I. PLAN DE IMPLEMENTARE A RAPORTULUI NATIONAL STRATEGIC PRIVIND PROTECTIA SOCIALA SI INCLUZIUNEA SOCIALA

Obiectiv specific 2: Facilitarea accesului la resurse, drepturi, bunuri si servicii

Prioritati de actiune
1.1. Cresterea, in termeni reali, a
nivelului
prestatiilor
sociale
destinate grupurilor dezavantajate
asigurandu-se totodata ca raspund
nevoilor reale ale familiilor.

1.2. Dezvoltarea infrastructurii
serviciilor sociale astfel incat sa se
asigure o mai buna corelare intre
responsabilitatile familiale, stat,
sectorul privat si organizatiile
voluntare.

Institutie
responsabila
Consiliul Judetean
Direcţia Generală
de Asistenţă
Socială şi Protecţia
Copilului Ilfov

Direcţia Generală
de Asistenţă
Socială şi Protecţia
Copilului Ilfov
ONG

1.3. Dezvoltarea de politici
integrate in favoarea familiei si

Direcţia Generală

Masuri

Indicatori de monitorizare

In anul 2007 au beneficiat de prestaţii
sociale acordate lunar persoanelor cu
handicap din Judeţul Ilfov, prin Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului, un număr mediu lunar, astfel:
- indemnizaţie şi buget personal
complementar pentru gradul grav de
handicap – 1911 persoane;
- indemnizaţie şi buget personal
complementar pentru gradul accentuat de
handicap – 2334 persoane;
- buget personal complementar pentru
gradul mediu de handicap – 234 persoane;
- alocaţie de stat majorată cu 100 % şi
buget personal complementar pentru
copiii cu handicap – 386 copii;
- indemnizaţie de hrană pentru copiii cu
handicap tip HIV/SIDA – 4 copii.

-Tipologie + numar de prestatii acordate in
anul 2007;
-Sume totale cheltuite;
-Numar de beneficiari;

- infiinţarea de servicii specializate
pentru prevenirea şi combaterea
abuzului, neglijării şi exploatării.
- dezvoltarea reţelei specializate de
servicii rezidenţiale;
-acordare servicii sociale specializate
ca alternativă la instituţionalizareCentre de zi
- organizarea de activităţi de informare
şi sensibilizare faţă de efectele

- Numar si tip de srvicii sociale organizate
- modalitati de prevenirea instituţionalizării.

- Identificarea comunităţilor cu risc de
separare a copilului de familie (pe baza unor

consolidarea
structurilor
institutionale capabile sa asigure
un sprijin adecvat copiilor in ceea
ce priveste dezvoltarea si ingrijirea
lor.

de Asistenţă
Socială şi Protecţia
Copilului Ilfov

1.4. Promovarea si sustinerea
initiativelor speciale in scopul
dezvoltarii zonelor cele mai
afectate de saracie.

Direcţia Generală
de Asistenţă
Socială şi Protecţia
Copilului Ilfov
Consiliile Locale
ADR
Camera de Comert

1.6. Dezvoltarea unor politici si
programe corelate si coordonate
astfel incat sa previna cresterea
numarului de persoane fara
adapost si sa raspunda totodata
nevoilor persoanelor cu risc de
pierdere a locuintei ca urmare a
evacuarilor, retrocedarilor, etc.
Armonizarea
sistemului
de

ONG

Consiliile Locale
Direcţia Generală
de Asistenţă
Socială şi Protecţia
Copilului Ilfov

separării copilului de părinţii săi
- diversificarea şi restrângerea reţelei
de asistenţi maternali pentru a
răspunde nevoilor imediate, de urgenţă
sau unor caracteristici deosebite ale
copiilor protejaţi (copilul 0-2 ani;
copilul cu handicap/ dizabilităţi neuropsiho-motorii si/sau senzoriale; copilul
cu HIV/ SIDA; copii aparţinând
minorităţilor naţionale; copiii străzii;
preluarea în regim de urgenţă) precum
şi a reţelei de servicii, programe şi
activităţi de sprijin pentru asistenţii
maternali

studii/ evaluări rapide);
- Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor şi
activităţilor de prevenire a delincvenţei
juvenile, precum şi a celor de reabilitare a
copiilor delincvenţi

- sprijinirea infiinţarii structurilor
comunitare consultative la nivelul
întregului judet şi pregătirea acestora
în vederea sprijinirii
activităţii de prevenire a separării
copilului de familie, precum şi a
activităţii de prevenire în situaţii de
abuz, neglijare şi exploatare a
copilului sau alte probleme specifice
(de exemplu, zone vulnerabile pentru
exploatarea prin muncă, trafic, zone cu
amploare crescută a unor fenomene ca
plecarea la muncă în străinătate, lipsa
actelor de identitate)

- Rata saraciei in acele zone si evolutia fata de
anul precedent;
- Rata de ocupare in acele zone + evolutia fata
de anul precedent;

- Numar de persoane fara adapost;
-elaborare programe si/sau proiecte - Numar si tip de servicii sociale organizate
pentru atragerea resurselor necesare pentru persoanele fara adapost;
dezvoltarii sistemului de servicii - Numar locuinte sociale disponibile;
sociale.
- Numar locuinte sociale repartizate;
- Numar cereri / procentaj intre cerere si
capacitatea de rezolvare;

colectare a datelor privind
fenomenul este este un alt element
asupra caruia trebuie sa se
concentreze eforturile.
Obiectiv specific 3: Imbunatatirea conditiilor de viata ale populatiei Rome

Prioritati de actiune
1.3. Continuarea
programului
national
privind
solutionarea
problemelor legate de lipsa cartilor
de identitate si a documentelor de
stare civila.

Institutie
responsabila
Consiliul Judetean

1.4.
Stimularea
participarii
femeilor rome in campanii de Direcţia Generală de
informare si constientizare pentru Asistenţă Socială şi
imbunatatirea
accesului
la Protecţia Copilului
serviciile publice.
Ilfov
Consiliile Locale
1.6. Elaborarea si realizarea unor
programe
de
dezvoltare Agenţia Judeţeană
comunitara, cu accent pe politici de
pentru Ocuparea
locuire, dezvoltarea capacitatii
Forţei de Muncă
antreprenoriale a romilor, precum Direcţia Generală de
si
revitalizarea
meseriilor Asistenţă Socială şi
traditionale, cautate pe piata Protecţia Copilului
muncii.
Ilfov
ONG
1.7. Promovarea de campanii de
constientizare
in
vederea Direcţia Generală de
combaterii
discriminarii
si Asistenţă Socială şi
promovarii
atitudinii
positive Protecţia Copilului
pentru populatia roma.
Ilfov
Consiliile Locale

Masuri

Indicatori de monitorizare

- sprijinirea persoanelor ce nu detin Desfasurarea de campanii de constientizare a
carte de identitate si acte de stare necesitatii obtinerii acestor acte.
civila;

- editare si
informative

distribuire

materiale Desfăşurarea de campanii de conştientizare
şi/sau sensibilizare a opiniei publice

-identificarea,
si
sprijinirea Lărgirea parteneriatului public-privat si
Organizatiilor
neguvernamentale, permanentizarea dialogului cu organizaţiile
furnizoare de servicii sociale, sa neguvernamentale
beneficieze de atribuiri de contracte de
servicii prin Hotarare a CJI/CL pe
baze competitionale si concurentiale,
conform
prevederilor
cadrului
normativ.
-editare programe, publicaţii, broşuri, Organizarea de campanii locale de informare
etc.
si mediatizare

ONG
1.8. Optimizarea dialogului si
cooperarii interinstitutionale la
nivel judetean, intre institutiile care
planifica,
coordoneaza
si
implementeaza politici publice
pentru rromii din judetul Ilfov.

III.

Prioritati de actiune
1.8. Cresterea numarului de
institutii rezidentiale

Consiliul Judetean
Serviciul Public
Comunitar de
Evidenţă a
Persoanelor Ilfov

Participarea la seminarii, mese Numar de seminarii, mese rotunde,
rotunde, conferinte, intalniri etc. conferinte, intalniri etc., intre reprezentantii
organizate.
acestor institutii.
- se efectuează periodic acţiuni
planificate impreună cu RROMANI
CRISS, organizaţie
nonguvernamentală, reprezentantă
importantă a organizaţiei rromilor la
nivel naţional. Aceste activităţi sunt
intensificate pe raza localităţilor
Pantelimon, Jilava, Ştefăneştii de Jos,
Vidra, 1 Decembrie, Tunari şi
Ciorogârla, unde numărul cetăţenilor
de etnie rromă este mai mare;
- pentru îmbunătăţirea situaţiei
rromilor din localităţilor sus
menţionate, pentru creşterea gradului
de informare referitor la obţinerea
actelor de stare civilă şi a actelor de
identitate, pentru consilierea şi
sprijinirea acestor persoane se va
desfăşura un program PHARE –
Accelerarea Implementăţrii Strategiei
Naţionale pentru Îmbunătăţirea
Situaţiei Rromilor

STRATEGIA NATIONALA PENTRU SANATATE SI INGRIJIRI PE TERMEN LUNG

Institutie
responsabila
Consiliul Judetean

Masuri
- înfiinţare cămin de bătrâni prin
restructurarea Centrului de Plasament nr.7
Vidra.

Indicatori de monitorizare
- Dezvoltarea sistemului rezidenţial de
asistenta si îngrijire prin reabilitarea
caminelor pentru persoane vârstnice
si
constructia de noi camine.

1.10. Dezvoltarea unui sistem
de calitate al serviciilor
sociale.

1.11.Implementarea
sistemului de finantare a
ingrijirilor pe termen lung
propus prin proiectul de lege
privind protectia sociala a
persoanelor varstnice.

Consiliul Judetean

Consiliul Judetean

- inchiderea/ restructurarea pe model familial
a instituţiilor de tip clasic pentru copiii cu
dizabilităţi (inclusiv copii cu cerinţe educative
speciale), HIV/SIDA
1. Centrul de Plasament nr.4 Tâncăbeştiinchidere ;
2. Centrul de Plasament nr.4 Peris inchidere ;
3. Centrului de Plasament nr.7 Vidra restructurare.
- organizarea periodică de sedinţe de grup cu
şefii de serviciu şi cu şefii de centre ai
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia
Copilului
pentru
stabilirea
modalităţii de implementăre a standardelor şi
monitorizării acestei activităţi.
- încurajarea sistemului privat pentru oferirea
unor astfel de servicii;
- crearea de locuinţe sociale, consiliere
psihologică, îngrijire medicală.

- Creşterea calităţii serviciilor sociale pentru
copil şi familie;
- Creşterea calităţii îngrijirii copiilor cu
dizabilităţi, HIV/SIDA şi boli cronice
grave/terminale aflaţi în protecţie specială;
- Implementărea
standardelor minime
obligatorii în domeniul protecţiei copilului;

