Anexă la H.C.L. Sector 2
Aviz consultativ

Nr. __________ /___________,
PLANUL ANUAL DE ACŢIUNE
privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului local Sector 2
2022

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 este instituţia publică cu personalitate juridică înfiinţată în baza H.C.L. nr. 43 din 17.12.2004,
în subordinea Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor
vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială, cu rol în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă
socială şi a serviciilor sociale.
Misiunea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 esre de a oferi servicii sociale de calitate și de a asigura aplicarea politicilor și strategiilor
de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie
de pe raza Sectorului 2.
Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Sector 2 pe anul 2022 cuprinde măsuri specifice de
îmbunătățire a sistemului de asistență socială, date privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse spre a fi înființate,
programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat și sursele de finanțare, propuneri elaborate pentru dezvoltarea unui sistem coerent, adaptat nevoilor
comunității locale.
Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local Sector 2 cuprinde:
1. Capitolul I - Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale;
2. Capitolul II - Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local;
3. Capitolul III - Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor social.
Obiectivul general al prezentului plan îl constituie identificarea și planificarea acțiunilor de furnizare și dezvoltare a serviciilor sociale administrate și finanțate
din bugetul Consililului Local Sector 2 pentru anul 2022.
Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local Sector 2 a fost elaborat având în vedere:
1. Strategia Locală privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei în Municipiul București 2017-2021 și a Planului de implementare al strategiei 2017-2021, aprobate
prin H.C.G.M.B. nr. 496/2017;
2. Strategia Locală de Dezvoltare a Serviciilor Sociale a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 pentru 2021-2027 - Proiect.
Scopul acestei strategii este acela de a asigura condițiile furnizării unor servicii sociale de calitate, care implicit să conducă la îmbunătățirea calității vieții persoanelor,
familiilor, grupurilor vulnerabile, fără nici un venit sau cu venituri foarte mici, a persoanelor cu dizabilități, a șomerilor, a persoanelor vârstnice, precum și a altor categorii de
persoane defavorizate aflate pe raza Sectorului 2.
3. Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale - aprobată prin H.C.L. Sector 2 nr. 92/2015;
4. Strategia Națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2021-2027 - Proiect;
Strategia stabilește un Obiectiv General și 4 (patru) Obiective strategice, fundamentate pe o viziune integrată și unitară, ce include abordarea fenomenului sărăciei pe
parcursul ciclului de viață, necesitatea întreruperii ciclului intergenerațional al sărăciei, precum și o puternică dimensiune preventivă cu scopul creșterii capacităților și
oportunităților necesare oamenilor și familiilor pentru a trăi decent și a se dezvolta.
5. Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 - aprobată prin H.G. nr. 383/20151;
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6. Strategia naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului 2014-2020 aprobată prin H.G. nr.1113/2014;
7. Strategia națională “O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități 2016-2020”- aprobată prin H.G. nr.655/2016, cu următoarele direcții de acțiune:
accesibilitate, participare, egalitate, ocuparea forței de muncă, educație și formare profesională, protecție socială, sănătate și statistici și colectarea datelor;
8. Strategia Naţională privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități 2021-2027 și a Planului operațional privind implementarea Strategiei Naţionale privind Drepturile
Persoanelor cu Dizabilități 2021-2027 - Proiect;
Obiectivul general al strategiei este de a asigura participarea deplină și efectivă a persoanelor cu dizabilități bazată pe libertatea de decizie în toate domeniile vieții și
într-un mediu accesibil și rezilent.
9. Strategia națională pentru prevenirea și combaterea violenței sexuale “SINERGIE” 2021-2030 și Planul de acțiuni pentru implementarea acestei strategii aprobat
prin H.G. nr. 592/2021;
Strategia definește direcțiile de acțiune și obiectivele specifice în domeniul prevenirii și combaterii violenței sexuale axate pe îmbunătățirea și consolidarea legal aplicabil
în domeniu și pe reglementarea unor măsuri adecvate de sprijin și protecție pentru victime, precum și măsuri necesare pentru prevenirea violenței sexuale și a recidivei, inclusiv
a măsurilor orientate pe intervenție în cazul agresorilor.
Programe de Interes Național:
1. Programul de Interes Național: Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre RESPIRO/centre de criză și locuințe protejate: Proiectul ”Un pas înainte” în
care D.G.A.S.P.C. Sector 2 are calitatea de beneficiar, finanțat din Programul de Interes Național (PIN): Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre
de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu
dizabilităţi din comunitate”.
2. Programul de Interes Național: Înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către
sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabiltăți.
3. Proiectul „TEAM- UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” (cod proiect 127169) în care D.G.A.S.P.C. Sector 2 are calitatea de partener, finanţat din
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, obiectiv general: creşterea calităţii sistemului de asistenţă sociala şi a numărului de asistenţi maternali la nivelul comunităţii,
prin introducerea de instrumente şi proceduri si prin îmbunătăţirea nivelului de competenţe al profesioniştilor din sistem.
4. Proiectul “Consolidarea capacității D.G.A.S.P.C. Sector 2 de gestiune a crizei sanitare COVID -19 pentru beneficiarii ți angajații din centrele sociale rezidențiale pentru
perioada iulie 2020-aprilie 2021”, obiectiv general: asigurarea capacitații adecvate de îngrijire și protecție față de criza COVID-19 pentru beneficiarii și angajații din 33 de
centre și structuri rezidențiale publice din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 2, respectiv 501 beneficiari și 466 angajați. Beneficiarii sunt vârstnici, persoane cu dizabilități severe,
persoane cu boli cronice psihice, persoane fără adăpost, copiii și tinerii cu dizabilități ori care beneficiază de protecție specială, conform legii.
Acord de parteneriat/cooperare public-public și public-privat:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Contract de colaborare nr. 76816/21.10.2014/ 21.10.2022 - Asociația Lindenfeld;
Convenție de colaborare nr. 63535/06.06.2018/ 05.06.2022 - Asociația ANAIS;
Convenție de colaborare nr. 51487/18.05.2017/ 15.06.2022 - Asociația ETC Educație, Tradiții și Comunitate;
Convenție de colaborare nr. 22253/26.02.2018/ 26.02.2024 - Asociația EveryMatrix Kids Academy;
Convenție de colaborare nr. 154164/28.12.2018/ 29.11.2022 - Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale;
Convenție de colaborare nr. 81471/20.06.2019/ Până la terminarea proiectului - Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale/ Fundația Sera România;
Convenție de colaborare nr. 76673/10.06.2019/ 09.06.2022 - Asociația Frizerat;
Convenție de colaborare nr. 85757/28.06.2019/ 28.06.2022 - Asociația „Grupul de Educație și Acțiune pentru Cetățenie” (GEAC);
Convenție de colaborare nr. 184078/24.11.2021/ 24.11.2023 - Clinica HOPE;
Convenție de colaborare nr. 204411/27.12.2021/ 27.12.2022 - Asociația OMIS;
Convenție de colaborare nr. 108755/02.08.2021/ 02.08.2022 - Asociația „Clubul Sportiv Shin Daito Aka”;

2

12) Convenție de colaborare nr. 5615/11.01.2019/ 11.01.2023 - Asociația „Clubul Sportiv Dinamo Noua Generație”;
13) Convenție de colaborare nr. 39221/08.04.2021/ 08.04.2022 - Asociația FDP - Protagoniști În Educație (Majilinda);
14) Convenție de colaborare nr. 109228/13.08.2019/ 13.08.2022 - Asociația FDP - Protagoniști În Educație ( Școala Sportivă);
15) Convenție de colaborare nr. 97532/23.07.2019/ 23.07.2022 - Asociația Culturală ImpAct Art;
16) Convenție de colaborare nr. 199724/20.12.2021/ 20.12.2022 - Asociația Magic Seniors;
17) Convenție de colaborare nr. 17853/12.02.2021 / 12.02.2023 - Asociația Maia;
18) Convenție de colaborare nr. 3451/09.01.2020/ 09.01.2023 - Asociația Noi Orizonturi-Familia;
19) Convenție de colaborare nr. 185694/26.11.2021/ 26.11.2022 - Asociația Umanitară Tadeu;
20) Convenție de colaborare nr. 83084/24.06.2019/ 24.06.2022 - Club Sportiv Palestra;
21) Convenție de colaborare nr. 1597/05.01.2022/ 05.01.2023 - Asociația "Comunitatea Floreasca";
22) Convenție de colaborare nr. 19298/04.02.2020/ 05.02.2023 - Asociația "Clubul Sportiv Viitorul Noua Generație";
23) Convenție de colaborare nr. 24501/12.02.2020/ 12.02.2023 - Asociația Touched România;
24) Convenție de colaborare nr. 38913/06.03.2020/ 07.03.2023 - Asociația Terapie Comportamentală Aplicată (Atca)-Autism Voice;
25) Convenție de colaborare nr. 145460/22.10.2019/ 22.04.2022 - Autoritatea Națională Pentru Persoanele Cu Dizabilități- ANPD;
26) Protocol de colaborare nr. 152578/11.10.2021/ Până la terminarea proiectului - Agenția Pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București;
27) Convenție de colaborare nr. 18231/03.02.2020/ 02.02.2023 - Centrul Pentru Seniori ai Municipiului București;
28) Convenție de colaborare nr. 106086/14.09.2018/ 14.09.2022 - Direcția Generală de Poliție a Municipiului București-DGPMB;
29) Convenție de colaborare nr. 40846/14.04.2021/ 20.04.2023 - Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului - „Alessandrescu - Rusescu” București –
CZRRCDMF;
30) Convenție de colaborare nr. 23604/10.03.2015/ 19.04.2025 - Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu - Rusescu” București –
SPSCF;
31) Convenție de colaborare nr. 18704/23.02.2016/ 23.02.2026 - Institutul Clinic Fundeni;
32) Protocol de colaborare nr. 179614/22.12.2020/ 04.01.2023 - Spitalul Clinic „Dr. Ioan Cantacuzino”;
33) Convenție de colaborare nr. 23612/10.03.2015/ 19.04.2025 - Spitalul Clinic „Dr. Ioan Cantacuzino”;
34) Convenție de colaborare nr. 23598/10.03.2015/ 19.04.2025 - Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Pantelimon”;
35) Convenție de colaborare nr. 68471/08.07.2016/ 08.07.2026 - Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa”;
36) Convenție de colaborare nr. 40219/24.04.2015/ perioadă nedeterminată - Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”;
37) Convenție de colaborare nr. 26472/15.03.2016/ 15.03.2026 - Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”;
38) Convenție de colaborare nr. 104205/02.08.2019/ 05.08.2022 - Protoieria Sector II Capitala;
39) Protocol de colaborare nr. 69998/03.10.2014/ 01.10.2023 - Agenția Națională Antidrog;
40) Convenție de colaborare nr. 152642/04.11.2019/ Pâna la terminarea proiectului - Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București;
41) Convenție de colaborare nr. 81686/20.06.2019/ 20.06.2022 - Arhiepiscopia Bucureștilor - Centrul de zi pentru copii “Sfânta Muceniţa Sofia”;
42) Convenție de colaborare nr. 9799/28.01.2016/ perioadă nedeterminată - Biserica Cuțitul de Argint;
43) Convenție de colaborare nr. 117262/12.08.2021/ 12.08.2022 – Parohia “Sfânta Treime” – Tei;
44) Convenție de colaborare nr. 20037/20.02.2018/ perioadă nedeterminată - Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date;
45) Convenție de colaborare nr. 147895/28.10.2019/ 28.10.2022 – D.G.A.S.M.B. – D.G.A.S.P.C. 1,2,3,4,5,6;
46) Convenție de colaborare nr. 87201/28.06.2021 / 28.06.2023 - Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2/ Inspectoratul Școlar Sector
2/Școala Gimnazială Nr. 25;
47) Convenție de colaborare nr. 87189/28.06.2021/ 28.06.2023 - Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2/ Inspectoratul Școlar Sector
2/ Școala Gimnazială "Petre Ghelmez";
48) Convenție de colaborare nr. 87204/28.06.2021/ 28.06.2023 - Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2/ Inspectoratul Școlar Sector
2/ Școala Gimnazială "Maica Domnului";
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49) Convenție de colaborare nr. 87199/28.06.2021/ 28.06.2023 - Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2/ Inspectoratul Școlar Sector
2/Școala Gimnazială Nr.62;
50) Convenție de colaborare nr. 137974/17.09.2021/ 17.09.2022 - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1- asistentul maternal locuiește
în sectorul 2;
51) Convenție de colaborare nr. 110457/19.08.2019/ 19.08.2022 - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1- asistentul maternal locuiește
în sectorul 1;
52) Convenție de colaborare nr. 94253/24.11.2009/ 14.11.2022 - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3- asistentul maternal locuiește
în sectorul 3;
53) Protocol de colaborare nr. 60144/14.06.2017/ 14.06.2022 - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3- CSCH;
54) Protocol de colaborare nr. 5176/24.01.2012 / perioadă nedeterminată - Direcția Venituri Buget Local Sector 2;
55) Convenție de colaborare nr. 30635/05.03.2019/ 31.01.2023 - Asociația Niciodată Singur - Prietenii Vârstnicilor;
56) Protocol de colaborare nr. 421437/17.09.2010/ 17.09.2022 - Hotărârea C.L. nr. 267/26.08.2021- Asociația De Ajutor Social "Marathon";
57) Convenție de colaborare nr. 67558/14.06.2018/ 13.06.2022 - Organizația Salvați Copiii;
58) Convenție de colaborare nr. 44803/20.04.2018/ 20.04.2022 - S.C. JT INTERNATIONAL (ROMÂNIA) SRL;
59) Convenție de colaborare nr. 61627/04.05.2020/ 04.05.2022 - Fundația Crucea Alb-Galbenă;
60) Convenție de colaborare nr. 10865/ 02.02.2016/ Contractul de colaborare este valabil până la împlinirea vârstei de 18 ani de către beneficiarii incluși în proiect Fundația Seeding Knowledge Foundation;
61) Convenție de colaborare nr. 80146/16.06.2020/ 15.06.2022 - Fundația "Inimi Deschise";
62) Convenție de colaborare nr. 41351/10.03.2020/ 11.03.2023 - Asociația Pentru Respectarea Drepturilor Omului –ARDOM;
63) Convenție de colaborare nr. 77154/09.06.2020/ 09.06.2022 - Biserica Olari;
64) Protocol de colaborare nr. 93249/06.07.2021/ 31.05.2022 - Societatea Națională de Cruce Roșie - C.A.R.E;
65) Convenție de colaborare nr. 81257/18.06.2020/ 18.06.2024 - Societatea Națională de Cruce Roșie;
66) Acord de parteneriat nr. 107606/06.08.2020/ 06.08.2023 - Universitatea Athenaeum București;
67) Convenție de colaborare nr. 167386/01.11.2021/ 01.11.2022 - Fundația „Misericors – Trup pentru Suflet”;
68) Convenție de colaborare nr. 81580/18.06.2020/ 17.06.2022 - Fundația "Special Olympics" din România;
69) Convenție de colaborare nr. 136487/05.10.2020/ 06.10.2022 - Asociația Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Nr. 3"Înfrățirea";
70) Convenție de colaborare nr. 133912/30.09.2020/ 30.09.2022 - Clubul Copiilor Sector 2;
71) Convenție de colaborare nr. 118756/01.09.2020/ perioadă nedeterminată - Asociația pentru Sprijinirea Femeii Însărcinate și a Familiei;
72) Convenție de colaborare nr. 133363/29.09.2020/ 28.09.2022 - Asociația "The Social Incubator";
73) Convenție de colaborare nr. 118758/01.09.2020/ 31.08.2022 - Asociația Română de Terapii în Autism și ADHD;
74) Convenție de colaborare nr. 142831/15.10.2020/ 15.10.2022 - Fundația Culturală Umanitară So.Si.Se.Sa;
75) Convenție de colaborare nr. 142160/14.10.2020/ 14.10.2022 - Asociația Misiunea Creștină Armata Salvării din România;
76) Convenție de colaborare nr. 162478/20.11.2020/ 20.11.2022 - Asociația Sportivă Rugby Club Antonio Jr.;
77) Acord de colaborare nr. 4021/04.02.2021/ 04.02.2023 - Kaufland România S.C.S.;
78) Protocol de colaborare nr. 19989/16.02.2021/ 01.03.2023 - Asociația Solwodi;
79) Convenție de colaborare nr. 31071/16.03.2021/ 21.04.2022 - Fundația "Viață și Lumină";
80) Convenție de colaborare nr. 43387/21.04.2021/ 21.04.2022 - Școala Gimnazială "Maica Domnului";
81) Acord de parteneriat nr. 6428/12.05.2021/ 30.09.2022 - Fundația International Justice Mission-București;
82) Convenție privind furnizarea de servicii de certificare nr. 12910/01.02.2021/ 13.05.2024 - Serviciul de Telecomunicații Speciale;
83) Protocol de colaborare nr. 44016/22.04.2021/ Se prelungește automat în lipsa declinării protocolului de una din părți - Sanatoriul Balneoclimateric de Copii;
84) Convenție de colaborare nr. 83854/22.06.2021/ Se prelungește automat în lipsa declinării protocolului de una din părți - Școala Gimnazială Nr.39;
85) Convenție de colaborare nr. 83855/22.06.2021/ Se prelungește automat în lipsa declinării protocolului de una din părți - Școala Gimnazială Nr.40;

4

86) Convenție de colaborare nr. 83836/22.06.2021/ Se prelungește automat în lipsa declinării protocolului de una din părți - Școala Gimnazială Nr.32;
87) Convenție de colaborare nr. 83851/22.06.2021/ Se prelungește automat în lipsa declinării protocolului de una din părți - Școala Gimnazială Nr.77;
88) Convenție de colaborare nr. 83856/22.06.2021/ Se prelungește automat în lipsa declinării protocolului de una din părți - Școala Gimnazială Nr.31;
89) Convenție de colaborare nr. 83833/22.06.2021/ Se prelungește automat în lipsa declinării protocolului de una din părți - Școala Generală Nr.30 - "Grigorie Ghica
Voievod";
90) Convenție de colaborare nr. 83852/22.06.2021/ Se prelungește automat în lipsa declinării protocolului de una din părți - Liceul Teoretic "Lucian Blaga";
91) Convenție de colaborare nr. 69180/28.05.2021/ Se prelungește automat în lipsa declinării protocolului de una din părți - Inspectoratul Școlar al Municipiului
București;
92) Convenție de colaborare nr. 18515/16.02.2018/ Se prelungește automat în lipsa declinării protocolului de una din părți - Centrul Teritorial Veterinar Sector 2 –
București;
93) Protocol de colaborare nr. 73570/04.06.2021/ 07.06.2023 - Poliția Locală Sector 2;
94) Acord de parteneriat în cercetare nr. 42482/06.05.2021/ 06.05.2025 - Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport-Școala Doctorală;
95) Convenție de colaborare nr. 77347/10.06.2019/ 10.09.2022 - Asociația Cercul de la București;
96) Convenție de colaborare nr. 87578/28.06.2021/ 28.06.2022 - Asociația Dream Project;
97) Protocol de colaborare nr. 82885/18.06.2021/ 01.06.2022 - Asociația Artiștilor Plastici;
98) Convenție de colaborare nr. 94028/07.07.2021/ 21.07.2022 - Institutul de Cercetare a Calității Vieții-ICCV;
99) Protocol de colaborare nr. 104407/26.07.2021/ 31.10.2022 - Asociația SOS Satele Copiilor Din România;
100) Convenție de colaborare nr. 109980/04.08.2021/ 09.08.2024 - D.G.A.S.P.C. Covasna;
101) Convenție de colaborare nr. 109981/04.08.2021/ 20.08.2024 - D.G.A.S.P.C. Dâmbovița;
102) Protocol de colaborare nr. 120520/19.08.2021/ 19.08.2022 - Asociația Biroul de Servicii Generale ale Alcoolicilor Anonimi Din România;
103) Convenție de colaborare nr. 148807/05.10.2021/ 12.10.2022 - Asociația Șansa Ta;
104) Convenție de colaborare nr. 152450/11.10.2021/ 11.10.2022 - Asociația Fecioara Maria a Milostivirii din România;
105) Convenție de colaborare nr. 160763/22.10.2021/ 22.10.2022 - T-Rex Adventure Park SRL;
106) Convenție de colaborare nr. 168386/02.11.2021/ 02.11.2022 - Asociația Sf. Capitanio și Geroza;
107) Convenție de colaborare nr. 174142/10.11.2021/ 10.11.2022 - Asociația Sprijinirea Integrării Sociale- ASIS;
108) Convenție de colaborare nr. 155010/14.10.2021/ 14.10.2023 - Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia";
109) Convenție de colaborare nr. 136865/15.09.2021/ Se prelungește automat în lipsa declinării protocolului de una din părți - Organizația Umanitară Concordia;
110) Convenție de colaborare nr. 184077/24.11.2021/ 22.11.2022 - Asociația Cultural Educativă ACIS;
111) Convenție de colaborare nr. 176963/15.11.2021/ 15.11.2022 - Asociația Ateliere Fără Frontiere;
112) Protocol de colaborare nr. 188663/06.12.2021/ 06.12.2022 - Fundația Calea Victoriei 2007;
113) Convenție de colaborare nr. 188956/06.12.2021/ 06.12.2022 - Teatrul Muzical Ambasadorii.
De asemenea, au mai fost încheiate acorduri cadru în vederea dezvoltării serviciilor sociale de tip rezidențial, după cum urmează:
1) Fundația Umanitară AGAPE;
2) Așezământ pentru Bătrâni – Asociația Istrița;
3) Asociația Speranța pentru Ocrotirea Bolnavilor de SIDA din Constanța;
4) Asociația Cămin pentru Bătrâni Romantic Club;
5) Organizația Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual;
6) Asociația CARITAS București;
7) Fundația Bambini In Emergenza;
8) Ansamblul Social Creștin Măgurele.
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Capitolul I: Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale
A.

Serviciile sociale existente la nivelul sectorului 21
Grad de ocupare

Bugetele estimate pe surse de finanţare, pentru serviciile sociale
existente:
[mii lei]
Buget
Buget
Buget de stat
Contribuţii
Alte
local
judeţean
persoane
surse
beneficiare

42

53 benef. - 126,1%

5.443

-

514

510

-

Centre de îngrijire şi asistenţă:
45
Centrul de Îngrijire și Asistență nr.2
3.
8790 CR-D-II
Centre de recuperare şi reabilitare
140
neuropsihiatrică 1 și 2
4.
8790 CR-D-VII Locuinţe protejate pentru persoane
30
adulte cu dizabilități
Centre rezidenţiale pentru copii în sistemul de protecţie specială

56 benef. - 124,4%

3.609

-

2.976

85

-

127 benef. -90,71%

10.125

-

8.351

4

-

31 benef. -103,3%

1.370

-

1.130

-

-

108

86 benef. -79,6%

6.117

4.117

-

-

Centre de primire în regim de
urgenţă-Centrul de Primiri Urgență
20
Cireșarii
7.
8790 CR-C-III
Adăpost de noapte pentru copiii
18
străzii ”Dănilă Prepeleac”
8.
8790 SF-C
Servicii pentru copilul aflat în
plasament la rude/ familii/ persoane,
precum şi la asistent maternal/ tutelă
Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru mamă şi copil

20 benef. - 100%

1.529

-

1.029

-

-

27 benef. - 150%

797

-

537

212 benef. în
medie lunar

2.295

-

1.545

-

-

829

-

558

-

-

1.000

-

-

-

-

Nr.
crt.

Cod serviciu
social, conform
Nomenclatorul
ui serviciilor
sociale

Denumirea serviciului social

Capacitate

Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice
Cămine pentru persoane vârstnice:
Centrul rezidențial pentru persoane
vârstnice ”Speranța”
Centre rezidenţiale pentru persoane adulte cu dizabilităţi
1.

2.

5.
6.

8730 CR-V-I

8790 CR-D-I

8790 CR-C-I

Unități rezidențiale de tip familial 18

8790 CR-C-II

9.

8790 CR-MC-I

Centre maternale-Centrul Maternal
”Maria”

15 mame 18 cupluri mamași 18
copil
copii
Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoanele fără adăpost
10.

8790 CR-PFAII

Adăposturi de Noapte pentru
Persoane Adulte

48

169 benef. - 352%

6

Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoane victime ale traficului de persoane
Centrul Pilot de Protecție pentru
24
36 benef.-150%
Copilul Victimă a Traficului de
Ființe Umane Gavroche
Centre de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenţei în familie
12.
8899 CZ-VD-I
Centrul de Prevenire și Combatere a
40
84 benef.- 210%
Violenței Domestice
Centre de zi pentru persoane vârstnice
11.

8790 CR-C-I

1.015

-

683

-

-

678

-

-

-

-

1.439

-

-

-

-

Centrul de zi Balotului
27
18 benef. -66,66%
Centrul de Servicii de Recuperare
35
36 benef. -102,8%
Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Șos. Pantelimon, nr. 301, corp C
Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separaţi sau în risc de separare de părinţi

1.370
708

-

1.130
584

-

-

Creşe
Unități de educație timpurie
Centre de zi pentru copii aflaţi în
situaţie de risc de separare de părinţi:
„Floare de Câmp” și „Ursulețul de
Pluș”
19.
8891 CZ-C-III
Centre de zi de recuperare pentru
copii cu dizabilităţi- Centrul de Zi de
Recuperare și Resurse pentru Copii
cu Dizabilități Multiple și Familiile
lor
Centre de zi pentru familie cu copii

8.544
1.591

-

322
85

-

828

-

558

-

-

586

-

483

-

-

955

-

643

-

-

1.416

-

953

-

-

Centre de zi de socializare şi
petrecere a timpului liber (tip club):
Centrul pentru Persoane Vârstnice
Basarabia și Centrul pentru Persoane
Vârstnice Plumbuita
Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi
13.

14.
15.

16.
17.
18.

20.

21.

8810 CZ-V-II

100

185 benef.- 185%

8899 CZ-D-I
8899 CZ-D-II

8891 CZ-C-II
8891 CZ-C-II
8891 CZ-C-II

8899 CZ-F-I

8891-CZ-C-II

Centre de zi pentru consiliere şi
sprijin pentru părinţi şi copii Centrul de consiliere ”Floare de
Colț”
Centre de zi de tip
afterschool/beforeschool care oferă
servicii educaționale specializate de

335
90
40

30

150

84

515 benef. -153,7%
135 benef. - 150%
47 benef. - 117,5%

30 benef. - 100%

150 benef. -100%

70 benef. - 83,3%
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petrecere a timpului liber – Centrul
de Zi “Sf.Pantelimon”
22.
8891 CZ-C-II
Centrul de Zi pentru Copii
„Pinocchio”
23.
8891 CZ-C-II
Centrul de Zi pentru Copii „Sf.
Maria”
Centre de zi destinate agresorilor

50

50 benef. - 100%

1.075

-

724

-

-

40

40 benef. - 100%

643

-

433

-

-

Compartimentul de Asistență pentru
Agresori
Centre de găzduire şi îngrijire pentru copii

20

40 benef. - 200%

370

-

-

-

-

fără codificareCentrul de Îngrijire şi Găzduire
internate de tip
„Neghiniţă”
social
26.
fără codificareCentrul de Îngrijire şi Găzduire „Colț
internate de tip
Alb”
social
Servicii privind evaluarea persoanelor cu handicap

20

20 benef. - 100%

1.059

-

713

-

-

44

56 benef. - 127,2%

2.645

-

1.781

-

-

-

3095 certificate
745

-

-

-

-

24.

8899CZ-VD-III

25.

27.

fără codificare

Serviciul Secretariat al Comisiei de
Evaluare Persoane Adulte cu
Handicap
28.
fără codificare
Serviciul Evaluare Complexă a
Persoanelor Adulte cu Handicap
29.
fără codificare
Serviciul Asistență Socială a
Persoanelor cu Dizabilități
Servicii privind evaluarea şi protecţia copilului
30.

8891CZ-C-TC

31.

2790 CR-C-I

32.

fără codificare

33.

fără codificare

34.

fără codificare

35.

fără codificare

Telefonul copilului- Număr Unic
Național 119
Centrul de Servicii pentru Copilul cu
Handicap
Serviciul Evaluare Complexă a
Copilului cu Dizabilități
Birou Secretariat Comisie pentru
Protecţia Copilului
Serviciul Protecţia Copilului
Delincvent
Acordarea de servicii de evaluare și
consiliere psihologică pentru copilul
victimă a abuzului-Centrul de
consiliere: strada Țepeș Vodă nr.7

-

3319 benef.

2.231

-

18.254 benef.

1.736

-

-

-

-

-

600 benef.

877

-

-

-

-

55

55 benef. -100%

4.256

-

2.864

-

-

-

1260 dosare/benef.

1.264

-

-

-

-

-

1400 dosare/benef.

568

-

-

-

-

-

500 benef.

1.091

-

-

-

-

-

592 benef.

358

-

241

-

-
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Serviciul Adopţii-compartiment
postadopții
37.
fără codificare
Biroul Monitorizare Relații Familiale
38.
fără codificare
Serviciul de Intervenție în Situații de
Abuz, Neglijare, Trafic, Migrațiune
și Repatrieri
39.
fără codificare
Biroul Asistență Socială Stradală
Servicii de asistenţă socială
36.

fără codificare

40.

8810 ID-II

41.

8810 ID IV

42.

8899 SC D I

43.

8899 SIS-II

44.
45.

fără codificare
fără codificare

Servicii de îngrijire la domiciliu
(acordate de îngrijitori persoane),
bd.ul Basarabia nr.90
Servicii la domiciliu destinat
persoanelor adulte cu dizabilități prin
asistent personal
Servicii în comunitate pentru
persoanele adulte cu dizabilități
acordate prin asistent personal
profesionist
Servicii acordate în stradă prin
Serviciul de Ambulanță Socială
Serviciul Marginalizare Socială
Serviciul Evidență Beneficii de
Asistență Socială

-

206 benef.

214

-

-

-

-

-

80 benef.
800 benef.

559
1.770

-

-

-

-

-

100 benef.

538

17

25 benef.

53

-

-

-

-

660

750 benef.

5.022

-

24.676

-

-

18

0

-

-

-

-

-

1982 benef.

2.168

-

-

-

-

3912 benef.
10.800 benef.
(Consiliere OUG nr.

1.061
876

-

-

-

-

3.734

-

-

-

-

-

111/2010și Legea nr.
61/1993)

46.

fără codificare

Servicii Asistență Socială –Silvestru,
Pantelimon, Baicului și Mașina de
Pâine
*conform Nomenclatorului serviciilor sociale

-

7294 benef.

B. Servicii sociale propuse spre a fi înfiinţate:
Denumirea
serviciului
social

Cod
servici
u social

Categorie
beneficiar
i

Capacitate
necesară
Nr.
Nr.
bene locuri
ficiar (în
i/
paturi)
zi

Capacit
ate
clădire/
spațiu
necesar
- mp -

Resurse umane
necesare*

Bugetele estimate pe surse de finanţare, pentru serviciile sociale
existente:
Buget local
Buget
Buget
Contr.
Alte
Județean
de stat Pers.
surse
beneficiare

9

Justificare

Locuintă
protejată
(maxim)
pentru
persoane
adulte cu
dizabilități
Pantelimon
Locuintă
protejată
(maxim)
pentru
persoane
adulte cu
dizabilități
Vergului
Centrul de
zi ”Un pas
înainte”

8790
CR-DVII

Persoane
adulte cu
dizabilități

6

6

82,98

-5 referenți;
-1 infirmieră.

76 buget total
al proiectului
”Un
pas
înainte”.864,8
5 lei

691.783,65
lei” proiectul
”Un
pas
înainte”

8790CR-DVII

Persoane
adulte cu
dizabilități

6

6

81,16

-5 referenți;
-1 infirmieră.

76.864,85 lei
buget total al
proiectului
”Un
pas
înainte”

691.783,65
lei proiectul
”Un
pas
înainte”

8899
CZ-DVII

Persoane
adulte cu
dizabilități

30

82,68

-1 coordonator;
-1 terapeut
ocupațional;
-1 psiholog;
-1 asistent
social;
-1
kinetoterapeut;
-1 specialist în
angajare;
-1 specialist în
evaluare
vocațională;
-1 îngrijitor.

76.864,85 lei
buget total al
proiectului
”Un
pas
înainte”

691.783,65
lei proiectul
”Un
pas
înainte”

Centrul de
criză pentru
persoane
adulte cu
dizabilități
Centrul
pentru viață
independen
tă
pentru
persoane
adulte cu
dizabilități1

8790CR-DVI

Persoane
adulte cu
dizabilități

4

4

62,40

-1 inspector de
specialitate;
-4 infirmiere.

65.000 lei

8790CR-DIV

Persoane
adulte cu
dizabilități

13

13

369,42

-1 șef centru;
-1 inspector de
specialitate;
-1 psiholog;
-1
kinetoterapeut;

Buget local

10

Proiectul ”Un pas
înainte” are un
buget
estimat
format
din
76.864,85 lei de la
bugetul local și
691.783,65 lei alte
surse
Proiectul ”Un pas
înainte” are un
buget
estimat
format
din
76.864,85 lei de la
bugetul local și
691.783,65 lei alte
surse
Proiectul ”Un pas
înainte” are un
buget
estimat
format
din
76.864,85 lei de la
bugetul local și
691.783,65 lei alte
surse

-2 asistenți
medicali;
-1 referent;
-1administrator;
-4 infirmiere;
-1- îngrijitor.
- 1 șef centru;
- 1 psiholog;
- 5 inspectori de
specialitate;
- 1 îngrijitor.
- 1 șef centru;
- 2 psihologi;
- 3 inspectori de
specialitate;
- 1 referent;
- 1 îngrijitor.
1 infirmieră

Serviciul de
asistență
comunitară
Basarabia2

8899
CZ-PNV

Persoane
aflate în
nevoie

Buget local

Serviciul de
asistență
comunitară
Plumbuita3

8899
CZ-PNV

Persoane
aflate în
nevoie

Locuință
Protejată
pentru
Persoane
Vârstnice4
Centrul
Respiro
pentru
persoane
adulte cu
dizabilități5
Echipa
mobilă
pentru
persoane
adulte cu
dizabilități6

8730
CR-VIII

Persoane
vârstnice

8790
CR-DVI

Persoane
adulte cu
dizabilități

-2 inspectori de
specialitate;
-1 asistent
medical;
-4 infirmiere.

Buget local

8810
ID-VI

Persoane
adulte cu
dizabilități

Buget local

Compartim
entul
Servicii de
Asistență și
Suport
pentru
Persoanele

8899
SC-D-I

Persoane
adulte cu
dizabilități

-2 inspectori de
specialitate;
-1
kinetoterapeut;
-1 asistent
medical;
-2 infirmiere.
- 1 consilier
juridic superior
- 1 consilier
superior
- 1 consilier
principal

Buget local

Buget local

Buget local
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Adulte cu
Dizabilități

- 1 consilier
asistent
- 1 inspector de
specialitate

7

* personal de specialitate, de îngrijire şi asistenţă; personal gospodărie, întreţinere reparaţii, deservire
1 - În anul 2022, este prevăzută doar o înființare administrativă, fără alocări bugetare suplimentare;
2 - În anul 2022, este prevăzută doar o înființare administrativă, fără alocări bugetare suplimentare;
3 - În anul 2022, este prevăzută doar o înființare administrativă, fără alocări bugetare suplimentare;
4 - În anul 2022, sunt propuse a se aloca sumele necesare dotării adecvate a spațiului;
5 - În anul 2022, este prevăzută doar o înființare administrativă, fără alocări bugetare;
6 - În anul 2022, sunt propuse a se aloca sumele necesare cheltuielilior de personal;
7 - În anul 2022, sunt propuse a se aloca sumele necesare cheltuielilor de personal.
C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, în baza prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi
completările ulterioare şi a Legii 98/2016 privind achiziţiile publice pentru realizarea obiectivului operaţional/direcţiei de acţiune prevăzută în ________2

Nr.
crt.

1.

2

Tipul şi obiectul
contractului de
achiziţie publică/
acordului-cadru 2021

Cod CPV

Acord-cadru furnizare
servicii sociale cu cazare
pentru persoane adulte cu
dizabilități

85311200-4

Valoarea
estimată a
contractul
ui de
achiziţie
publică/
acorduluicadru
[lei fără
TVA]
3905400

Sursa de
finanţare

Buget local

Procedura
stabilită/
instrumen
te specific
pentru
derularea
procesului
de
achiziţie

Data estimată
pentru iniţierea
procedurii
[luna/anul]

Data estimată
pentru
atribuirea
contractului de
achiziţie
publică/
acordului- cadru
[luna/anul]

Licitaţie
deschisă

07.2022

09.2022

Modalitatea de
derulare a
procedurii de
atribuire
[online/ offline]

online

Persoana responsabilă
cu aplicarea procedurii
de atribuire

Angajat SLAP

Sunt aplicabile prevederile Ordinului ANAP nr.281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale, cu următoarele precizări şi completări:
a) Codul CPV este însoțit de codul serviciului social din Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin HG nr.867/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Estimarea valorii contractului se realizează pe baza standardelor de cost pentru serviciile sociale care fac obiectul contractării, aprobate la nivel național prin hotărâre a Guvernului;
c) Bugetul estimat al programului de contractare.
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2.

Acord-cadru furnizare
servicii sociale cu cazare
pentru persoane adulte cu
dizabilități diagnosticate
cu HIV/SIDA

85311200-4

350313

Buget local

Licitaţie
deschisă

09.2022

11.2022

online

Angajat SLAP

3.

Acord-cadru furnizare
servicii sociale cu cazare
pentru persoane adulte cu
dizabilități neuropsihice
Acord-cadru furnizare
servicii sociale cu cazare
pentru persoane vârstnice
Acord-cadru furnizare
servicii de practică
medicală (neurologie)

85311200-4

1301800

Buget local

Licitaţie
deschisă

09.2022

11.2022

online

Angajat SLAP

85311100-3

2906970

Buget local

Licitaţie
deschisă

07.2022

09.2022

online

Angajat SLAP

85121220-1

283590

Buget local

Licitaţie
deschisă

03.2022

05.2022

online

Angajat SLAP

Contract de achiziție
publică furnizare
Servicii de interpretariat
în limbaj mimico-gestual
la distanță
Servicii/Servicii de
sănătate, servicii sociale
și servicii conexeAchiziție servicii de
asistență socială cu
cazare destinate copiilor
cu sau fără dizabilități
separați temporar sau
definitiv de părinții lor

79540000-1

350

Buget local

Achiziție
directă

01.2022

04.2022

online

Angajat SLAP

853110002- Servicii
de asistență
socială cu
cazare

5.585.522,
17

Buget
Local

Licitație

08.2022

12.2022

online

Angajat SLAP

4.

5.

6.

7.

D. Programul de subvenționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute de lege, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi
fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu completările ulterioare:

Nr.
crt.
1.
2.

1. Serviciile sociale eligibile/neeligibile pentru a primi subvenţii de la bugetul local:
Unități de asistență socială
Încadrarea în Nomenclatorul serviciilor sociale
Centre de prepare și distribuire a hranei pentru persoane în risc
de sărăcie: cantine sociale, masa de roți;
Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separați sau
în risc de separare de părinți;

Suma estimată

8899 CPDH-I cantine sociale

240.000 lei

8891 CZ-C-II Centre de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare
de părinți

153.600 lei

13

3.

Centre de zi pentru persoane toxico-dependente, pentru
persoane cu diferite adicții: droguri, alcool, alte substanțe
toxice, etc.

8899 CZ-AD-III Centre de zi pentru asistența integrată a adicțiilor

270.000 lei

2.Capitolele de cheltuieli curente de funcţionare a unităţilor de asistenţă socială, pentru care se pot acorda subvenţii:
a) cheltuieli de personal pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență și personalul de specialitate auxiliar;
b) cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate;
c) cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei;
d) cheltuieli cu iluminatul;
e) cheltuieli pentru plata serviciilor apă, canal, salubrizare, telefon;
f) cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate;
g) cheltuieli cu obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durată și echipament pentru persoanele asistate;
h) cheltuieli de transport pentru persoanele asistate și însoțitorii lor;
i) cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate;
j) cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate;
k) cheltuieli pentru carburanții și lubrifianții necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială.
3.Bugetul estimat al programului de subvenţionare: 663.600 lei.
Capitolul II – Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local în conformitate cu prevederile art. 6
din HG nr.797/2017
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 actualizează periodic, ori de câte ori apare o modificare legislativă, pagina proprie de internet
www.social2.ro, aducând la cunoșțință publicului larg și beneficiarilor toate informațiile prevăzute de legislația în vigoare.
1. Revizuirea sau actualizarea informaţiilor, care se publică pe pagina proprie de internet a DGASPC Sector 2:
a. Strategia D.G.A.S.P.C. Sector 2015-2020 – se publică pe pagina proprie de internet: www.social2.ro;
b. Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului local al Sectorului 2 – se publică pe pagina proprie de internet:
www.social2.ro- anual;
c. Activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare – formulare/ modele de cereri în format editabil, condiţii de eligibilitate, informaţiile privind costurile
serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat, proceduri de sistem, proceduri operaţionale. – se actualizează ori de câte ori este nevoie;
d. Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul Sectorului 2, acordate de furnizori publici ori privaţi;
i. Lista furnizorilor de servicii sociale din Sectorul 2 şi a serviciilor sociale acordatede aceştia – se actualizează lunar/periodic în funcție de modificările apărute;
ii. Serviciile sociale care funcţionează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistenţă socială: nr. cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile şi
personalul/tipul de serviciu, înregistrate în anul anterior etc. – se actualizează trimestrial/anual;
iii. Situaţii statistice care privesc serviciile sociale organizate şi acordate la nivelul Sectorului 2 – se actualizează anual.
2. Activităţi de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada
realizării evaluării iniţiale, a anchetelor sociale sau a activităţii de consiliere în cadrul centrelor de zi:
Nr. Tematică
Scurtă descriere
Perioada estimată de desfăşurare
Organizator
crt.
DIRECȚIA ASISTENȚĂ SOCIALĂ
1.
Distribuire pliante
Informațiile despre fiecare serviciu social se vor regăsi în Permanent
Direcția Asistență Socială
pliante, care vor fi distribuite prin intermediul oricărui
serviciu care lucrează cu publicul.
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2.

Publicare informații pe pagina de
web a instituției și pe Facebook

Se vor actualiza informațiile deja existente pe pagina de
web a instituției și pe Facebook.

Ori de câte ori este necesar

Direcția Asistență Socială

3.

Furnizarea de informații către mediul
mass media

Trimestrial

Direcția Asistență Socială

4.

Permanent

Direcția Asistență Socială

5.

Elaborarea și utilizarea Ghidului
beneficiarului pentru informarea
exclusivă a potențialilor beneficiari
sau, după caz, a reprezentanților
legali/reprezentanților convenționali,
a familiilor acestora, cu privire la
serviciile oferite de fiecare serviciu
social
Prezentarea directă a serviciilor

Se va efectua periodic prin intermediul Biroului de presă
din cadrul Primăriei Sectorului 2, în vederea promovării
serviciilor sociale furnizate, în rândul opiniei publice.
Ghidul beneficiarului cuprinde date referitoare la
regulamentul de organizare și funcționare a fiecărui
serviciu social, serviciile și facilitățile oferite, un rezumat
al drepturilor și obligațiilor beneficiarilor.

Menținerea legăturii cu cetățeni/instituții/organizații, în
vederea promovării serviciilor de asistență socială.

Permanent

Direcția Asistență Socială

6.

Distribuire afișe

Direcția Asistență Socială

1.

Distribuire pliante

Afișele care cuprind datele de contact ale unor Semestrial
centre/servicii vor fi expuse în instituții/locuri publice în
vederea promovării serviciilor oferite.
DIRECȚIA PROTECȚIA COPILULUI
Informarea comunității Sectorului 2 prin prezentarea Semestrial
centrelor de zi, serviciile de asistență socială oferite de
acestea, rolul lor, accesarea, modul de funcționare,
importanța existenței serviciilor pentru copiii din
comunitate și familiile acestora/ Dreptul la servicii
gratuite de educație informală și non-formală.
Menționarea legăturii cu școlile pe care le frecventează
beneficiarii, în vederea identificării copiilor aflați în
dificultate și pentru prezentarea serviciilor sociale oferite.
Colaborarea cu școlile din cartier.
Distribuire de materiale informative ( fluturași) cu privire
la problematica copiilor străzii, a problemelor cu care se
confruntă și a modului de sesizare/accesare a serviciilor
sociale;

Biroul Asistență Socială
Stradală;

Distribuire de materiale informative ( fluturași) cu privire
la serviciile sociale destinate copiilor ai căror părinți sunt
în divorț/divorțați, a modului de accesare a acestora,
precum și a modalităților de sesizare a cazurilor;

Biroul Monitorizare Relații
Familiale;
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Centrul de Zi pentru Copii „Sf.
Maria”; Centrul „Casa din
Tei”;
Centrul de Zi „Sf.
Pantelimon”;
Centrul de Zi„Pinocchio”;

Informarea comunității cu privire la procesul adopției
interne, prin organizarea de dezbateri publice pe tematica
adopției prin publicitate și împărțire pliante;

Serviciul Adopții

Campanii de informare a comunității sectorului 2 prin
distribuirea de materiale informative (fluturași) cu privire
la problematica copiilor străzii, a problemelor cu care se
confruntă și a modului de sesizare/accesare a serviciilor
sociale;

Centrul de Consiliere- din str.
Țepeș Vodă, nr. 7

Distribuire de pliante, afișe la sediile subordonate
D.G.A.S.P.C. Sector 2 (creșe, centre de zi, etc).

Serviciul Asistență –Maternală
Corpul asistenților maternali
profesioniști-Compartimentul
Plasament la Persoane Familii
Tutelă
Direcția Protecția Copilului

2.

Publicare informații pe pagina de
web a instituției și pe Facebook

Actualizarea informațiilor pe pagina de web a instituției
și pe Facebook.

Ori de câte ori este necesar

3.

Activități de informare/ consiliere
psihologică și socială, terapie
ocupațională

Activități de informare/ consiliere psihologică și socială
oferite direct, dar și prin utilizarea mijloacelor de
comunicare: telefon, e-mail sau/și WhatsApp, și prin
convenții de colaborare în școlile partenere: Școala
Gimnazială nr. 25, Școala Gimnazială „Petre Ghelmez”,
Școala Gimnazială nr. 62;

Permanent

Activități de informare a adulților comunității cu privire
la consecințele abuzului, neglijării și exploatării copilului
și la importanța prevenirii maltratării copilului, precum și
informarea copiilor din sectorul 2 cu privire la protecția și
promovarea drepturilor acestora;
4.

Workshop-uri de parenting

5.

Activități de informare copil/familie
privind problematica abuzului în
comunitatea Sectorului 2/ Asistență
și consiliere telefonică în situații de
criză

Dezvoltarea abilităților de creștere și îngrijire a copiilor,
optimizarea relațiilor intrafamiliale, educație parentală,
etc.
Informare / consiliere telefonică privind consecințele
expunerii copilului la abuz, neglijare, exploatare și
recomandări pentru soluționarea situațiilor A/N/E;
Copilul/familia este consiliat/ă pentru soluționarea
adecvată a situației semnalate/reorientat sau referit către
alte servicii de specialitate
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Centrul de zi pentru Copii „Sf.
Maria”;
Centrul de Zi „Sf. Pantelimon”
Centrul de Zi„Pinocchio”;
Centrul „Casa din Tei”;
Centrul de Zi de Recuperare și
Resurse pentru Copiii cu
Dizabilități Multiple și
Familiile lor
Serviciul de Intervenție în
Situație de Abuz, Neglijare,
Trafic, Migrație și Repatrieri;

Trimestrial

Centrul „Casa din Tei”

Pe tot parcursul anului 2022

Biroul de Intervenție în Regim
de Urgență și Telefonul
copilului

6.

7.

Activități de informare privind
prevenirea exploatării prin muncă a
copiilor, precum și pentru prevenirea
violenței asupra copilului și a celei
din familie în mediul școlar
Activități de informare a comunității
Sectorului 2 privind procedura de
adopție

Informare copiilor privind prevenirea exploatării prin
muncă și a violenței în familie, în colaborare cu Poliția
Sector 2.

Pe tot parcursul anului 2022

Biroul Monitorizare Relații
Familiale

Sesiuni de informare asupra procedurilor de adopție.
Promovarea profilului public.

Pe tot parcursul anului 2022

Serviciul Adopții

3. Numere TELVERDE în Sectorul 2: Nu este cazul.
La nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 funcționează următoarele linii telefonice destinate cazurilor sociale de pe raza
Sectorului 2:
a) Telefonul vârstnicului: 031-9798, având misiunea de a oferi sprijin persoanelor vârstnice în perioada pandemiei COVID-19;
b) Intervenție în regim de urgență: 021-9862;
c) Telefonul copilului: 021-9852- asigură informarea telefonică și intervenția în situațiile de abuz/neglijare/ orice formă de abuz asupra copilului.
Din acest an, funcționează și linia telefonică 119 – Numărul Unic Național – care asigură preluarea sesizărilor privind cazurile de abuz, neglijare, exploatare și orice
altă formă de violență asupra copilului.
4. Campanii de informare şi sensibilizare a comunității:
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 va organiza, în colaborare cu alte servicii publice sau private de interes local, pe parcursul anului
2022, o serie de campanii de informare și sensibilizare care vor aborda teme sociale de actualitate, al căror scop va fi de creșterea gradului de conștientizare a populației
referitoare la problemele cu care se confruntă comunitatea Sectorului 2, ținând cont de condițiile specifice generate de pandemia COVID-19.
Nr. Tematică
Scurtă descriere
Perioada estimată de desfăşurare Organizator
crt.
DIRECȚIA ASISTENȚĂ SOCIALĂ
1.
Ziua Mondială a Asistenței Sociale
Publicarea unor materiale, atât pe web site-ul instituției, Martie 2022
Direcția Asistență Socială
cât și pe pagina de Facebook a D.G.A.S.P.C. Sector 2, ce
țintesc aducerea în prim plan a rolului și a realizărilor
specifice domeniului asistenței sociale.
2.
Ziua Internațională a Persoanelor Publicarea unor materiale, atât pe web site-ul instituției, Octombrie 2022
Direcția Asistență Socială
Vârstnice
cât și pe pagina de Facebook a D.G.A.S.P.C. Sector 2, în
vederea promovării drepturilor persoanelor vârstnice, dar
și a conturării unei imagini pozitive a îmbătrânirii.
3.
Ziua Internațională a Persoanelor Publicarea unor materiale, atât pe web site-ul instituției, Octombrie 2022
Direcția Asistență Socială
fără Adăpost
cât și pe pagina de Facebook a D.G.A.S.P.C. Sector 2, în
vederea sensibilizării opiniei publice cu privire la situația
persoanelor fără adăpost.
4.
Ziua
Internațională
pentru Publicarea unor materiale, atât pe web site-ul instituției, Noiembrie 2022
Direcția Asistență Socială
Eliminarea
Violenței
asupra cât și pe pagina de Facebook a D.G.A.S.P.C. Sector 2, în
Femeilor
vederea creării unei mai bune reacții a locuitorilor
Sectorului 2 la fenomenul de violență domestică.
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5.

Ziua Internațională a Persoanelor cu
Dizabilități

6.

Ziua Internațională a drepturilor
omului

1.

Ziua Națională a Adopției

2.

„Ziua Internațională a Persoanelor
cu Dizabilități”

3.

Campanie de informare, în cadrul
comunității Sectorului 2, cu privire
la drepturile copiilor cu dizabilități

5.

Campania de informare și
sensibilizare “Stop, violenței
domestice!”

6.

Campanii de informare privind
importanța educației sexuale la
adolescenți

7.

Campanii antidrog

8.

Campanii privind bullying-ul în
școală și excluziunea socială

Publicarea unor materiale, atât pe web site-ul instituției,
cât și pe pagina de Facebook a D.G.A.S.P.C. Sector 2, ce
cuprind informații relevante pentru publicul larg în
legătură cu drepturile persoanelor cu dizabilități.
Publicarea unor materiale, atât pe web site-ul instituției,
cât și pe pagina de Facebook a D.G.A.S.P.C. Sector 2, în
vederea promovării și protejării drepturilor omului.

Decembrie 2022

Direcția Asistență Socială

Decembrie 2022

Direcția Asistență Socială

DIRECȚIA PROTECȚIA COPILULUI
Eveniment organizat de către D.G.A.S.P.C. Sector 2, în 2 Iunie 2022
colaborare cu Primăria Sector 2.
Informarea comunității cu privire la potențialul
3 Decembrie 2022
persoanelor cu dizabilități. Lipirea de afișe și distribuirea
de pliante în cadrul comunității
Lipire de afișe și împărțire de pliante în Sectorul 2.
Colaborarea cu reprezentanții Parohiei Sf. Vineri, cu
privire la drepturile copiilor cu dizabilități prin
organizarea unor vizite cu beneficiarii, ore de pictură,
desene pe asfalt, jocuri, în vederea integrării copiilor cu
dizabilități în societate..
Informarea și sensibilizarea comunității cu privire la
necesitatea abordării integrate a problematicii violenței
în familie, în mod special la copii. Spot-uri de
sensibilizare, dezbateri publice.
Educație pentru sănătate – sexualitatea la adolescenți –
prevenire și conștientizare. Prezentarea importanței
educației sexuale la tineri și, totodată, sfaturi pentru
părinți pe care trebuie să le urmeze pentru a se simti mai
confortabil atunci când discută cu copii lor despre viața
sexuală.
Derularea unor activități de prevenire a consumului de
droguri, prezentarea unor proiecte privind formarea de
abilități de viață sănătoasă, alternative de petrecere a
timpului liber și parenting, în colaborare cu Agenția
Națională Antidrog
Prezentarea diverselor forme de hărțuire (emoțională sau
fizică) a copiilor ( bullying), care pot duce la excluderi
sociale selective, agresiuni fizice directe saiu indirecte,
intimidare, etc. împreună cu Poliția Capitalei;
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Semestrial

Serviciul Adopții
Centrul de Zi de Recuperare și
Resurse pentru Copiii cu
Dizabilități Multiple și Familiile
lor
Centrul de Zi de Recuperare și
Resurse pentru Copiii cu
Dizabilități Multiple și Familiile
lor

Semestrial

Centrul ”Casa din Tei”

Semestrial

Centrul ”Casa din Tei”

Semestrial

Centrul ”Casa din Tei”

Pe tot parcursul anului 2022

Centrul ”Casa din Tei”
Centrul de zi pentru Copii „Sf.
Maria”;
Centrul de Zi „Sf. Pantelimon”;
Centrul de Zi „Pinocchio”

9.

10.

11.

12.

Campania de sensibilizare a opiniei
comunitare cu privire la
consecinţele abuzului, neglijării şi
exploatării copilului şi la importanţa
prevenirii maltratării copilului
Campanii de informare,
conștientizare și sensibilizare
privind promovarea drepturilor
copiilor
Campania de recrutare a
”Asistenților maternali
profesioniști”

Campanii de social responsability
(CSR)

Biroul Asistență Socială
Stradală;
Serviciul de Intervenție în
Situații de Abuz, Neglijare,
Trafic, Migrațiune și Repatrieri

Prezentarea consecinţelor abuzului, neglijării şi
exploatării copilului şi la importanţa prevenirii expunerii
copilului unei forme de abuz.

Pe tot parcursul anului 2022

Informarea și implicarea comunității privind modalitățile
de semnalare și rezolvare a situațiilor de abuz, neglijare
și exploatare a copiilor

Pe tot parcursul anului 2022

Biroul de Intervenție în Regim
de Urgență și Telefonul
Copilului

D.G.A.S.P.C. Sector 2 continuă campania de recrutare a
asistenților maternali în vederea implementării
Proiectului Team-Up: Progres în calitatea îngrijirii
alternative a copiilor”-Proiect cofinanțat din Fondul
Social European prin Programul Operațional Capital
Uman 2014-2020.
Campanii de responsabilitate socială- campanie de
sensibilizare la TVR cu ocazia Crăciunului

Pe tot parcursul anului 2022

Serviciul Asistență MaternalăCorpul asistenților maternali
profesioniști-Compartimentul
Plasament la Persoane Familii
Tutelă

Ori de câte ori este necesar

Centrul de Primire în Regim de
Urgență ”Cireșarii”

5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale DGASPC Sector 2:
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 va organiza campanii și evenimente, care vor fi mediatizate în comunitate pe site-ul propriu, pe
pagina de social media a instituției, precum și prin mass media. Prin diseminarea acțiunilor se urmărește creșterea gradului de cunoaștere a serviciilor și beneficiilor sociale
oferite prin intermediul structurilor organizatorice ale instituției, precum și a gradului de transparență în deciziile cu impact la nivelul comunității locale.
Nr.
crt.

Tematică

1.

Promovarea rolului Serviciului
Ambulanța Socială în comunitate

2.

Promovarea serviciilor acordate
victimelor violenței domestice și
agresorilor familiali

Scurtă descriere
DIRECȚIA ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Realizarea unor materiale care conțin informații relevante
despre rolul Serviciului Ambulanță Socială în comunitate,
accesarea și modul de funcționare și distribuire a acestora către
locuitorii Sectorului 2 și alți specialiști din domenii conexe.
Realizarea unor materiale care conțin informații relevante
despre impactul violenței domestice asupra actorilor implicați,
încurajarea atitudinii proactive a locuitorilor Sectorului 2,
serviciile disponibile la nivelul instituției pentru victime și
agresori, criteriile de eligibilitate și datele de contact. Aceste
materiale vor fi distribuite către comunitatea locală și alți
specialiști din domenii conexe.
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Perioada estimată de desfăşurare

Organizator

Pe tot parcursul anului 2022

Direcția Asistență Socială

Pe tot parcursul anului 2022

Direcția Asistență Socială

3.

Promovarea rolului Telefonului
Vârstnicului în comunitate

4.

Promovarea
serviciilor
persoanele cu dizabilități

5.

“Ziua Porților Deschise” în centre
rezidențiale pentru persoane adulte

1.

Promovarea serviciilor sociale prin
distribuirea unor materiale
informative pe suport de hârtie.

2.

Eveniment “Ziua Porților Deschise”

3.

Campanie de informare a opiniei
publice și a beneficiarilor
privind problematica fenomenului
‘’copiii străzii’’, de specificul acestui
fenomen, de dinamica lui şi de
condiţiile în care se dezvoltă acest
fenomen.
Campanie de promovare a rolului
Telefonului copilului- Număr unic
Național -119 , în comunitatea
Sectorului 2

4.

pentru

Realizarea unor materiale care conțin informații relevante
despre rolul liniei telefonice, grupul țintă, precum și datele de
contact. Aceste materiale vor fi distribuite către comunitatea
locală și alți specialiști din domenii conexe.
Realizarea unor materiale care conțin informații relevante
despre serviciile/centrele disponibile la nivelul instituției
pentru persoanele cu dizabilități și datele de contact ale
acestora. Aceste materiale vor fi distribuite către comunitatea
locală și alți specialiști din domenii conexe.
Se vor organiza lunar, după un program bine stabilit și cu
respectarea drepturilor persoanelor beneficiare.
DIRECȚIA PROTECȚIA COPILULUI
Realizarea unor materiale informative (care să cuprindă
serviciile sociale disponibile pentru beneficiari/condiții de
eligibilitate/capacitate) pe suport de hârtie, care vor fi
distribuite posibililor beneficiari și de asemenea, diseminarea
acestora în comunitate.

Pe tot parcursul anului 2022

Direcția Asistență Socială

Pe tot parcursul anului 2022

Direcția Asistență Socială

Lunar

Direcția Asistență Socială

Pe tot parcursul anului 2022

Potențialii beneficiari și părinții/reprezentanții legali ai
acestora pot vizita spațiile dedicate activităților derulate ăn
cadrul centrelor de zi, cu respectarea normelor sanitare impuse
de pandemia COVID-19.
Distribuirea de materiale informative (fluturași) cu privire la
problematica copiilor străzii, a problemelor cu care se
confruntă și a modului de sesizare/accesare a serviciilor
sociale.

o dată pe an

C.Z C.„Sf. Maria”;
C. Z. „Sf.Pantelimon”;
C.Z. „Pinocchio”
Centrul „Casa din Tei”
Centrul de Zi de
Recuperare si Resurse
pentru Copiii cu
Dizabilitati Multiple si
Familiile lor
Direcția Protecția Copilului

Pe tot parcursul anului 2021

Biroul Asistență Socială

Realizarea unor materiale promoționale ( pliante) pentru copii,
părinți, profesioniști și alți membri ai comunității, care conțin
informații relevante despre Telefonul copilului în comunitate,
accesarea și modul de funcționare. Acțiuni de distribuire
pliante în familie/instituții/comunitate.

Pe tot parcursul anului 2022

Biroul de Intervenție în
Regim de Urgență și
Telefonul copilului

La nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 se organizează, conform Planului Programe/Evenimente 2022, următoarele:
Nr.
crt.

Data

Titlul evenimentului/activităţi

Obiectiv/scop
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Locaţia

Buget/Surse de finanţare

➢ omagiu adus marelui poet
national Mihai Eminescu;

unităţile/
centrele de
protecţie

Buget local/
Sponsorizări

➢ sărbătorirea zilei Unirii
Mici

unităţile/
centrele de
protecţie

Buget local/
Sponsorizări

Ziua Copiilor Inventatori

➢ eveniment dedicat Zilei
Copiilor Inventatori

unităţile/
centrele de
protecţie

Buget local/
Sponsorizări

24.02.2022

„Iubeşte româneşte în versuri” -concurs de poezie

➢ marcarea
sărbătorii
populare „Dragobetele”

Centrul de zi
„Pinocchio”

Buget local/
Sponsorizări

5.

24.02.2022

„DRAG de DRAGobete!”

➢ marcarea
sărbătorii
populare „Dragobetele”

Centrul de zi
„Pinocchio”

Buget local/
Sponsorizări

6.

1.03.2022

Concursul de inteligenţă şi creativitate
„Miss Smărăndiţa”

➢ promovarea interesului
copiilor pentru lectură prin
redescoperirea
spiritului
crengian

7.

1.03.2022
8.03.2022

„E primăvară-n suflet de copil” -activităţi plastice şi
practice, programe artistice, ateliere de mărţişoare etc

unităţile/
centrele de
protecţie

8.

17.03.2022

Ziua Mondială a Asistenţei Sociale
-oferirea de diplome de merit tuturor asistenţilor sociali din
cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 2

9.

2.04.2021

unităţile/
centrele de
protecţie

Buget local/
Sponsorizări

10.

01.04.2022
24.04.2022

„Ziua Mondială de conștientizare a autismului”- acțiuni
menite să atragă atenția asupra problematicii autismului,
precum și de sensibilizare față de autism.„Caravana albastră”
– vor fi eliberate baloane albastre
„Veniţi de luaţi Lumină!”- activităţi plastice şi practice,
programe artistice, ateliere de încondeiat ouă etc

➢ centrele se întrec în
activităţi dedicate primăverii
şi mamelor prin serbări
dedicate zilelor de 1 şi 8
Martie
➢ promovarea contribuției
asistenților
sociali
și
recunoașterea
impactului
serviciilor
sociale
în
creșterea
calității
vieții
oamenilor și nevoia de
investiție în suportul acordat
oamenilor
➢ eveniment dedicat Zilei
Mondiale de conștientizare a
autismului
➢ organizarea
de
evenimente prilejuite de
sfintele sărbători pascale

unităţile și
centrele de
protecţie

Buget local/
Sponsorizări

1.

15.01.2022

„Eminescu să ne bucure!” activităţi practice, programe
artistice, concursuri tematice, etc

2.

24.01.2022

„Lecţie despre Mica Unire” -expoziţie cu lucrările realizate
de copii la Biserica Olari

3.

17.01.2022

4.
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Buget local/
Sponsorizări

Buget local/
Sponsorizări

Buget local/
Sponsorizări

11.

14.05.2021

Ziua Internaţională a Familiei- întreceri sportive între copii
și familii, ateliere de creație, premierea unei familii cu
posibilități materiale reduse, dar unită și cu mult respect față
de valorile pozitive

12.

01.06.2022

13.

02.06.2022

14.

21.06.2021
06.09.2022

Ziua Internațională a Copilului - activităţi practice,
programe artistice, concursuri tematice etc
Ziua Națională a Adopției
„Adopția este iubire”- activități specifice Zilei Naționale a
Adopției, prin intermediul căreia semnalăm importanța
crucială pe care mecanismul adopției o are în a oferi șansa
unor mii de copii să-și găsească o familie
„Sănătate prin mişcare”- participanţii vor beneficia de
asistenţă specializată în fiecare zi de Luni timp de 1h /
săptămână (900 – 1000)

15.

21.06.2021
01.09.2021

„Miniteatru în Amfiteatru”- spectacole de teatru în aer liber
pentru copiii din sectorul 2

16.

„Formă și culoare în vacanța mare”- ateliere de pictură pe
forme de ipsos, organizate în parcurile din sectorul 2

17.

21.06.2021
02.09.2021
26.06.2022

18.

29.07.2022

19.

30.08.2022

„Ziua Imnului”- în colaborare cu Parohia Olari - Centrul
Social Educaţional ADORNO copii din sistemul de protecţie
(Serviciul Rezidenţial) vor participa la o activitate dedicată
Zilei Imnului în cadrul căreia vor intona imnul şi vor
interpreta cântece patriotice la instrumente de suflat şi de
percuţie
„Ziua Limbii Române”- diferite activităţi pentru marcarea
Zilei Limbii Române

20.
1.10.2022

„Ziua Drapelului” – Uniți sub tricolor”- diferite activităţi
pentru marcarea Zilei Drapelului

„Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice”- bunicii din
centrele noastre vor fi sărbătoriți cum se cuvine, cu o serie de
evenimente care le vor aduce zâmbetul pe față.

➢ eveniment dedicat Zilei
Internaţionale a Familiei

Buget local/
Sponsorizări

➢ eveniment dedicat Zilei
Internaţionale a Copilului
➢ eveniment dedicat Zilei
Naţionale a Adopției

Parcul
Plumbuita

Buget local/
Sponsorizări
Buget local/
Sponsorizări

➢ program de activităţi
sportive ce are drept scop
menţinerea sănătăţii fizice şi
psihice
➢ program dedicat vacanţei
mari - 1 zi/ săptămână pe
parcursul vacanţei de vară

Parcul
Plumbuita

Buget local/
Sponsorizări

Amfiteatrul
Mihai Eminescu
Amfiteatrul
Parcul Tei
Parcurile din
Sectorul 2

Buget local/
Sponsorizări

unităţile/
centrele de
protecţie

Buget local/
Sponsorizări

unităţile/
centrele de
protecţie

Buget local/
Sponsorizări

unităţile/
centrele de
protecţie

Buget local/
Sponsorizări

Centrul
Rezidențial
pentru Persoane

Buget local/
Sponsorizări

➢ program dedicat vacanţei
mari - 1 zi/ săptămână pe
parcursul vacanţei de vară
➢ organizarea de programe
şi
activități
culturaleducative,
cu
caracter
evocator
sau
ştiinţific,
consacrate.
➢ organizarea de programe
şi
activități
culturaleducative,
cu
caracter
evocator
sau
ştiinţific,
consacrate imnului;
➢ organizarea de programe
şi
activități
culturaleducative,
cu
caracter
evocator
sau
ştiinţific,
consacrate limbii române;
➢ marcarea
Zilei
Internaţionale a Persoanelor
Vârstnice”
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Buget local/
Sponsorizări

21.

126.11.2022

„Străjerii Unirii”- activităţi specifice cu tema ,,Marea Unire
de la 1 Decembrie 1918”

22.

20.11.2021

23.

3.12.2021

24.

5.12.2022

Ziua Internațională a Drepturilor Copilului- diferite
activităţi pentru marcarea Zilei Internaționale a Drepturilor
Copilului
Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi - diferite
activităţi pentru marcarea Zilei Internaționale a Persoanelor cu
Dizabilități
„Ziua Internaţională a Voluntariatului” - gală de decernare
a diplomelor (premiilor) pentru implicarea în comunitate,
eveniment dedicat recunoaşterii voluntarilor care au desfăşurat
activităţi în beneficiul copiilor şi cetăţenilor din Sectorul 2

25.

2.12.2022
23.12.2022

„Vine, vine Moş Crăciun!” - în aşteptarea ,,Moşului” copiii
din cadrul centrelor vor realiza/ participa la activități specifice
sărbătorilor de iarnă

26.

31.12.2022
01.01.2023

„La mulţi ani 2023!” - beneficiarii din cadrul centrelor din
subordinea D.G.A.S.P.C. vor sărbători cu o masă festivă
sosirea Noului An.

➢ marcarea importanței
momentului împlinirii a 103
de ani de la MAREA
UNIRE.
➢ marcarea
Zilei
Internaţionale a Drepturilor
Copilului
➢ marcarea
Zilei
Internaţionale a Persoanelor
cu Dizabilităţi
➢ marcarea
Zilei
Internaţionale a voluntarilor

Vârstnice
SPERANȚA
unităţile/
centrele de
protecţie

Buget local/
Sponsorizări

unităţile/
centrele de
protecţie
unităţile/
centrele de
protecţie
Centrul de zi
pentru persoane
vârstnice
„BASARABIA”

Buget local/
Sponsorizări

➢ cunoaşterea şi păstrarea
tradiţiilor populare româneşti

unităţile/
centrele de
protecţie

Buget local/
Sponsorizări

➢ stabilirea unor planuri şi
angajamente pentru viitorul
an în vederea realizării
obiectivelor propuse.

unităţile/
centrele de
protecţie

Buget local/
Sponsorizări

Buget local/
Sponsorizări
Buget local/
Sponsorizări

*în funcție de contextul actual și în concordanță cu situația epidemiologică locală la nivelul Municipiului București pentru prevenirea răspândirii COVID 19, datorită
condițiilor meteo sau a altor factori care împiedică buna desfășurare a programelor propuse în planul anual, o serie dintre activitățile stabilite pot fi amânate/ anulate, cele
stabilite în spații închise pot fi organizate în aer liber, cele stabilite în aer liber pot fi organizate în spații închise, realizarea de module de evenimente online, etc.
* în funcţie de necesităţile resimţite la nivel local, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 poate organiza și alte programe pentru
grupuri ţintă identificate.
6. Organizarea de întâlniri tripartite:
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 va organiza, pe parcursul anului 2022, întâlniri tripartite cu furnizorii de servicii sociale,
organizaţii de voluntariat, asociaţii ale persoanelor beneficiare în vederea corelării serviciilor sociale acordate în comunitate cu nevoile reale ale categoriilor sociale defavorizate
și propuneri de îmbunătățire a serviciilor existente:
Nr.
Tematică
Scurtă descriere
Perioada estimată de Organizator
crt.
desfăşurare
DIRECȚIA ASISTENȚĂ SOCIALĂ
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1.

2.

1.

2.

Încheierea de parteneriate cu
organizații/instituții care asigură
servicii complementare pentru
beneficiarii asistați
Schimb
de
experiență
cu
reprezentanții
ONGurilor/instituțiilor, care furnizează
servicii complementare pentru
beneficiarii asistați
Încheierea de parteneriate cu
organizații/instituții în vederea
dezvoltării inteligenței emoționale și
a aptitudinilor de viață autonome ale
copiilor
Întâlniri cu familiile beneficiarilor,
asociațiile ce furnizează servicii
sociale complementare și cu
membrii
organizațiilor
de
voluntariat

Organizarea unor întâlniri, la sediul instituției, al furnizorilor de servicii
sau în sistem online prin intermediul aplicațiilor dedicate, în vederea
stabilirii termenilor încheierii unor protocoale de colaborare.

Ori de câte este ori este
necesar

Direcția Asistența Socială

Organizarea unor întâlniri, la sediul instituției, al furnizorilor de servicii
sau în sistem online prin intermediul aplicațiilor dedicate, cu scopul
realizării unor schimburi de experiență, informare reciprocă cu privire la
serviciile furnizate și facilitarea participării beneficiarilor la activități.

Ori de câte este ori este
necesar

Direcția Asistența Socială

Iulie-august 2022

Direcția
Copilului

DIRECȚIA PROTECȚIA COPILULUI
Organizarea de întâlniri cu asociații sau voluntari independenți, cu
realizarea unor ateliere de dezvoltare personală sau creație, prin care
copii să învețe șă își exprime emoțiile, să comunice și să relaționeze, să
își formeze sau dezvolte autonomia, încrederea și stima de sine
Informare cu privire la serviciile furnizate și facilitarea participării
beneficiarilor la activitățile propuse de către ONG-uri. Discuții,
propuneri de colaborare privind oferirea de noi servicii sociale care pot
îmbogăți gama de activități de recuperare desfășurate în cadrul centrelor.

Protecția

Serviciul Asistență –
Maternală- Corpul
asistenților maternali
profesioniștiCompartimentul
Plasament la Persoane
Familii Tutelă
Centrul
de
Zi
de
Recuperare și Resurse
pentru
Copiii
cu
Dizabilități Multiple și
Familiile lor

În baza convențiilor/protocoalelor de colaborare, D.G.A.S.P.C. Sector 2 desfășoară o serie de activități în beneficiul grupurilor vulnerabile de la nievulul
Direcției Asistență Socială și Direcția Protecția Copilului.
7. Activităţi de informare şi consiliere realizate prin serviciul de asistenţă comunitară, cum ar fi: conştientizarea şi sensibilizarea publicului cu privire la riscul de
excluziune socială, respectarea drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială, etc:
Nr.
crt.
1.

2.

Tematică

Scurtă descriere

Perioada estimată şi locul de desfăşurare

Sesiuni de informare pentru grupuri
vulnerabile

Informarea grupurilor vulnerabile despre beneficiile de asistență socială
disponibile la nivel local, datele de contact ale serviciilor de asistență socială
la care se pot adresa, programele de sprijin existente.
Informarea/consilierea persoanelor vulnerabile despre ajutoarele financiare de
urgență acordate în vederea depășirii unor situații de dificultate care pot duce
la marginalizare și excluziune socială: acordarea de tichete sociale, alimente și

Pe tot parcursul anului 2022 la sediul
DGASPC Sector 2, în cadrul activității de
teren precum și în sistem online.
Permanent, la sediul D.G.A.S.P.C. Sector
2.

Sesiuni de informare/consiliere persoane
vulnerabile (tineri care urmează să
împlinească /au împlinit 18 ani,
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aparținători ai copiilor care beneficiază de
măsură de protecție specială în
unitățile/centrele rezidențiale)
Sesiuni de informare pentru copii și
părinții/reprezentații legali

2.

plata chiriei în cazul unor calamități naturale, precum și suportarea costurilor
pentru tinerii din centrele/locuințele rezidențiale care au împlinit 18 ani și care
urmează o formă de învâțământ la zi.
Informarea copiilor și părinților/reprezentanților legali despre serviciile
sociale acordate de centrele de zi

Anual/la sediile centrelor de zi

8. Mesaje de interes public transmise prin presă: ori de câte ori este necesar.
Capitolul III - Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale
1. Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei personalului din structurile proprii/instruire, etc.:
a. Cursuri de perfecţionare
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Personalul de specialitate

Nr. persoane

Buget estimat

Asistent medical
Asistent social
Referent (educație)
Șef serviciu/birou/personal de
conducere
Consilier
Referent
Inspector de specialitate
TOTAL

24
20
60
40

6.600 lei
20.000 lei
40.000 lei
30.000 lei

46
10
20

22.800 lei
4.500 lei
26.000 lei
149.900 lei

Meseria/ocupaţia

Nr. persoane

Buget estimat

Electrician
Șofer
TOTAL

4
1

800 lei
200 lei
1.000 lei

b. Cursuri de calificare
Nr.
crt.
1
2

c. Sesiuni de instruire3:
Potrivit standardelor minime de calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu, personalul serviciului organizează periodic sesiuni de informare şi consiliere a membrilor de familie care locuiesc împreună cu beneficiarul sau au
grijă de acesta în afara perioadelor în care activează îngrijitorii formali. De asemenea, potrivit prevederilor art.31 alin.(4) lit. e) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, autorităţile publice au obligaţia să asigure instruirea în problematica specifică a persoanei cu handicap a personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul de protecţie a persoanelor cu
handicap, inclusiv a asistenţilor personali şi a asistenţilor personali profesionişti.
Potrivit prevederilor art.114 alin.(4) din Legea nr.272/2004 privind protecţia drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, structurile comunitare consultative vor beneficia de programe de formare
în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului.
3
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c.1. personalul din centre conform cerințelor standardelor de calitate
c.2.asistenții personali
c.3.îngrijitori informali
c.4. voluntari
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Tipuri de personal

Nr. persoane

Buget estimat

Asistent maternal
Psiholog
Asistenți personali
Personal din centre:
spălătoreasă, lenjereasă,
infirmieri,
îngrijitor,îngrijitoare,
magaziner,
administrator/referent,
administrator
TOTAL
TOTAL

15
10
100
150

13.500 lei
8.000 lei
20.000 lei
15.000 lei

56.500 lei
207.400 lei

500
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