X.PLAN DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA
STRATEGIEI 2011 – 2018

(A) Protecţia şi promovarea drepturilor familiei, copilului şi ale persoanei adulte cu handicap/în dificultate

Obiectiv strategic 1. Responsabilizarea familiei pentru creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor copii
Obiective operationale
1.1.
Derularea
unor
programe destinate promovării
valorilor familiale şi asumării
responsabilităţilor parentale.

1.2.

Coordonarea

Activități

Termene

Responsabilitate

a. Dezvoltarea activităților Anual 2011-2018
de consiliere parentală și
școala părinților

Direcția Protecția Copilului

b. Dezvoltarea de campanii Anual 2011-2018
de sensibilizare privind
drepturile copilului
c. Dezvoltarea
unor 2012
parteneriate durabile cu
ONG-uri
pentru
promovarea
îngrijirii
familiale
și
asumării
resposabilităților parentale
a. Implementarea
de Permanent

DGASPC
Direcția Protecția Copilului
Biroul comunicare
DGASPC
Direcția Protecția Copilului
Serviciul
Strategii
Programe
Proiecte Relatii cu ONG
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DGASPC

activităţii
autorităţilor
administraţiei publice locale în
ceea ce priveşte identificarea,
monitorizarea
şi
sprijinirea
familiilor în dificultate.

1.3.
Responsabilizarea
părinţilor care sunt separaţi
temporar de copiii lor (de
exemplu, în cazul plecării la
muncă în străinătate) în vederea
asumării responsabilităţilor faţă de
creşterea, îngrijirea şi educarea
propriilor copii.

activități de evaluare 2011-2018
primară a familiilor în
dificultate

b. Implementarea de planuri
de
servicii
conform
legislației în vigoare în
vederea sprijinirii familiei
în dificultate
c. Monitorizarea intervenției
de asistență socială în
vederea sprijinirii familei
în dificultate
a. Dezvoltarea de activități
de consiliere și asistență
socială suportivă pentru
familiile în migrație a
forței de muncă, care se
separă permanent de
familie

Direcția Protecția Copilului

Permanent
2011-2018

DGASPC
Direcția Protecția Copilului

Permanent
2011-2018

DGASPC
Direcția Protecția Copilului

Permanent
2011-2018

DGASPC
Direcția Protecția Copilului
Direcția Protecție Socială

b. Dezvoltarea de activități 2012 -2013
de
prevenire
a
abandonului școlar și a
părăsirii timpurii a școlii
mai ales de către copii ai
căror părinți sunt plecați
în străinatate
c. Monitorizarea permanentă Permanent
a situației familiale pentru 2011-2018

DGASPC
Direcția Protecția Copilului
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DGASPC
Direcția Protecția Copilului

prevenirea
încălcării
drepturilor copilului
d. Dezvoltarea permanentă
de
instrumente
și
implementarea de acțiuni
menite să imbunatateasca
parteneriatul familie –
servicii sociale
e. Evaluarea
eficienței
serviciilor sociale de
sprijin familial

Permanent
2011-2018

DGASPC
Direcția Protecția Copilului

Permanent
2011-2018

DGASPC
Direcția Protecția Copilului

Obiectiv strategic 2. Promovarea şi respectarea drepturilor şi libertăţilor civile
Obiective operationale

Activități

Termene

2.1. Luarea măsurilor a. Implementarea legislatiei în
vigoare pentru respectarea
necesare
pentru
respectarea
dreptului la identitate al
dreptului la identitate al
copilului
găsit/părăsit
în
copilului găsit/părăsit în vederea
vederea
restabilirii/stabilirii
restabilirii/stabilirii
identităţii
identităţii acestuia
acestuia
b. Dezvoltarea de parteneriate
durabile cu partenerii sociali
care contribuie la atingerea
obiectivului
c. Evaluarea
permanentă
a
serviciilor sociale în vederea
optimizării practicilor sociale
de apărare a drepturilor
copilului și ale restabilirii
identității acestuia
d. Promovarea de parteneriate în
vederea
specializării

Responsabilitate

Permanent
2011-2018

DGASPC
Direcția Protecția Copilului

Permanent
2011-2018

DGASPC
Direcția Protecția Copilului

Permanent
2011-2018

DGASPC
Direcția Protecția Copilului

Permanent
2011-2018

DGASPC
Direcția Protecția Copilului
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2.2.
Sensibilizarea
comunităţii locale cu privire la
importanţa menţinerii relaţiilor
personale dintre copii şi părinţi,
rude/alte persoane faţă de care
copilul a dezvoltat legături de
ataşament.

personalului social implicat în
activități legate de respectarea
dreptului la identitate al
copilului
găsit/părăsit
în
vederea restabilirii/stabilirii
identităţii acestuia
e. Dezvoltarea bazei de date cu 2012
beneficiarii sau cu potențialii
beneficiari
ai
serviciilor
sociale în spiritul respectării
dreptului la identitate
a. Desfășurarea de acțiuni de Permanent
promovare
a
drepturilor 2011-2018
copilului în comunitatea
locală

b. Desfășurarea de activități de
consultare cu comunitatea
locală
privind
nevoile
comunității, ale familiilor
vulnerabile
c. Dezvoltarea serviciilor de tip
Complex
Social
Multifunctional
care
să
promoveze prin activitățile
sale legaturile de familie
d. Dezvoltarea unui sistem de
participare a personalului
social la seminarii și formări
profesionale privind cosilierea
familială și relațiile de

DGASPC
Direcția Protecția Copilului
Direcția Protecție Socială

DGASPC
Direcția Protecția Copilului
Birou Comunicare

Permanent
2011-2018

DGASPC
Direcția Protecția Copilului

2011 - 2012

DGASPC
Direcția Protecția Copilului
Direcția Protecție Socială

2011 - 2012

DGASPC
Direcția Protecția Copilului
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2.3.
Respectarea,
protejarea dreptului la imagine
publică, viaţă intimă, privată şi
familială
a
beneficiarilor
serviciilor sociale.

2.4.
Promovarea
respectării opiniilor beneficiarilor
şi participarea acestora în toate
problemele care îi privesc atât în
cadrul comunităţii cât şi în
procesul de furnizare a serviciilor
sociale.

atașament
a. Îmbunătățirea permanentă a Permanent
metodologiilor de lucru în
vederea protejării dreptului
la imagine a beneficiarilor

DGASPC
Direcția Protecția Copilului
Direcția Protecție Socială

b. Asigurarea confidențialității Permanent
și securizarea permanentă a
bazei de date în vederea
protejării
dreptului
la
imagine
c. Dezvoltarea
încrederii Permanent
populației în serviciile
sociale
și
promovarea
participativității
beneficiarilor în conditii de
confidențialitate conform
codurilor
etice
și
a
legislatiei în vigoare
a. Dezvoltarea unui sistem de 2011-2012
consultare a beneficiarilor (
sondaje, chestionar online,
module consultative,etc)

DGASPC
Direcția Protecția Copilului
Direcția Protecție Socială

b. Asigurarea
informării Permanent
permanente a beneficiarilor
privind strategiile și serviciile
sociale
dezvoltate
în
beneficiul comunității

DGASPC
Direcția Protecția Copilului
Direcția Protecție Socială
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DGASPC
Direcția Protecția Copilului
Direcția Protecție Socială

DGASPC
Direcția Protecția Copilului
Direcția Protecție Socială

c. Identificarea și implementarea
unor metode eficiente de
comunicare între beneficiarii
serviciilor
sociale
și
autoritățile locale
d. Elaborarea procedurilor de
obținere
a
acordului
beneficiarilor de servicii
sociale cu privire la serviciile
prestate în beneficiul acestora
(planuri,
metodologii,
abordari)
e. Încurajarea înființării de
structuri
asociative
ale
benficiarilor ( asociații de
părinți, asociații de persoane
vulnerabile, etc)
f. Implicarea beneficiarilor în
procesul de dezbatere publică
a
actelor
normative,
strategiilor
locale,
propunerilor de servicii
g. Realizarea de campanii de
informare a beneficiarilor cu
privire la serviciile sociale și
resposabilitățile autorităților
locale
și
obligațiile
beneficiarilor.
h. Încurajarea voluntariatului în
ceea ce privește participarea
la implementarea acțiunilor
sociale și a serviciilor sociale
în beneficiul comunității
i. Organizarea
de
module
consultative pentru evaluarea

2012

DGASPC
Direcția Protecția Copilului
Direcția Protecție Socială

2012

DGASPC
Direcția Protecția Copilului
Direcția Protecție Socială

Permanent

DGASPC
Direcția Protecția Copilului
Direcția Protecție Socială

Permanent

DGASPC
Direcția Protecția Copilului
Direcția Protecție Socială

Permanent

DGASPC
Direcția Protecția Copilului
Direcția Protecție Socială
Biroul Comunicare

Permanent

DGASPC
Direcția Protecția Copilului
Direcția Protecție Socială

2011-2018

DGASPC
Direcția Protecția Copilului
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Direcția Protecție Socială

stadiului de aplicare a
strategiei la nivelul DGASPC
sector 6
j. Realizarea unor analize de 2011-2013
impact
și
creștere
a
participativității beneficiarilor
la implementarea strategiei
serviciilor sociale
k. Asigurarea
accesului
la Permanent
informații a beneficiarilor de
servicii
sociale
și
a
comunității

DGASPC
Direcția Protecția Copilului
Direcția Protecție Socială

DGASPC
Direcția Protecția Copilului
Direcția Protecție Socială

Obiectiv strategic 3. Creşterea accesului la serviciile de promovare a sănătăţii şi adaptarea acestora la nevoile
beneficiarilor
Obiective operationale
3.1.
Dezvoltarea
serviciilor
de
recuperare/reabilitare
pentru
copiii/persoanele adulte a căror
stare
de
sănătate
necesită
acordarea
serviciilor
de
specialitate, în vederea acoperirii
nevoilor identificate ale acestora.

Activități

Termene

Responsabilitate

a. Dezvoltarea de Centre de 2012
Reabilitare și Recuperare
Neuropsihomotorie pentru
beeficiarii cu dizabilități
în
vederea
reabilitării/recuperarii

DGASPC

b. Implementarea
de 2012
metodologii de evaluare a
nevoilor persoanelor cu

DGASPC
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Parteneri sociali

dizabilități
acestora

adecvate

c. Dezvoltarea de servicii de 2012
tip Centru Integrat de
Terapie
Ocupațională
pentru persoanele cu
dizabilități

DGASPC

d. Îmbunătățirea
calității Permanent
actului de îngrijire a
persoanelor cu dizabilități

DGASPC

e. Implementarea de servicii 2012-2013
medicale prin dezvoltarea
de Unitati Medico-Sociale
pentru
persoanele
vulnerabile

DGASPC

Armonizarea activităților Permanent
de ingrijire cu standardele
minime obligatorii și cu
legislatia în vigoare

DGASPC

f.

Directia Protectie Sociala

Obiectiv strategic 4. Promovarea accesului egal la educaţie

Obiective operationale

Activități

Termene

94

Responsabilitate

4.1. Conştientizarea şi
sprijinirea autorităţilor locale în
ceea ce priveşte prevenirea
abandonului şcolar şi promovarea
accesului copiilor cu handicap şi
al celor cu dificultăţi de adaptare
şcolară la sistemul educaţional.

a. Dezvoltarea de activități 2012 - 2018
de
prevenire
a
abandonului școlar prin
programe Școală dupa
Școală, A doua Șansă sau
Centre de Zi pentru copii
cu sau fără dizabilități

DGASPC

b. Implementarea
de 2012-2018
programe specializate de
prevenire a abandonului
școlar
impreuna
cu
partenerii
sociali
cu
expertiză în domeniul
specific

DGASPC

c. Organizarea permanentă Permanent
de module de informare a
autorităților locale cu
privire la problematica
abandonului școlar și a
copiilor cu dizabilități

DGASPC

d. Identificarea permanentă Permanent
de
servicii
sociale
complementare
în
comunitate care să sprijine
acțiunile de prevenire a
abandonului școlar

DGASPC
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Parteneri sociali

Parteneri Sociali

Parteneri Sociali
Birou Comunicare

Direcția Protecția Copilului
Parteneri Sociali

e. Dezvoltarea
unui Permanent
parteneriat durabil cu
actorii sociali implicați în
prevenirea
abandonului
școlar şi promovarea
accesului copiilor cu
handicap şi al celor cu
dificultăţi de adaptare
şcolară
la
sistemul
educaţional

DGASPC

f.

Implementarea
unor Permanent
programe
de
stagiu
profesional în cadrul
serviciilor
pentru
specialiști implicați în
activitățile de prevenire a
abandonului școlar

DGASPC

g. Dezvoltarea sistemului de 2012-2014
creștere a mobilității și
capacității de transport a
DGASPC sector 6 pentru
deplasarea copiilor cu
dizabilități
către
instituțiile de învățământ
sau serviciile sociale
adecvate

DGASPC

h. Promovarea participării în Permanent
organisme și comisii

DGASPC
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Direcția Protecția Copilului
Parteneri Sociali

profesionale
4.2. Asigurarea unor
servicii de informare, orientare
şcolară şi profesională pentru
copiii şi tinerii, beneficiari de
servicii sociale, din Sectorul 6
București.

a. Implementarea de servicii 2012-2014
specializate de informare și
orientare
școlară
și
profesională pentru copiii și
tinerii din evidența DGASPC
6 București

DGASPC

b. Asigurarea serviciilor de Permanent
consiliere a familiilor copiilor
care au nevoie de orientare
scolară și profesională

DGASPC

c. Dezvoltarea unor parteneriate Permanent
durabile cu actorii sociali
implicați în integrarea socială
și profesională a copiilor și
tinerilor
din
evidența
DGASPC S 6.

DGASPC

d. Dezvoltarea sistemului de Permanent
sprijin direct a copiilor și
tinerilor care nu au resursele
necesare pentru a urma o
formă de școlarizare sau
calificare profesională

DGASPC

e. Accesarea
europene

DGASPC

de
fonduri 2012-2014
structurale sau
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Direcția Protecția Copilului

Direcția Protecția Copilului
Parteneri sociali

Direcția Protecția Copilului

Direcția Protecția Copilului

f.

fonduri
extracomunitare
pentru dezvoltarea sistemului
de orientare școlară și
profesională a copiilor și
tinerilor
din
evidența
DGASPC S6

Direcția Protecția Copilului

Specializarea personalului în 2012-2014
vederea implementării de
servicii de orientare școlară și
profesională

DGASPC
Direcția Protecția Copilului

Obiectiv strategic 5. Respectarea dreptului la odihnă şi timp liber şi promovarea activităţilor recreative şi culturale
Obiective operationale
5.1.
Diversificarea
modalităţilor de petrecere a
timpului liber şi asigurarea
resurselor necesare în vederea
derulării activităţilor recreative
precum şi a celor culturale,
artistice şi sportive (competiţii,
excursii, tabere, etc.).

Activități

Termene

Responsabilitate

a.Dezvoltarea
infrastructurii 2014
specifice
pentru
încurajarea
modalităţilor de petrecere a
timpului liber şi asigurarea
resurselor necesare în vederea
derulării activităţilor recreative
precum şi a celor culturale,
artistice şi sportive (competiţii,
excursii, tabere, etc.) pentru
benficiarii de servicii sociale din
sectorul 6

DGASPC

b. Organizarea de campanii de 2012 – 2014 – 2016 - 2018
promovare a modalităților de

DGASPC
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Parteneri Sociali

petrecere a timpului liber adecvate
nevoilor copiilor și adulților
d. Dezvoltarea serviciilor de 2012-2014
petrecere a timpului liber
pentru seniori, persoane de
varsta a 3.a

DGASPC

e. Organizarea și încurajarea Permanent
participării comunității la
competitii, evenimente de
petrecere a timpului liber cu
scop de socializare și
dezvoltarea personală

DGASPC

f.

Dezvoltarea de parteneriate Permanent
și implementarea de acțiuni
comune cu actorii sociali
din domeniul artistic –
cultural
și
educational
pentru
promovarea
petrecerii timpului liber în
scopul dezvoltării personale

DGASPC

g. Colaborarea cu organizații Permanent
naționale și comunitare
pentru implementarea de
programe de animație de
tineret sau volutariat de tip
Tineret în Acțiune, etc

DGASPC
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Parteneri sociali

Parteneri Sociali

h. Organizarea de tabere și Permanent
excursii pentru comunitate
în vederea integrării sociale
a persoanelor vulnerabile

DGASPC

i.

Sprijinirea tinerilor pentru Permanent
participarea la programe
naționale și comunitare de
petrecere a timpului liber,
voluntariat sau educație în
domenii de dezvoltare
durabilă
(ecologie,
voluntariat, umanitar, etc.)

DGASPC

j.

Implementarea de activități, Permanent
competiții sportive

DGASPC

Parteneri Sociali

Alti parteneri sociali
Ministerele de specialitate

Obiectiv strategic 6. Promovarea şi monitorizarea drepturilor copilului, familiei şi ale persoanei adulte cu handicap/în
dificultate
Obiective operationale
6.1.
Implementarea
strategiilor de asistenţă socială şi a
standardelor minime obligatorii/de
calitate precum şi monitorizarea

Activități

Termene

a. Dezvoltarea unui sistem de 2012
evaluare
a
implementării
standardelor minime de calitate în
domeniile drepturilor copilului,
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Responsabilitate
DGASPC

drepturilor copilului, familiei şi familiei și a persoanei adulte cu
ale
persoanei
adulte
cu handicap în dificultate
handicap/în dificultate

6.2.
Realizarea
campaniilor de informare şi
sensibilizare a comunităţii.

b. Comunicarea permanentă cu Permanent
partenerii sociali în vederea
implementării și monitorizării
strategiilor naționale și locale în
domeniile drepturilor copilului,
familiei și a persoanei adulte cu
handicap în dificultate

DGASPC

c.Îmbunătățirea permanentă a Permanent
standardelor minime de calitate
prin propuneri legislative și
metodologii competitive

DGASPC

d.Monitorizarea permanentă a Permanent
furnizorilor de servicii sociale în
vederea respectării standardelor
minime de calitate

DGASPC

a. Realizarea
de
campanii 2012-2018
publice de informare și
sensibilizare a comunității

DGASPC

b. Publicarea permanentă de Permanent
informatii pe site sau prin
documente
tipărite
de
sensibilizare a comunității

DGASPC
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Obiectiv strategic 7. Respectarea dreptului copilului la protecţie, prin intervenţie multidisciplinară şi
interinstituţională, împotriva abuzului, neglijării, traficului, exploatării şi a oricăror forme de violenţă
Obiective operationale
7.1.
Dezvoltarea
colaborării
interinstituţionale,
conştientizarea
şi
sprijinirea
comunităţii în vederea prevenirii
şi semnalării/sesizării cazurilor de
abuz, neglijare, trafic şi exploatare
a copilului

Activități

Termene

Responsabilitate

a. Încheierea de parteneriate în Permanent
vederea
prevenirii
şi
semnalării/sesizării cazurilor de
abuz, neglijare, trafic şi exploatare
a copilului

DGASPC

b.Participarea
la
module Permanent
consultative
pentru
conştientizarea
şi
sprijinirea
comunităţii în vederea prevenirii
şi semnalării/sesizării cazurilor de
abuz, trafic, neglijare şi exploatare
a copilului

DGASPC

c.Sprijinirea
Intersectoriale

DGASPC

Comitetelor Permanent
în
vederea
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Echipă multidisciplinară şi în reţea
în situaţiile de violenţă asupra
copilului şi de violenţă în familie
şi a metodologiei de intervenţie
multidisciplinară
şi
interinstituţională privind copiii
exploataţi şi aflaţi în situaţii de
risc de exploatare prin muncă,
copiii victime ale traficului de
persoane, precum şi copiii români
migranţi victime ale altor forme de
violenţă pe teritoriul altor state

prevenirii şi semnalării/sesizării
cazurilor de abuz, trafic, neglijare
şi exploatare a copilului
7.2.
Asigurarea
intervenţiei
multidisciplinare
pentru reabilitarea şi reintegrarea
socială a copiilor victime ale
abuzului, traficului, neglijării şi
exploatării

a.
Asigurarea
serviciilor Permanent
multidisciplinare
pentru
reabilitarea şi reintegrarea socială
a copiilor victime ale abuzului,
traficului, neglijării şi exploatării

DGASPC

b.Implementarea
standardelor Permanent
minime de calitate în cadrul
serviciilor pentru reabilitarea şi
reintegrarea socială a copiilor
victime ale abuzului, traficului,
neglijării şi exploatării

DGASPC

c.Implementarea unor planuri de Permanent
servicii adecvate copiilor victime
ale abuzului, neglijarii, exploatării

DGASPC

d.Colaborarea
permanentă Permanent
interinstitutionala
pentru
sprijinirea copiilor victime ale
abuzului, neglijarii, exploatarii

DGASPC

e.Specializarea permanentă a Permanent
personalului social din domeniul
reabilitării şi reintegrării sociale a
copiilor victime ale abuzului,

DGASPC
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neglijării şi exploatării

7.3. Asigurarea măsurilor
necesare
pentru
acordarea
serviciilor destinate victimelor
violenţei în familie

f.Asigurarea
infrastructurii Permanent
necesare intervențiilor specializate
pentru reabilitarea şi reintegrarea
socială a copiilor victime ale
abuzului, neglijării şi exploatării

DGASPC

a. Adecvarea măsurilor sociale Permanent
pentru securizarea imediata a
victimelor violenței în familie
(condiții de cazare imediată,
securitate, evaluare)

DGASPC

b.Colaborarea permanentă cu Permanent
servicii publice și private pentru
asigurarea măsurilor necesare
pentru
acordarea
serviciilor
destinate victimelor violenţei în
familie

DGASPC

c.Implementarea serviciilor de Permanent
urgență
pentru
sprijinirea
victimelor violenței în familie

DGASPC

d.Accesarea
de
fonduri Permanent
comunitare și extracomunitare
pentru dezvoltarea și specializarea
permanentă a serviciilor de sprijin
a victimelor violenței familiale

DGASPC
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Direcția Protecție Socială
Direcția Protecția Copilului
Parteneri Sociali

SPP

e.Îmbunătățirea permanentă a Permanent
serviciilor de sprijin a victimelor
violenței în familie

DGASPC

f.Dezvoltarea unui sistem de 2012
evaluare a serviciilor de sprijin a
victimelor violenței în familie

DGASPC

g.Identificarea tuturor actorilor 2012
sociali implicați în sprijinirea
victimelor violenței în familie

DGASPC

h.Îmbunătățirea permanentă a Permanent
hărții de servicii specializate în
consilierea
și
sprijinirea
victimelor violenței în familie

DGASPC

i.Implementarea unor campanii Permanent
locale
de
sensibilizare
și
informare a comunității cu privire
la problematica violenței în
familie

DGASPC

j.Dezvoltarea programelor de Permanent
Școală Părinților în care să fie
abordată tema violenței în familie
și prevenirea abuzului

DGASPC
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Obiectiv strategic 8. Promovarea formării profesionale şi a supervizării
Obiective operationale
8.1. Asigurarea formării
pentru
specialiştii
care
îşi
desfăşoară activitatea în domeniul
asistenţei sociale şi promovarea
schimbului de experienţă naţional
şi internaţional

Activități

Termene

Resposabilitate

a.Dezvoltarea permanentă a unui Permanent
plan de formare profesională
pentru specialiștii din asistență
socială

DGASPC

b.Încheierea
de
parteneriate 2012-2013
durabile în domeniul dezvoltării
resurselor umane (ex: Colaborare
Consiliul Local Norfolk Marea
Britanie 2011)

DGASPC

c.Implementarea de programe de 2012-2018
formare
profesională
pentru
personalul social și administrativ
din cadrul DGASPC sector 6

DGASPC

d.Asigurarea participării la stagii Permanent
profesionale
naționale
sau
comunitare pentru personalul
DGASPC sector 6

DGASPC

e.Dezvoltarea de centre de 2011-2012-2013
excelență
pentru
formarea
profesională

DGASPC

f.Asigurarea

supervizării Permanent
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DGASPC

profesionale individuale sau de
grup (echipă) pentru specialiștii
din domeniul serviciilor sociale în
conformitate
cu
standardele
profesionale
în
domeniul
supervizării

Parteneri sociali

g.Asigurarea de programe de 2012-2014
formare
profesională
sau
sprijinirea participării la aceste
programe
în
domeniul
managementului de servicii pentru
personalul managerial.

DGASPC

h.Sprijinirea participării la stagii Permanent
profesionale pentru personalul din
serviciile de asistență socială

DGASPC

i.Clarificarea și îmbunătățirea unui Permanent
sistem de formare continuă pentru
personalul din servicii sociale

DGASPC

j.Îmbunătățirea sistemului de Permanent
reglementare
a
atribuțiilor
specifice postului

DGASPC

k.Evaluarea
nevoilor
de Permanent
reconversie
profesionale
a
personalului serviciilor sociale

DGASPC

l.Asigurarea
formării
pentru 2012-2014
personalul
cu
atribuții
în

DGASPC
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8.2.
Asigurarea
coordonării metodologice pentru
formarea
specialiştilor/personalului
cu
atribuţii în domeniul asistenţei
sociale
şi
dezvoltarea
parteneriatelor interinstituţionale

implementarea programelor
economie socială

de

a.Colaborarea permanentă
organismele de reglementare
formării
profesionale
personalului cu atribuții
domeniul asistenței sociale

cu Permanent
a
a
în

DGASPC

b.Dezvoltarea de parteneriate 2012 - 2014
durabile în domeniul formării
profesionale

DGASPC

c.Încheierea
de
parteneriate 2012-2014
interinstituționale
în
vederea
formării profesionale

DGASPC

d.Îmbunătățirea
nucleului
de 2013
coordonare metodologică pentru
formarea profesională

DGASPC

e.Dezvoltarea competențelor de 2012
coordonare metodologică pentru
formare
profesională
a
personalului din Centrele de
Excelență

DGASPC

f.Dezvoltarea competențelor de 2012-2014
coordonare metodologică pentru
programe de formare în domeniul

DGASPC
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economiei sociale a personalului
cu atribuții în acest domeniu
(implementare de programe de
economie socială)

(B) Prevenirea separării copilului de părinţi şi protecţia specială a copilului separat de părinţi

Obiectiv strategic 9. Responsabilizarea şi sprijinirea comunităţilor locale pentru prevenirea separării copilului de părinţi

Obiective operationale
9.1. Acordarea sprijinului
metodologic autorităţilor locale
responsabile
în
prevenirea
separării copilului de familie

Activități

Termene

Responsabilitate

a.Sprijinirea
permanentă
a Permanent
autorităților locale responsabile în
prevenirea separării copilului de
familie
prin
metodologii,
informații furnizate cu acuratețe,
comunicare permanentă, sprijin
profesional prin personalul de
specialitate

DGASPC

b.Asigurarea transparenței privind Permanent
programele de prevenire a
separării copilului de famile cu
respectarea
dreptului
la
confidențialitate

DGASPC
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Direcția Protecția Copilului

Direcția de Protecție a Copilului

9.2. Asigurarea suportului
necesar autorităţilor locale în
înfiinţarea/dezvoltarea serviciilor
sociale, în funcţie de resursele
disponibile.

c.Organizarea
de
comitete Permanent
consultative de sprijin pentru
implementarea programelor de
prevenire a separării copilului de
familie

DGASPC

a.Asigurarea expertizei privind Permanent
intervenția socială în cazul
prevenirii separării copilului de
familie

DGASPC

b.Colaborarea între profesioniștii Permanent
DGASPC sector 6 și specialiștii
partenerilor sociali în prevenirea
separării copilului de familie

DGASPC

c.Monitorizarea permanentă a Permanent
activităților
comunitare
de
prevenire a separării copilului de
familie

DGASPC
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Direcția de Protecție a Copilului

Direcția de Protecție a Copilului

Direcția de Protecție a Copilului

Direcția de Protecție a Copilului

10. Dezvoltarea serviciilor sociale la nivelul Sectorului 6.
Obiective operationale
10.1.
Dezvoltarea
parteneriatului public-privat, atât
pe
plan
naţional
cât
şi
internaţional, în vederea accesării
de fonduri şi dezvoltării serviciilor
sociale

Activități

Termene

Responsabilitate

a.Încheierea de acorduri de 2011-2014
parteneriat național, comunitar și
internațional în vederea accesării
de fonduri pentru dezvoltarea
serviciilor sociale în conformitate
cu cerințele de finanțare ( ex:
Fondul
Social
European,
POSDRU, PODCA, etc)

DGASPC

b.Dezvoltarea de servicii de sprijin 2011 - 2014
comunitar în parteneriat public
privat pentru implementarea de
programe de economie socială
(ex: parteneriat cu întreprinderi
sociale,
corporații,
societăți
comerciale, etc)

DGASPC

c.Organizarea de sesiuni de 2012-2014
consultare cu parteneri privați
pentru dezvoltarea de parteneriate
specifice

DGASPC

10.2. Creşterea calităţii a.Dezvoltarea unui sistem eficient Permanent
serviciilor sociale.
de evaluare a calității serviciilor
sociale

DGASPC

b.Implementarea unui sistem de Permanent
monitorizare a implementării

DGASPC
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standardelor minime de calitate în
domeniul serviciilor sociale
c.Optimizarea
schemei
de 2014
personal în vederea creșterii
calității serviciilor sociale

DGASPC

d.Asigurarea programelor de Permanent
specializare și formare continuă a
personalului din serviciile sociale
pentru dezvoltarea competențelor

DGASPC

e.Asigurarea de activități de Permanent
asistență tehnica și supervizare
profesională

DGASPC

f.Îmbunătățirea metodologiilor de Permanent
funcționare a serviciilor sociale în
vederea adecvării față de nevoile
comunității

DGASPC

g.Achizitionarea de instrumente 2012-2014
profesionale competitive pentru
implementarea serviciilor sociale
la un nivel înalt de calitate

DGASPC

h.Asigurarea
infrastructurii 2012-2014
necesare desfășurării activităților
din serviciile sociale la un nivel
crescut de competitivitate

DGASPC

i.Încurajarea
personalului

DGASPC

în

participarii Permanent
organisme
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profesionale
j.Dezvoltarea unor programe Permanent
individualizate de dezvoltare
profesională pentru personalul din
serviciile sociale

DGASPC

10.3.
Dezvoltarea a. Evaluarea anuală a nevoilor 2011-2014
sistemului de asistenţă şi protecţie comunității
socială în funcţie de nevoile
existente la nivelul Sectorului 6

DGASPC

b.Consultarea partenerilor sociali 2011-2014
în vederea adecvarii serviciilor la
nevoile comunității și a sistemului
de asistență socială

DGASPC

c.Dezvoltarea programelor de 2012
prevenire a situaților sociale de
vulnerabilitate a adulților și
copiilor

DGASPC

d.Ajustarea sistemului de asistență Permanent
socială față de modificarile
legislative

DGASPC

e.Promovarea bunelor practici și a Permanent
îmbunătățirii
sistemului
de
asistență socială prin comunicarea
propunerilor de optimizare către
partenerii sociali de la nivel
decizional

DGASPC
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f.Dezvoltarea bazei de date Permanent
actualizate cu beneficiarii pentru o
monitorizare la zi a problematicii
și nevoilor sociale

DGASPC

g.Dezvoltarea
parteneriatului Permanent
social în vederea realizarii de
diagnoze sociale relevante

DGASPC

11. Protecţia grupurilor vulnerabile care necesită o atenţie specială (de exemplu, copiii străzii, copiii delincvenţi,
copii/tineri cu handicap)
Obiective operationale

Activități

Termene

Resposabilitate

11.1. Monitorizarea şi asigurarea a. Dezvoltarea sistemului de 2013
intervenţiei specializate pentru evaluare a fenomenului copiii
copiii proveniţi din mediul stradal străzii și realizarea unor diagnoze
anuale

DGASPC

b.Dezvoltarea resurselor umane 2013
specializate pe monitorizarea
problematicii copiii străzii

DGASPC

c.Asigurarea serviciilor specifice 2012
intervenției în cazul copiilor
vulnerabili în stradă

DGASPC

d.Dezvoltarea de parteneriate 2012
viabile
pentru
monitorizarea
fenomenului

DGASPC
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Direcția Protecția Copilului
Parteneri Sociali

Direcția Protecția Copilului

Direcția Protecția Copilului

Direcția Protecția Copilului

Parteneri Sociali
e.Asigurarea
infrastructurii 2013
necesare intervenției în cazul
copiilor proveiți din mediul stradal

DGASPC

f.Dezvoltarea bazei de date pentru 2011-2012
înregistrarea cu acuratețe a
informațiilor despre beneficiarii
copii proveniți din mediul stradal
și monitorizarea fenomenului

DGASPC

Direcția Protecția Copilului

Direcția Protecția Copilului

11.2.
Furnizarea a. Dezvoltarea resurselor umane 2013
serviciilor de specialitate pentru
în domeniul asistenței sociale a
copiii care săvârşesc fapte penale
copiilor care săvârşesc fapte
şi nu răspund penal.
penale şi nu răspund penal

DGASPC

b.Dezvoltarea serviciilor sociale 2013
specializate în asistența copiilor
care săvârşesc fapte penale şi nu
răspund penal

DGASPC

c.Dezvoltarea de parteneriate Permanent
durabile pentru asistența copiilor
care săvârşesc fapte penale şi nu
răspund penal

DGASPC

d.Implementarea de campanii de 2012-2014-2016-2018
prevenire
a
fenomenelor
infracționale juvenile

DGASPC
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Direcția Protecția Copilului

Direcția Protecția Copilului

Direcția Protecția Copilului

Direcția Protecția Copilului

e.Furnizarea de servicii de Permanent
consiliere și asistență socială
pentru copiii care săvârşesc fapte
penale şi nu răspund penal

DGASPC

f.Dezvoltarea de alternative de 2012-2018
petrecere a timpului liber pentru
copiii care săvârşesc fapte penale
şi nu răspund penal (ex: sport,
arta, etc)

DGASPC

11.3. Creşterea calităţii şi a. Evaluarea anuală a situației 2012-2018
diversificarea serviciilor destinate copiilor și tinerilor cu handicap
copiilor/tinerilor cu handicap
din sectorul 6

DGASPC

Direcția Protecția Copilului

Direcția Protecția Copilului

Direcția Protecția Copilului
Direcția Protecție Socială

b. Dezvoltarea infrastructurii 2014
necesare îmbunătățirii serviciilor
destinate copiilor și tinerilor cu
handicap

DGASPC

c.Dezvoltarea
de
centre 2014
specializate
de
recuperare,
reabilitare
neuropsihomotorie
pentru copiii și tinerii cu handicap

DGASPC

d.Dezvoltarea de servicii de 2012
integrare profesională a tinerilor

DGASPC
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Direcția Protecția Copilului
Direcția Protecție Socială

Direcția Protecția Copilului
Direcția Protecție Socială

Direcția Protecția Copilului

cu handicap

Direcția Protecție Socială

e.Îmbunatățirea sistemului de 2012
transport pentru copiii și tinerii cu
handicap

DGASPC
Direcția Protecția Copilului
Direcția Protecție Socială

f.Implementarea legislației în Permanent
privința respectării principiului
egalității de șansă și tratament în
privința copiilor și tinerilor cu
handicap

DGASPC

g.Dezvoltarea resurselor umane în 2014
domeniul asistenței copiilor și
tinerilor cu handicap

DGASPC

Direcția Protecția Copilului
Direcția Protecție Socială

Direcția Protecția Copilului
Direcția Protecție Socială

h.Dezvoltarea programelor de 2012-2014
economie socială pentru integrarea
socio-profesională a tinerilor cu
handicap

DGASPC

i.Dezvoltarea de parteneriate 2012 - 2018
durabile în domeniul economiei
sociale pentru integrarea socioprofesională a tinerilor cu
handicap

DGASPC

k.Dezvoltarea
de
ateliere 2012-2014
specializate de economie socială

DGASPC

117

Direcția Protecția Copilului
Direcția Protecție Socială

Direcția Protecția Copilului
Direcția Protecție Socială

pentru integrarea
handicap

11.4.
Asigurarea
serviciilor pentru tinerii care
urmează să părăsească sistemul de
protecţie, în vederea asumării
abilităţilor de trai independent
şi/sau integrării lor socio profesionale

tinerilor

cu

Direcția Protecția Copilului
Direcția Protecție Socială

j.Dezvoltarea
serviciilor 2013
specializate pentru copiii cu
sindrom autist sau din spectrul
autist
pentru
recuperare,
reabilitare

DGASPC

k.Dezvoltarea
infrastructurii 2014
specializate
pentru
creșterea
calității serviciilor pentru copiii și
tinerii cu handicap

DGASPC

a.Dezvoltarea și implementarea 2012
serviciilor de deprinderi de viață
independentă pentru tinerii care
urmează să parasească sistemul de
protecție

DGASPC

b.Asigurarea infrastructurii și Permanent
materialelor didactice necesare
implementarii programelor de
deprinderi de viață independentă

DGASPC

c.Asigurarea
apartamentelor 2012-2014
sociale necesare pregătirii pentru
viața independentă a tinerilor

DGASPC
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Direcția Protecția Copilului

Direcția Protecția Copilului
Direcția Protecție Socială

Direcția Protecția Copilului

Direcția Protecția Copilului

Direcția Protecția Copilului

d.Formarea
continuă
a Permanent
personalului
în
vederea
implementării de programe de
deprinderi de viață independentă

DGASPC

e.Implementarea de programe cu 2012-2014
finanțare națională, comunitara
sau
internațională
pentru
dezvoltarea deprinderilor de viață
independentă pentru tinerii care
urmează să paraseasca sistemul de
protecție (Program Tineret în
Actiune, POSDRU, etc.)

DGASPC

f.Asigurarea
implementarii Permanent
standardelor minime obligatorii în
domeniul serviciilor pentru tinerii
care urmează să părăsească
sistemul de protecţie

DGASPC

g. Dezvoltarea parteneriatelor în 2012-2014
domeniul economiei sociale și /
sau a economiei de masă pentru
integrarea socio-profesională a
tinerilor
care
urmează
să
părăsească sistemul de protecţie

DGASPC

11.5. Asigurarea accesului a.Asigurarea accesului grupurilor Permanent
la servicii sociale pentru grupurile vulerabile la serviciile sociale
vulnerabile identificate, având ca adecvate nevoilor acestora în

DGASPC
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Direcția Protecția Copilului

Direcția Protecția Copilului

Direcția Protecția Copilului

Direcția Protecția Copilului

prioritate
acestora

integrarea

socială

a comunitatea în care traiesc
b.Informarea
comunității
cu Permanent
privire la serviciile sociale și a
drepturilor sociale

DGASPC

c.Asigurarea serviciilor cât mai Permanent
aproape de cetățean

DGASPC

d.Asigurarea unui sistem flexibil, Permanent
adecvat și debirocratizat de
proceduri
de
integrare
și
accesibilizare în serviciile sociale
a persoanelor vulnerabile în
conformitate cu gradul de risc și a
nevoilor identificate

DGASPC

(C) Promovarea integrării sociale și profesionale a persoanelor cu handicap/aflate în dificultate
Obiectiv strategic 12. Dezvoltarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu handicap/în dificultate
Obiective operationale
12.1.
Promovarea
şi
acordarea sprijinului în vederea
accesului la serviciile sociale şi
participării active la viaţa socială

Activități

Termene

Resposabilitate

a.Asigurarea
accesibilității 2013
persoanelor adulte cu handicap la
serviciile sociale ( rampe, sisteme
de acces și mobilitate, etc.)

DGASPC

b.Asigurarea
informațiilor 2013
specifice persoanelor adulte cu

DGASPC
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Direcția Protecție Socială

handicap ( comunicare în limbaj
mimico-gestual,
informare
auditivă, sistem de scriere Braille,
etc.)

Direcția Protecție Socială

c.Asigurarea serviciilor sociale Permanent
pentru adulții cu handicap în
comunitate
pentru
creșterea
accesibilității

DGASPC

d.Asigurarea transportului pentru Permanent
persoanele greu deplasabile la
serviciile sociale

DGASPC

e.Asigurarea unor echipe mobile Permanent
de asistență la domiciliu pentru
persoanele vulnerabile

DGASPC

f.Acordarea sprijinului pentru Permanent
integrarea persoanelor vulnerabile
în serviciile de recuperare și
reabilitare sau serviciile de terapie
ocupațională

DGASPC

Direcția Protecție Socială

Direcția Protecție Socială

Direcția Protecție Socială

Direcția Protecție Socială

12.2. Dezvoltarea parteneriatului a.Încheierea și dezvoltarea de 2012
public – privat
parteneriate locale, naționale,
comunitare sau internaționale în
vederea integrării sociale a
persoanelor adulte cu handicap

DGASPC

b.Dezvoltarea de servicii sociale 2013
în parteneriat public-privat pentru

DGASPC
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Direcția Protecție Socială

12.3. Furnizarea unor
servicii specializate care să
răspundă nevoilor individuale ale
persoanei
cu
handicap/
în

integrarea socială a persoanelor
adulte cu handicap

Direcția Protecție Socială

c.Dezvoltarea de ateliere și centre 2012-2014
de economie socială pentru
integrarea
profesională
a
persoanelor adulte cu handicap, în
parteneriat public – privat

DGASPC

d.Implementarea
de
aplicații Permanent
pentru
accesarea
Fondurilor
Structurale în parteneriat publicprivat

DGASPC

e.Comunicarea permanentă
partenerii sociali

DGASPC

cu Permanent

Direcția Protecție Socială

Direcția Protecție Socială

Direcția Protecție Socială

f.Implementarea de module de Permanent
consultare cu partenerii sociali

DGASPC

g.Sprijin acordat ONG-urilor 2012-2018
specializate în servicii sociale
pentru implementarea acestora, în
conformitatea cu legislația în
vigoare pe baza de proiecte depuse
anual

DGASPC

a.Asigurarea
infrastructurii 2014
( clădiri, birouri, materiale) pentru
furnizarea
unor
servicii
specializate care să răspundă

DGASPC
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Direcția Protecție Socială

Direcția Protecție Socială

dificultate

nevoilor individuale ale persoanei
cu handicap/ în dificultate
b.Implementarea serviciilor și 2014
dezvoltarea
activităților
de
economie socială pentru integrarea
socio-profesională a adultului cu
handicap

DGASPC

c.Implementarea serviciilor de 2014
recuperare
și
reabilitare
neuropsihomotorie precum și a
celor de terapie ocupațioală pentru
persoana cu handicap/în dificultate

DGASPC

d.Asigurarea
de
servicii Permanent
rezidențiale specifice care să
răspundă nevoilor individuale ale
persoanei
cu
handicap/
în
dificultate

DGASPC

e.Furnizarea
de
servicii Permanent
specializate care să răspundă
nevoilor individuale ale persoanei
cu handicap/ în dificultate în
conformitate
cu
standardele
minime obligatorii în domeniul de
activitate

DGASPC

f.Implementarea
de
planuri Permanent
individualizate care să răspundă
nevoilor individuale ale persoanei

DGASPC
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Direcția Protecție Socială

Direcția Protecție Socială

Direcția Protecție Socială

Direcția Protecție Socială

Direcția Protecție Socială

cu handicap/ în dificultate

12.4. Asigurarea tranziţiei
copilului cu handicap din sistemul
de protecţie a copilului în sistemul
de protecţie a adultului cu
handicap

g.Asigurarea unui management de Permanent
caz performant în domeniul
serviciilor specializate care să
răspundă nevoilor individuale ale
persoanei
cu
handicap/
în
dificultate

DGASPC

h.Asigurarea
serviciilor Permanent
specializate pentru persoanele de
vârsta a treia vulnerabile ( centre
rezidențiale,
servici
sociomedicale, etc.)

DGASPC

a.Implementarea de servicii de Permanent
deprinderi de viață independentă
pentru copiii cu handicap pentru
trecerea în sistemul de protecție a
adultului (servicii specializate,
activități ocupaționale, etc)

DGASPC

b.Asigurarea obiectivelor în cadrul Permanent
PIP sau Planurilor de Servicii a
obiectivelor specifice de asigurare
a tranziţiei copilului cu handicap
din sistemul de protecţie a
copilului în sistemul de protecţie a
adultului cu handicap

DGASPC

c.Dezvoltarea
cooperării Permanent
interdisciplinare pentru asigurarea

DGASPC
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Direcția Protecție Socială

Direcția Protecție Socială

Direcția Protecție Socială
Direcția Protecția Copilului

Direcția Protecție Socială
Direcția Protecția Copilului

tranziţiei copilului cu handicap din
sistemul de protecţie a copilului în
sistemul de protecţie a adultului cu
handicap

Direcția Protecție Socială

d.Dezvoltarea
cooperării Permanent
transdisciplinare (beneficiarul și
familia împreună cu echipa
interdiscipliară) pentru asigurarea
tranziţiei copilului cu handicap din
sistemul de protecţie a copilului în
sistemul de protecţie a adultului cu
handicap

DGASPC

Direcția Protecția Copilului

Direcția Protecție Socială
Direcția Protecția Copilului

(D) Promovarea alternativelor la sistemul de protecţie de tip rezidenţial şi a serviciilor de prevenire a instituţionalizării

Obiectiv strategic 13.1. Promovarea şi dezvoltarea serviciilor de tip familial/de zi
Obiective operationale

Activități

Termene

Responsabilitate

13.1.1 Dezvoltarea serviciilor de a.Implementarea de programe 2013
prevenire a instituționalizării
competitive de evaluare primară
pentru
prevenirea
instituționalizării sau a crizelor
sociale

DGASPC
Direcția Protecția Copilului

b.Dezvoltarea de Centre de Zi 2013
pentru copiii sau adulții cu sau
fără handicap pentru prevenirea
instituționalizării și promovarea
reinserției sociale

DGASPC
Direcția Protecția Copilului
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Direcția Protecție Socială

Direcția Protecție Socială

c.Închiderea centrelor rezidențiale 2014
neadecvate nevoilor individuale
ale copiilor și adulților cu sau fără
handicap (ex:închiderea Centrului
“SF.Andrei”) și dezvoltarea de
alternative de tip familial ( căsuțe,
apartamete)

DGASPC
Direcția Protecția Copilului

d.Asigurarea infrastructurii și a 2014
resurselor umane, financiare,
materiale pentru implementarea
serviciilor de zi/ de tip familial

DGASPC
Direcția Protecția Copilului

e.Monitorizarea
integrarii Permanent
persoanelor
vulnerabile
în
serviciile de zi/de tip familial ale
partenerilor sociali în parteneriat
public-privat

DGASPC
Direcția Protecția Copilului

f.Monitorizarea
respectării Permanent
drepturilor și a standardelor
minime obligatorii în serviciile
alternative de zi/ de tip familial

DGASPC
Direcția Protecția Copilului

g.Implementarea de planuri de Permanent
servicii
competitive
pentru
asistență socială a persoanelor
vulnerabile din serviciile de zi

DGASPC
Direcția Protecția Copilului

h.Dezoltarea componentelor de 2014
prevenire în detrimentul celor de
instituționalizare prin inclinarea

DGASPC
Direcția Protecția Copilului
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Direcția Protecție Socială

Direcția Protecție Socială

Direcția Protecție Socială

Direcția Protecție Socială

Direcția Protecție Socială

Direcția Protecție Socială

balanței spre sistemul de prevenire
(dezvoltare de servicii, scăderea
nr. de instituționalizări, creșterea
mobilității asistenților sociali la
domiciliu, asigurarea cât mai
multor servicii la domiciliu)

(E) Dezvoltarea durabilă a capacităţii administrative și de management strategic a DGASPC sector 6, prin realizarea unor
îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici sociale și administrative
Obiectiv strategic 14: Dezvoltarea competențelor institutionale de management modern a serviciilor sociale și optimizarea
structurilor funcționale și a politicilor publice sociale și administrative
Obiective operationale

Activități

Termene

Responsabilitate

14.1
Revizuirea
de a.Implementarea unui sistem 2014
structuri şi introducerea de relevant
de
evaluare
a
instrumente
moderne
de performanței serviciilor sociale
management a serviciilor sociale,
urmărindu-se
eficientizarea
activităţii prin reducerea costurilor
şi alocarea optimă a resurselor
conform nevoii

DGASPC

b.
Reorganizarea
structurii 2014
serviciilor în vederea creșterii
competențelor de prevenire a
situaților
de
maximă
vulnerabilitate a cetațenilor

DGASPC
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c. Implementarea de programe de Permanent
formare profesională continuă
pentru managementul serviciilor
sociale, programe cu parteneri
naționali,
comunitari,
internaționali

DGASPC

d.Accesarea fondurilor structurale Permanent
prin programul PODCA pentru
dezvoltarea
capacității
administrative

DGASPC

e.Optimizarea bazei de date cu Permanent
beneficiarii pentru monitorizarea
alocării de resurse și stabilirea
nevoilor și a oportunităților pentru
alocarea optimă a acestora

DGASPC

f.Implementarea programelor de 2014
supervizare
profesională
și
coaching pentru managementul
serviciilor sociale

DGASPC

g.Externalizarea serviciilor sociale 2014
către partenerii sociali sau
furnizorii specializați pe domeniile
servicii sociale pentru copii și
adulți

DGASPC

14.2
Îmbunătăţirea a.Pregătirea
unei
echipe 2012 - 2018
serviciior publice furnizate la specializate pentru implementarea,
nivelul DGASPC Sector 6 prin certificarea şi menţinerea unui
128

Direcția Protecția Copilului
Direcția Protecție Socială
DGASPC

conceperea,
implementarea,
certificarea şi menţinerea unui
sistem de management combinat,
de calitate şi de mediu conform
SR EN ISO 9001:2008 şi SR EN
ISO 14001:2005

14.3. Creșterea nivelului
veniturilor extrabugetare anuale a
DGASPC
Sector
6
prin
dezvoltarea unor servicii pentru
comunitatea din Sectorul 6
București

sistem de management combinat,
de calitate şi de mediu conform
SR EN ISO 9001:2008 şi SR EN
ISO 14001:2005

b.Accesarea de fonduri specifice 2012
pentru implementarea, certificarea
şi menţinerea unui sistem de
management combinat, de calitate
şi de mediu conform SR EN ISO
9001:2008 şi SR EN ISO
14001:2005

DGASPC

c. Implementarea, certificarea şi 2014
menţinerea unui sistem de
management combinat, de calitate
şi de mediu conform SR EN ISO
9001:2008 şi SR EN ISO
14001:2005

DGASPC

a. Dezvoltarea de servicii care să 2014
asigure venituri extrabugetare
(servicii economice, producție,
etc.)

DGASPC

b.Asigurarea
unei
echipe 2014
specializate
pe
domeniul
economic pentru derularea de

DGASPC
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programe care cresc veniturile
extrabugetare
c.Implementarea de proiecte cu Permanent
finanțare
externă
pentru
dezvoltarea serviciilor comunitare
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DGASPC

