Eroilor, în vederea susținerii activității Caminului pentru
persoane vârstnice din Târgoviște infiintat de către Fundația Catedrala Eroilor;

Acord de colaborare cu SC General Optic SRL, Asociația Eu pot, SC Rhein
Vision SRL, având ca obiectiv creșterea confortului vizual al beneficiarilor. Un număr
de 116 copii au beneficiat de consultații optometrice și oftalmologice, asigurarea
tratamentelor necesare precum și rame de ochelari și lentilele corectoare necesare
corecțiilor optice, în anul 2013.

Convenție de colaborare cu Asociația Română pentru Educație și Dezvoltare, in
scopul dezvoltarii și implemantarii de proiecte in partenariat pentru persoanele aflate in
situatii de risc, prin dezvoltarea unui sistem unitar, integrat, de servicii de asistență
socială, destinat persoanelor și familiilor a căror existență nu poate fi susținută prin
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mijloace, capacități și drepturi proprii.

Parteneriat cu Special Olympics România și Asociatia Eu pot, care a constat în
participarea a 34 copii din familii și centre rezidențiale la Olimpiada persoanelor cu
dizabilități, care s-a desfășurat la Târgoviște în perioada 13-14 noiembrie 2013.

Parteneriat cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor
Vârstnice – Direcția Protecția Copilului și cu Fundația SERA România. Acesta a constat
în participarea în perioada aprilie-iulie 2013 a 75 specialiști din cadrul DGASPC
Dâmbovița, la cursul de instruire “Direcții de îmbunătățire a eficacității organizaționale
a sistemului de protecție a copilului în România”, destinat specialiștilor care lucrează în
domeniul protecției drepturilor copilului, precum și persoanelor implicate în domeniul
de referință, organizat în cadrul proiectului „Îmbunătățirea eficacității organizaționale a
sistemului de protecție a copilului în România”, cod SMIS 26554, finanțat din Fondul
Social European prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative
2007-2013.
Bugetul derulat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Dâmboviţa în anul 2013 a fost următorul:
LEI
SUBCAPITOLUL
PLĂŢI
SOLD
BUGET FINANŢARE
Subcapitolul 68.02.05
Asistenţă socială în caz de
invaliditate

46110000

46070552.54

46032228.74

38323.80

Subcapitolul 68.02.06
Asistenţă socială pentru familie şi
copii
Total din care:
Cheltuieli de personal

27940000

20975000

20240953.83

734046.17

12660000

12660000

12582024

77976

Bunuri şi servicii

3700000

3500000

3318476.50

181523.50

Asistenţă socială

2880000

2880000

2777209.22

102790.78

400000

385000

348008.85

36991.15

7900000

1150000

826882.24

323117.60

400000

400000

388353.02

11646.98

Alte cheltuieli
Proiecte cu finanţare FEN
Cheltuieli capital
Restituire finanţare ani precedenţi

-28283.49

Subcapitolul 68.02.50
Alte cheltuieli în domeniul
asigurărilor şi asistenţei sociale,
total din care:

2740000

2733000

2617199.12

115800.88

Cheltuieli de personal

1720000

1713000

1703108

9892

Bunuri şi servicii

1000000

1000000

900972.15

99027.85

Asistenţă socială

20000

20000

13118.97

6881.03

0

0

0

0

Cheltuieli de capital
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În structura DGASPC Dâmboviţa funcţionează servicii şi compartimente
specializate, servicii de tip familial, servicii de consiliere, de recuperare, de orientare şi
sprijin pentru copii şi adulţi, precum și servicii sociale – de tip rezidenţial organizate în
structura unor centre sau complexe de servicii sociale pentru copii şi adulţi în care își
desfășoară activitatea 754 salariați (156 funcționari publici și 598 personal contractual).
Din totalul de 598 personal contractual, un număr de 331 sunt asistenți maternali
profesioniști.



SITUAŢIA PROIECTELOR DEPUSE DIN DOMENIUL ASISTENŢEI SOCIALE
ŞI PARTENERIATE ÎN PROIECTE
I. Proiectele cu finanţare din fonduri structurale depuse de DGASPC la ADR SudMuntenia, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3,
Domeniul major de intervenţie 3.2 – Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea si
echiparea infrastructurii serviciilor sociale se află în diferite stadii de implementare la
începutul anului 2014, dupa cum urmează:
- Proiectul Modernizare spaţii existente si extindere construcţie parter "Centru
Social Găeşti”, se află în faza de postare pe SEAP a documentației de atribuire a
lucrărilor de construcție.
- Proiectul “Centrul social multifuncţional de resurse si servicii pentru adulţi cu
handicap Târgovişte” se află în faza de implementare, respectiv execuția lucrărilor.
Contractul de lucrări a fost semnat în februarie 2013 pentru o perioada de execuție de 18
luni. Până la sfârșitul anului 2013 au fost executate peste 40% din lucrări, au fost plătite
prin cereri de plată lucrările executate până la data de 31.10.2013;
- Pentru proiectul privind “Modernizarea și extinderea Complexului de Servicii
Sociale Casa Soarelui” a fost semnat Contractul de finanțare nr. 3724/16.05.2013, în
prezent aflându-se în faza de postare pe SEAP a documentației de atribuire a lucrărilor
de construcție.
II. Proiecte cu finanțare din fonduri guvernamentale:
- Prin Ordinul ministrului MMFPSPV nr.496/15.03.2013 a fost aprobată suma de
990.894,00 lei pentru finanţarea lucrărilor de reparatii, reabilitari, amenajari,
modernizari “Locuinte protejate din Gura Ocniței și Pucioasa”, din bugetul
Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale și Persoanelor Vârstnice.
- Contractul de lucrări semnat în noiembrie 2013 s-a concretizat printr-o primă situație
de lucrări și de plată înaintată MMPSPV la începutul lunii decembrie 2013.
III. Proiectele depuse la Agenţia Fondului de Mediu în cadrul programului „Casa
Verde” se află în evaluare pentru montarea de panouri solare la trei obiective
administrate de DGASPC, respectiv Complexul de Servicii Sociale Găeşti, Centrul de
Servicii Comunitare Floarea Speranţei Pucioasa şi Complexul de Servicii Sociale
Târgovişte, proiecte care însumează 822.239 lei.
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IV. Proiecte în parteneriat/colaborare:
- "REABILITARE SI TRANSFORMARE CLADIRE EXISTENTA IN CASA DE
TIP FAMILIAL" este un proiect care s-a bazat pe un parteneriat încheiat între
Organizația „PONTE DEL SORRISO” ONLUS din Italia, Consiliul Județean
Dâmbovița, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița și
Consiliul Local al Municipiului Târgoviște. Obiectul acordului constă în dezvoltarea de
servicii sociale prin efectuarea de acțiuni comune, în vederea organizării și funcționării
unui ‘’Complex de case de tip familial’’ în care să se asigure condiții de locuire pentru
copiii și tinerii din sistemul rezidențial de protecție specială al județului Dâmbovița.
Organizația ‘’PONTE DEL SORRISO’’, în calitate de finanțator a realizat pe
cheltuiala sa lucrări de reamenajare, reabilitare, modernizare a Școlii nr. 7 Priseaca.
Prima parte a contractului în valoare de peste 90.000 euro s-a finalizat la
30.10.2013, cu promisiunea din partea finanțatorului italian că vom continua împreună
și partea a doua a contractului de lucrări, care presupune extinderea și dotarea
complexului, în primăvara anului 2014.
- "Reintegrarea/integrarea copiilor beneficiari ai unei măsuri de protecție
specială" proiect implementat în baza unui Acord de parteneriat încheiat între Consiliul
Județean Dâmbovița, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului
Dambovita și Fundația "SERA ROMÂNIA", prin hotărârea nr. 62/04.03.2013 a
Consiliului Județean Dâmbovița.
Durata proiectului este de 1 an cu posibilitatea prelungirii acestuia, cotele de
participare în acest proiect sunt 48% DGASPC și 52% Fundația SERA și are ca
obiectiv general scăderea numărului de copii beneficiari ai unei măsuri de protecție
specială prin reintegrarea/ integrarea acestora în familia naturală/lărgită.
În baza acestui acord fundația va acorda asistență de specialitate și va asigura o
suma de 156.000 lei pentru finanțarea obiectivului propus, și va pune la dispoziția
direcției un autoturism Dacia Logan și 200 litri combustibil/lună pe toată durata
realizării proiectului.
Până în prezent, cu sprijinul fundației SERA au fost reintegrați în familie 22 copii,
urmând ca până la finalizarea cordului să fie reintegrați 50 copii în total.
- « Prevenirea sarcinii nedorite » proiect în parteneriat cu Fundația SERA România a
continuat și în anul 2013 până in luna iunie. Prin acest proiect s-a acţionat în vederea
dezvoltării şi diversificării modalităţilor de intervenţie în vederea prevenirii abandonului
copilului şi a reducerii perioadei de institutionalizare, prin identificarea şi sprijinirea
comunităţilor locale pentru dezvoltarea de servicii primare destinate prevenirii separării
copilului de familie, consilierea femeii gravide aflată în risc social, precum şi
consilierea pentru contracepţie. În anul 2013 au fost consiliate 282 femei cu risc de
părăsiere a copilului, iar pentru 28 femei au fost instituite măsuri contraceptive.
- «Femei pentru femei – program naţional de calificare şi acreditare a femeilor în
ocupaţia de baby-sitter» cofinanţat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, proiect în care
alături de Fundaţia Romanian Angel Appeal (RAA) şi de Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale – Direcţia Generală Protecţia Copilului Dâmboviţa a contribuit
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în mod concret la formarea femeilor în ocupaţia de bonă sau baby-sitter. Programul s-a
desfasurat până în primăvara anului 2013, locațiile în care s-au desfășurat cursurile de
formare fiind Târgoviște, Găești și Iedera.
- În baza unei colaborări directe cu Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere
Antidrog Dâmboviţa, s-au desfăşurat acţiuni de prevenire şi combatere a consumului
de substanţe sau produse ce intră în categoria etnobotanicelor. În acest sens, în lunile
ianuarie-martie 2013, 25 de beneficiari din cadrul modulelor de tip familial au participat
la Proiectul de prevenire selectivă a consumului de droguri “FreD goes net”
(FRED) ce a cuprins: interviuri individualizate, sesiuni de informare, vizionări de filme,
jocuri şi concursuri cu premii, precum şi activităţi de consiliere preventivă.
- participare în parteneriat cu Asociaţia „Centrul de Resurse şi Informare pentru
Profesiuni Sociale” și UNICEF la implementarea Proiectului « Hai la şcoală ! », ce
are ca obiectiv prevenirea şi combaterea abandonului şcolar. Acţiunile au constat în
anul 2013, în deplasări repetate în 2 localităţi din judeţ (I.L. Caragiale și Conțești),
selectate de către UNICEF, pentru instruirea lucrătorilor sociali din cadrul primăriilor
pentru prevenirea și combaterea abandonului școlar. Proiectul va continua în 2014 și va
include Școala Gimnazială Conțești – Bălteni și Școala cu clasele I-VIII Cojasca.
- « Să redescoperim şcoala » proiect finanţat prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 2- Corelarea învăţării pe tot
parcursul vieţii cu piaţa muncii, Domeniul major de intervenţie 2.2 – Prevenirea şi
corectarea părăsirii timpurii a şcolii, în care Consiliul Judeţean Dâmboviţa este partener
alături de Asociaţia C4C – Communication for Community şi la implementarea
căruia DGASPC participă cu două persoane. Proiectul continua pana in luna februarie
2014.
- Alături de Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, DGASPC Dâmbovița
este, începand cu luna noiembrie 2013, partener într-un proiect coordonat de NEW
START - GOVERMENT OF ASTURIAS, INSTITUTE OF WOMEN și care
privește victimele violenței (femei, copii, persoane cu dizabilități, persoane vârstnice).
- În cadrul Programului privind prevenirea şi combaterea violenţei, gestionat de
Poliţia Municipiului Târgovişte şi DGASPC Dâmboviţa –CSS “Floare de Colţ”
Târgovişte, şi care are drept scop conştientizarea copiilor/tinerilor cu privire la
implicaţiile multiple şi complexe ale violenţei în societate şi formarea unei atitudini
civice, conştiente şi responsabile, beneficiarii complexului au participat, la 2 sesiuni de
lucru desfăşurate la Centrul de Prevenire a Criminalităţii Târgovişte. La aceste sesiuni
susţinute de specialişti din cadrul Poliţiei Municipiului Târgovişte, au participat 30 de
beneficiari și 25 salariați ai complexului.
În anul 2014 activitățile Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Dâmbovița, vor urmări atingerea obiectivelor propuse în conformitate cu Strategia
județeană de asistență socială 2014-2020.
Director general,
ing. Cristiana Bucur
Întocmit,
cons. Cerasela Gurgu
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