RAPORT DE ACTIVITATE
AL DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI IALOMITA
- 2010 -
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Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa este instituţie publică cu
personalitate juridică de interes judeţean, înfiinţată în subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa, prin hotararea
nr. 35/30.11.2004.
Misiunea DGASPC este:
 implementarea la nivelul judeţului a măsurilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului,
familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricărei persoane
aflate în nevoie.
 dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale specializate, în funcţie de nevoile identificate, cu
scopul prioritar de a menţine functionalitatea socială a persoanei, urmărind reinserţia în mediul propriu de viaţă,
familial şi comunitar.
Conducerea DGASPC este asigurată de directorul general, ajutat de directorul economic şi colegiul
director, iar numărul de angajaţi la sfârşitul anului 2010 era de 577, fiind organizaţi într-un număr de 30 de
compartimente (birouri, servicii, centre pentru copii si adulţi).
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului îndeplineşte atribuţii în domeniul asistenţei
sociale a persoanelor vârstnice, a persoanelor cu handicap, a altor categorii aflate în situaţie de risc şi în
domeniul respectării şi promovării drepturilor copilului.

A. Protecţia copilului
Obiectivele DGASPC în anul 2010, pentru acest domeniu au fost:

1. Prevenirea separării copilulului de familie


Acordarea de ajutoare materiale unui număr de 9 familii aflate în situaţie de risc ,care au întreţinere un
număr de 31 copii.



Asigurarea de servicii în regim de zi şi săptămânal - centrul de zi Urziceni din cadrul Complexului de
Servicii Urziceni, pentru un număr de 28 copii.



Asigurarea serviciilor de recuperare în regim de zi pentru un număr de 294 copii cu dizabilităţi în cadrul
Centrului de Recuperare pentru Copilul cu Handicap Neuro-Psihic Slobozia. Se constată o creştere a
numărului de beneficiari ai centrului în anul 2010 faţă de anul 2009, când au fost cuprinşi în programe de
recuperare un numar de 287 copii cu dizabilităţi.



Monitorizarea copiilor ai caror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate
Faţă de anul 2009 când în evidenţa DGASPC au existat un numar de 857 de copii ai căror părinţi erau
plecaţi la muncă în străinătate, în anul 2010 numărul acestora a înregistrat o uşoară scădere, fiind de
814.
Din totalul de 814 copii un număr de 88 sunt cu măsură de protecţie specială şi anume :
- 8 plasaţi la asistenţi maternali profesionişti ;
- 9 plasaţi în centre de plasament ;
- 63 plasaţi la rude până la gradul IV ;
- 8 plasaţi la alte familii .
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Consilierea psihologică ş i juridică pentru copii ş i familii aflate î n situaţie de risc

Această activitate s-a realizat în special prin intermediul specialiştilor din cadrul Complexului de Servicii
Comunitare pentru Protecţia Copilului Slobozia.
Tabel statistic de activitate pe anul 2010 - consiliere
psihologică
Număr sesizări (verbale, scrise)
Sesizări facute de persoane/ familie
Sesizări făcute de instituţii
Autosesizări
Număr şedinte consiliere
Număr persoane consiliate
Număr rapoarte intocmite
Număr adrese raspuns
Audieri poliţie
Fişe de evaluare psihologică

221
97
84
40
450
310
140
140
9
19

Pe parcursul anului 2010 problematica sesizărilor din Complexul de Servicii Comunitare Slobozia , a
fost următoarea :
- abuz sexual şi trafic - 34
- abuz fizic – 49
- abuz emoţional – 15
- tulburări comportamentale – 41
- evaluare minor (divorţ) – 20
- infracţiuni – 8
- tentativă de sucid – 2
- consiliere suportivă – 37
- evaluare persoană – 22
- monitorizare - 9
Găzduirea pe o perioada determinata a cuplurilor mama-copil
In Centrul Maternal Slobozia, pe parcursul anului 2010, au fost găzduite un numar 62 cupluri mamacopil, din care:
- 22 au fost cazuri sociale, cu risc de abandon al copiilor
- 40 au fost găzduite în acest centru pentru a facilita accesul copiilor cu dizabilităţi la serviciile Centrului
de Recuperare pentru Copilul cu Handicap Neuro-Psihic Slobozia
Din cei 22 copii aflaţi în situaţie de risc, gazduiţi împreună cu mama lor, 13 au fost reintegraţi în familia
extinsă, 6 au fost plasaţi la alte familii/persoane şi 3 erau găzduiţi în centrul maternal la sfârşitul anului 2010 .
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Prevenirea abandonului în maternitate
Numărul copiilor părăsiţi în maternităţi este în continuă scădere, in anul 2010 înregistrându-se 1 caz , în
comparaţie cu anii anteriori.


2005 - 14

Abandon in maternitate
15

2006- 11
2007 - 2
2008 - 1

10
5

2009- 2
2010 - 1

0

2. Evaluarea copilului aflat în situaţie de risc şi stabilirea unei măsuri de protecţie
alternative
a) Instituirea tutelei – În cursul anului 2010 a fost instituită tutela pentru 2 copii ai căror părinţi erau
decedaţi .La sfârşitul anului 2010 era un număr de 29 copii cu unicul sau ambii părinţi decedaţi pentru
care instanţa a dispus instituirea tutelei .
b) Măsuri de protecţie specială
La sfârşitul anului 2010 în evidenţa DGASPC Ialomiţa se aflau un număr de 862 de copii cu măsura de
protecţie specială. Din distribuţia pe tipuri de măsuri de protecţie observăm faptul ca 66% din măsurile de
protecţie stabilite sunt de tip familial .
În comparaţie cu anul 2009 , când a fost un număr de 918 copii , observăm o scădere a numărului de
copii cu măsură de protecţie specială.
În cursul anului 2010 , pentru un număr de 164 copii - cazuri noi , au fost stabilite măsuri de protecţie
specială şi anume :
- plasamente în instituţii - 39
- plasamente la rude până la gradul IV – 44
- plasamente la alte familii/persoane – 10
- supravegheri specializate - 73
Din cele 164 cazuri noi , pentru care a fost instituită o măsură de protecţie specială , 122 cazuri au fost
soluţionate în cadrul Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului Ialomiţa şi 42 cazuri de către Tribunalul
Ialomiţa.
Număr copii cu măsură de protecţie specială la data de 31.12.2010
Măsuri de tip familial
Măsuri de tip rezidenţial
Supraveghere specializată în familie

862
569
220
73
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Măsuri de protecţie specială 31.12. 2010 - 862 copii
Supravegheri
specializate în
familie
8%
Masuri de tip
rezidential
26%

Masuri de tip
familial
66%



Măsuri de protecţie de tip familial
- Plasamente la asistenţi maternali profesionişti

Număr copii la 01.01.2010
Număr copii plasaţi în cursul anului 2010
Număr copii pentru care a încetat masura în cursul anului 2010
din care :
- reintegraţi în familia biologică
- adopţie
- plasaţi în centre de plasament
- plasaţi la alte familii
- încredinţaţi în vederea adopţiei
- efectul legii
Număr copii la 31.12.2010
Numărul asistenţilor maternali la 01.01.2010
Numărul asistentţlor maternali la 31.12.2010

143
7
25
5
1
10
2
6
1
125
115
104

- Plasamente la familii/persoane
Număr copii la 01.01.2010
din care :
- plasamente la rude până la gradul IV
- plasamente alte familii
Număr copii plasaţi în cursul anului 2010
Număr copii pentru care a încetat masura în cursul anului 2010
din care :
- reintegraţi în familia biologică
- efectul legii
- plasament în centru de plasament
- plasament la asistenţi maternali
- adopţie
- declinare de competenţă
- alte cauze

464
409
55
58
78
30
29
5
1
8
2
3
5

Numar copii la 31.12.2010
din care :
- plasamente la rude pana la gradul IV
- plasamente alte familii


444
396
48

Măsuri de protecţie de tip rezidenţial

- Plasamente în centre de tip clasic şi familial
La începutul anului 2010 existau în serviciile rezidenţiale un numar de 208 copii, iar pe
parcursul anului a încetat masura de protectie pentru un numar de 40 copii si au fost 36 intrari, la
sfarsitul anului existand in aceste servicii un numar de 204 de copii.
Număr copii la 01.01.2010

208

Număr copii plasaţi în cursul anului 2010
Număr copii pentru care a încetat măsura în cursul anului 2010
din care :
- reintegraţi în familia biologică
- efectul legii
- încredinţaţi în vederea adopţiei
- plasamente la alte familii/personae
- plasamente la asistenţi maternali profesionişti
- deces
Număr copii la 31.12.2010

36
40

Număr total copii plasaţi în centre de tip clasic şi familial la
31.12.2010
din care :
Centre de plasament de tip clasic:
Centrul de Plasament nr.2 Slobozia
Centrul de Plasament nr.3 Slobozia
Centrul de Plasament nr.6 Slobozia Noua
Serviciul rezidential din cadrul Complexului de Servicii Urziceni
Case de tip familial :
Casa de Tip Familial “MARIAN” Slobozia
Casa de Tip Familial “RALUCA” Slobozia
Casa de Tip Familial “CRISTINA” Slobozia
Casa de Tip Familial “BOGDAN” Tandarei
Casa de Tip Familial “GABRIELA” Fetesti

18
17
1
1
2
1
204

204

141
29
36
38
38
63
12
13
12
13
13
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Distributia copiilor/tinerilor din centrele de plasament si case de tip familial
pe grupe de varsta la 31.12.2010
Grupa de varsta
0–2
3–6
7 – 13
14 – 17
> 18
Numar copii/tineri
0
18
82
63
41

18
0%

82
10%

20%

Grupa vârstă 3-6 ani



30%

63
40%

Grupa vârstă 7-13 ani

50%

60%

41
70%

Grupa vârstă 14-17 ani

80%

90%

100%

Grupa vârstă > 18 ani

Plasamente în regim de urgenţă – 16 cazuri, la sfârşitul anului 2010
Centrul de Primire în Regim de Urgenţă Copil 0 – 3 ani Slobozia
Centrul de Primire în Regim de Urgenţă Copil 3 – 18 ani Slobozia

16 copii
0 copii

Pe parcursul anului 2010, în Centrul de Primire în Regim de Urgenţă Copil 0 – 3 ani Slobozia
au fost plasaţi un număr de 20 copii şi au ieşit 23, din acestia 4 au fost reintegraţi în familia biologica, 4
au fost plasaţi la asistenţi maternali profesionişti , 3 au fost încredinţaţi în vederea adopţiei, 6 au fost
plasaţi în centre de plasament, 3 au fost plasaţi la alte familii/persoane , 1 a fost transferat la altă
direcţie , 1 a decedat şi 1 plasat la Fundaţia “Cuvioasa Paraschiva”
În cursul anului 2010 în Centrul de Primire în Regim de Urgenţă Copil 3 – 18 ani Slobozia au
fost gazduiţi un numar de 74 copii şi au ieşit 74, din aceştia 43 au fost reintegraţi în familia biologică,
21 au fost plasaţi în centre de plasament , 5 au fost transferaţi la alte direcţii ,1 a fost plasat la o
familie şi 4 au fost plasaţi la rude până la gradul IV.


Protecţia copilului care a săvârşit fapte cu caracter penal , dar nu răspund penal

Pe parcursul anului 2010, în urma sesizărilor primite de la Parchetele de pe lângă Judecatoriile de
pe raza judeţului Ialomiţa, Comisia Judeţeană pentru Protecţia Copilului Ialomiţa sau Tribunalul
Ialomiţa a instituit măsura supravegherii specializate în familie pentru un numar de 73 de copii care au
săvârşit fapte penale dar nu raspund penal.
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Fapta comisă

Număr de copii care au săvârşit
Număr de copii care au
o faptă penală pentru care CPC/
savârşit o faptă penală şi
instanţa a dispus o măsură de
nu răspund penal
protecţie
din care cu
antecedente



plasament

supraveghere
specializată

furt
vătămare corporală
viol
distrugere bunuri
perversiuni sexuale
coducere fără permis
auto

61
3
2
5
1

6
1
0
0
0

61
3
2
5
1

1

0

1

Total

73

7

73

Adopţii

Situaţia adopţiilor în anul 2010
Total adopţii
Număr copii pentru care instanţa a constatat adoptabilitatea în anul 2010
Persoane /Familii atestate
atestate în 2010
din care :
reatestate în 2010
Persoane/Familii atestate în aşteptarea unui copil

24
46
31
18
13
13

3. Servicii acordate copiilor cu dizabilităţi
a. Evaluarea in vederea incadrarii in grad de handicap si orientarii scolare/profesionale
Situaţia evaluărilor în cursul anului 2010
Numărul de copii cu dizabilităţi evaluaţi socio-medico-psiho-pedagogic
Numărul de copii cu dizabilitati încadraţi în grad de handicap
Numărul de copii cu dizabilităţi pentru care s-a eliberat certificat de expertiză
şi orientare şcolară
Numărul de cazuri noi în anul 2010
Numărul de copii cu dizabilitati monitorizaţi de către asistenţii sociali de la
nivelul DGASPC în colaborare cu asistenţii sociali sau persoanele cu
atribuţii de asistenţă socială de la nivelul primăriilor

1219
1164
451
194
1164
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b. Protecţia specială a copiilor cu dizabilităţi aflaţi în situaţie de risc
Număr total de copii cu dizabilităţi la sfârşitul anului 2010 : 1164
Mediul de provenienţă
plasament la
familia
plasament
plasament în centre
asistenti
biologică
familial
maternali
1034

11

77

42

Mediul de provenienţă a copiilor cu dizabilităţi - 2010
Familia biologica
85%

AMP
8%
Centre de plasament
Plasament familial
5%
1%

c. Recuperarea copiilor cu dizabilitati
- Includerea unui numar de 294 de copii cu dizabilitate neuro-psihomotorie în programele
Centrului de Recuperare pentru Copilul cu Handicap Neuro-Psihic Slobozia, în cursul anului 2010.

Centrul oferă urmatoarele servicii:
 Activităţi ce vizează recuperarea şi reabilitarea copiilor cu dizabilităţi, în conformitate cu
planul de recuperare: terapie cognitiva, logopedie, kinetoterapie, terapie ocupatională,
masaj, fizioterapie, ludoterapie.
 Socializarea şi stimularea integrării în comunitate
 Consilierea şi susţinerea familiilor
 Transportul de la domiciliu la centrul de recuperare
Ruta 1: Slobozia - Ţăndărei – Săveni
Ruta 2: Slobozia- Ţăndarei - M.Kogalniceanu
Ruta 3: Slobozia – Căzăneşti
Ruta 4: Slobozia – Griviţa
 Ingrijirea de zi - săptămânal, un număr mediu de 75 de copii servesc masa în cadrul
centrului
 Asistenţă medicală pe durata şederii copiilor în centru
 Asistenţă socială
9

Mediul de provenienţă al copiilor înscrişi la centru , la 31.12.2010 – 196 copii
din sistemul de protecţie

din propria familie

asistent maternal

162

centru de plasament

14

20

162
0%

10%

20%

30%

40%

14
50%

Din propria familie

60%

70%

80%

20
90%

100%

Din sistemul de protecţie - asistenţi maternali

Din sistemul de protecţie - centre de plasament

d. Eliberarea unui număr de 66 acorduri pentru indemnizaţii şi a unui număr de 72 acorduri
pentru asistenţi personali, în cazul copiilor încadraţi în gradul grav de handicap

7) Modernizarea serviciilor rezidenţiale pentru copii
Înfiinţarea unui atelier de tâmplărie destinat copiilor din Complexului de Servicii Urziceni,
acest lucru a fost posibil prin sprijinul acordat de Asociaţia “Action” şi Organizaţia Umanitară “Assist
Children in Need” care a asigurat fondurile - 45.000 lei .
 Achiziţionarea unei maşini de spălat profesională pentru Centrul de Plasament nr.2 Slobozia
 Schimbarea mobilierului în cadrul Centrului de Plasament nr.3 Slobozia
 Schimbarea mobilierului în cadrul Centrului de Primire în Regim de Urgenţă Copil 3-18 ani Slobozia
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B. Protecţia adultului
1. Pregătirea tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie a copilului pentru viaţa
independentă, prin găzduirea pe o perioada determinată în cadrul Centrului de protecţie temporară pentru
tinerii care părasesc centrele de plasament, localizat î n orasul Fierbinţi.
Serviciile oferite în cadrul acestui centru sunt:
- Găzduirea şi asigurarea hranei zilnice.
- Suport pentru autogospodărire
- Consiliere socială şi psihologică
- Sprijin în vederea integrării profesionale.
- Sprijin în vederea integrării sociale.
- Asistenţă socială în vederea reintegrării familiale.
- Asigurarea accesului la serviciile din comunitate.
In luna ianuarie 2010 beneficiau de serviciile acestui centru un numar de 13 tineri, pe parcursul anului au
mai intrat 5 tineri, 4 au fost exernaţi, astfel incat la 31.12.2010 erau găzduiţi în centru un numar de 14 tineri.
Din cei 14 tineri, 2 frecventează cursurile universitare, 2 sunt angajaţi la Centrul Socio-medical Fierbinţi,
si 6 prezintă diferite grade de handicap, care le limitează capacitatea de a desfăşura o anumita profesie.

2. Susţinerea persoanelor victime ale violenţei în familie , prin serviciile oferite în cadrul Centrului de
Primire in Regim de Urgenţă pentru Victimele Violenţei în Familie Slobozia, cu o capacitate de 9 locuri.
Serviciile oferite în cadrul acestui centru sunt:
- Găzduirea temporară pe o perioada determinată cuprinsă între 7 si 60 de zile.
- Asistenţă medicală şi îngrijire;
- Consilierea în vederea integrării sociale (psihologică, profesională, familială, suport emoţional)
- Acompanierea în vederea obţinerii unor documente şi acte de identitate sau stare civilă, precum şi a
unor drepturi cu caracter social (certificate medico-legale, taxe judiciare/ notariale);
- Facilitarea accesului la alte tipuri de prestaţii şi servicii sociale;
- Informare asupra drepturilor sociale şi asupra altor servicii de sprijin, disponibile pe raza localităţii .
Pe parcursul anului 2010 au beneficiat de serviciile centrului un numar de 35 de persoane, după cum
urmează:
Repartiţia pe vârste
Adulţi
14

Copii
21
Repartiţia in funcţie de mediul de provenienţă

Urban
11

Rural
24

În comparaţie cu anul 2009, când au beneficiat de serviciile acestui centru un numar de 58 persoane,
în anul 2010 se observa o scadere cu 23 a numărului de beneficiari.

3. Reinserţia socială a persoanelor fără adăpost, prin serviciile oferite de catre Centrul Social de
Urgenţă pentru Persoanele fără Adapost Slobozia, cu o capacitate de 24 locuri.
Serviciile oferite în cadrul acestui centru sunt:
- Găzduirea temporară pe o perioada determinată cuprinsă între 7 şi 60 de zile.
- Asistenţă medicală şi îngrijire;
- Consilierea în vederea integrării sociale (psihologică, profesională, familială, suport emoţional)
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Acompanierea în vederea obţinerii unor documente şi acte de identitate sau stare civilă, precum şi a
unor drepturi cu caracter social (certificate medico-legale, taxe judiciare/ notariale);
- Facilitarea accesului la alte tipuri de prestaţii şi servicii sociale;
- Informare asupra drepturilor sociale şi asupra altor servicii de sprijin, disponibile pe raza localităţii .
Pe parcursul anului 2010 au beneficiat de serviciile centrului un număr de 101 persoane, după cum
urmează:
-

Repartiţia pe vârste
Adulţi
92

Copii
9
Repartitia in functie de mediul de provenienta

Urban
48

Rural
53

In cadrul acestui centru se observă o creştere a numărului de beneficiari cu 18 de persoane, în anul
2010, comparativ cu anul 2009, când au fost înregistraţi un număr de 83 de beneficiari, fenomen datorat pe de
o parte promovării activităţii acestui centru şi pe de altă parte condiţiilor socio-economice actuale.

4. Oferirea de servicii persoanelor adulte cu handicap:
a) Evaluarea persoanelor adulte cu dizabilităţi, în vederea încadrării în grad de handicap şi orientării
profesionale
În evidenţa Serviciului de Evaluare si Asistenţă Socială a Persoanelor Adulte cu Handicap , la sfârşitul
anului 2010 , se aflau un număr de 7.522 persoane adulte cu handicap . Dintre acestea, un număr de
232 de persoane erau încadrate în muncă.
Distribuţia încadrărilor pe grade de handicap
Handicap grav
Handicap accentuat
Handicap mediu
Handicap uşor

2678
0%

10%

Handicap grav

20%

2678
4162
659
23

4162
30%

40%

50%

Handicap accentuat

60%

659
70%

Handicap mediu

80%

90%

23
100%

Handicap uşor

Pe parcursul anului 2010 serviciul a realizat evaluarea unui numar de 5.994 persoane, din care 2128
cazuri noi.
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Evoluţia numărului de persoane adulte cu handicap
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Date statistice cu privire la activitatea Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
Ialomiţa în anul 2010: - pe parcursul anului s-au realizat 4104 evaluări socio-psihomedicale şi au fost
transmise catre Comisia superioară de expertiză un numar de 186 sesizări.
b) Asigurarea de servicii de recuperare în cadrul Centrul de Recuperare Neuromotorie de tip
Ambulatoriu Slobozia.
Pe parcursul anului 2010 au beneficiat de serviciile acestui centru un număr de 139 persoane, din
care 50 din comunitate si 89 din sistemul rezidenţial.
Servicii oferite în cadrul centrului :
- Servicii de fizioterapie, constând în electroterapie, magnetoterapie, terapie cu ultrasunete şi laser
- Consiliere psihologică pentru susţinerea beneficiarilor şi familiilor acestora.
- Masaj terapeutic şi kinetoterapie
- Asistenţă medicală
Mediul de provenienta al beneficiarilor
Din propria familie
Din sistemul rezidential
Slobozia
Alte localitati
Centrul de Ingrijire si
Centrul de
Asistenta Slobozia
Plasament nr. 6
Slobozia Noua
48
2
89
0
50
89

48

0%

10%

2

20%

30%

89

40%

50%

60%

70%

80%

Din propria familie - Slobozia
Din familie - alte localitati
Din sistemul rezidential - Centrul de Ingrijire si Asistenta Slobozia

90%

100%
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c) Găzduirea în regim rezidenţial a persoanelor adulte cu handicap prin Centrul de Ingrijire şi Asistenţă
Slobozia.
La sfârşitul anului 2010 în cadrul Centrului de Ingrijire şi Asistenţă Slobozia erau găzduite un număr de
139 de persoane adulte cu handicap.
Handicap
psihic

Handicap
mintal

12

51

Repartiţia acestora în functie de tipul de handicap
Handicap
Handicap
Handicap
Handicap
fizic
somatic
vizual
auditiv
43

8

6

1

Handicap
asociat
4

Fara
certificat de
incadrare
(caz social)
14

Statistica - Evolutia asistatilor in Centrul de Ingrijire si Asistenta Slobozia
Nr. beneficiari ian. 2010
Intrari
Iesiri
Nr. beneficiari dec. 2010
137
20
18
139
(reintegrare in familie,
decese)
Referitor la cererile de internare in Centrul de Ingrijire şi Asistenţă Slobozia, pe parcursul anului
2010 au fost înregistrate un numar de 44 de cereri de internare, din care 20 s-au soluţionat prin internarea în
centrul menţionat, 9 dosare sunt în aşteptare, 3 cereri au fost retrase, 6 respinse, 4 monitorizare si 2 cazuri au
decedat până la finalizarea dosarului.
In comparaţie cu anul 2009, când au fost înregistrate un numar de 52 de cereri de instituţionalizare, în
anul 2010 se observa o scădere a cererilor de internare ( cu un numar de 8 cereri), datorată atât activităţilor de
prevenire şi informare în ceea ce priveşte drepturile persoanelor cu handicap, realizate în comunitate de către
asistenţii sociali din cadrul DGASPC, cât şi dezvoltării unor servicii alternative pentru persoanele adulte cu
handicap (Centrul de Recuperare Neuro-motorie Slobozia).
O particularitate a Centrului de Ingrijire şi Asistenţă Slobozia o reprezintă numărul relativ mare de
persoane adulte cu handicap neuro-psihic care sunt găzduite aici. In anul 2010 acest centru a oferit găzduire
unui numar de 78 de persoane cu handicap neuro-psihic, iar in anul 2009 numarul acestora a fost de 79.
Din totalul persoanelor asistate in Centrul de Ingrijire şi Asistenţă Slobozia, la 31.12.2010, un număr
de 21 persoane işi achitau integral contribuţia lunară, 19 persoane asistate achitau contribuţia lunară integral,
dar impreună cu sustinătorii legali, un număr de 60 persoane asistate achita parţial, iar un număr de 39
persoane nu plătesc contribuţia lunară, deoarece sunt cazuri sociale.
d) Eliberarea unui număr de 208 acorduri pentru indemnizaţie şi a unui numar de 105 acorduri pentru
asistent personal în cazul persoanelor adulte cu handicap.

5. Consilierea persoanelor adulte aflate î n dificultate – prin intermediul Serviciului de Asistenţă
Socială pentru Persoane Adulte din cadrul D.G.A.S.P.C.
Pe parcursul anului 2009 au fost furnizate servicii de consiliere persoanelor adulte aflate în situaţie de
risc, pe diferite probleme, după cum urmează:
14



Consiliere şi evaluare psihologică, adresată persoanelor asistate în centrele rezidenţiale din
subordinea DGASPC:
- 10 tineri, din cadrul Centrului de Protecţie temporară pentru tineii care nu mai sunt
institutionalizaţi Fierbinţi;
- 50 de persoane vârstnice asistate în caminele din comuna Balaciu şi orasul Fierbinţi-Târg;
- 20 de persoane adulte cu handicap asistate în Centrul de Ingrijire şi Asistenţă Slobozia.

6. Furnizarea de servicii specializate pentru persoanele vârstnice aflate în situaţie de risc
a) Caminul pentru Persoane Varstnice „ing. Vadim Rusu” Balaciu
La sfârşitul anului 2010 erau asistate în cadrul acestui camin un numar de 59 de persoane vârstnice.
Pe parcursul anului 2010, la nivelul Serviciului de Asistenţă Socială pentru Persoane Adulte din cadrul
D.G.A.S.P.C. Ialomita au fost înregistrate un numar de 52 cereri de institutionalizare în cadrul Căminului
Balaciu, din care 24 au fost soluţionate prin internare, 12 cereri au fost retrase, 4 respinse, 2 cazuri
sunt în monitorizare şi pentru 10 cazuri se realizează demersurile de completare a dosarelor de internare.
Evolutia asistaţilor in Căminul pentru persoane vârstnice „ing. Vadim Rusu” Balaciu – anul 2009
Nr. beneficiari ian. 2010
Intrari
Iesiri
Nr. beneficiari dec. 2010
49
24
14
59
(reintegrare in familie,
decese)
Din totalul persoanelor asistate, 1 persoana işi plăteşte constribuţia integral, 17 persoane plătesc
împreună cu sustinătorii legali, 37 persoane plătesc parţial şi 4 persoane nu platesc deloc (cazuri sociale).
b) Centrul pentru persoane vârstnice Fierbinţi
La sfârşitul anului 2010 erau asistate în cadrul acestui serviciu un numar de 45 de persoane vârstnice.
Pe parcursul anului 2010, la nivelul Serviciului de Asistenţă Socială pentru Persoane Adulte din cadrul
D.G.A.S.P.C. Ialomiţa au fost înregistrate un număr de 31 de cereri de instituţionalizare pentru acest
centru, din care 12 au fost soluţionate prin internare, 5 cereri au fost retrase, 2 au fost respinse, 2 sunt
în monitorizare şi 10 în curs de rezolvare (dosar de internare incomplet).
Evoluţia asistaţilor în Centrul pentru persoane vârstnice Fierbinţi
Nr. beneficiari ian. 2010
Intrari
Iesiri
Nr. beneficiari dec. 2010
45
12
17
40
(reintegrare in familie,
decese)
Din totalul persoanelor, 5 persoane plătesc integral contribuţia împreună cu susţinătorii legali, 29
persoane plătesc parţial contribuţia şi 6 nu plătesc deloc (cazuri sociale).
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7. Infiinţarea unor servicii pentru adulţii aflaţi în situaţie de risc/modernizarea serviciilor
existente
a) La nivelul Căminului pentru persoane vârstnice Balaciu:

o darea în folosinţă a Pavilionului cazare corp B (8 dormitoare cu câte 3 paturi în fiecare dormitor şi băi
proprii, 1 cameră de zi, 1 oficiu, o sală de recuperare, izolator şi birou administrativ, dotate la cele mai
noi standarde, care să creeze un mediu ambiant propice activităţilor de asistenţă socială, socializare şi
petrecere a timpului liber);
o achiziţionarea de dispozitive pentru măsurarea şi controlul parametrilor de sănătate precum:
tensiometru, cântar electronic persoane, glucometre;
o izolarea sediului administrativ (izolare, zugrăvit) – 7708,55 lei;
o achiziţionarea unui hidrofor pentru sursa proprie de apă pentru a asigura necesarul de apă şi în
Pavilionul cazare corp B – 1381,73 lei;
o achiziţionarea a 4 boilere electrice pentru asigurarea necesarului de apă caldă pentru persoanele
dependente/autonome pentru perioada sezonului cald – 3.122 lei (achiziţionare, instalare);
o împrejmuire fose septice (2782,23 lei);
o participarea a 2 reprezentanţi ai căminului la cursul de specializare pentru ocupaţia de animator socioeducativ organizat de ASCMB Slobozia.
b) La nivelul Complexului de Servicii Sociale Fierbinţi:
o
o
o
o
o

reparaţia acoperişului atelierului din cadrul Complexului
amenajarea intrării la Centrul pentru tineri
amenajarea unui gard împrejmuitor la cele 3 bazine de combustibil
plantarea unui număr de 22 pomi fructiferi si 8 pomi ornamentali
participarea a 2 reprezentanţi ai complexului la cursul de specializare pentru ocupaţia de animator
socio- educativ organizat de ASCMB Slobozia

c) La nivelul Centrului de Ingrijire si Asistenta Slobozia:
o înlocuire faianţă în sala de mese de la etajul IV
o participarea a 5 reprezentanţi ai centrului la cursul de specializare pentru ocupaţia de animator socioeducativ organizat de ASCMB Slobozia
Proiecte depuse:
o

o

"Extindere, reabilitare termică şi dotare Centru de Îngrijire şi Asistenţă - municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa"depus în cadrul Programului Operational Regional, Axa Prioritara 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, DMI
3.2 Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale
"Înfiinţarea Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuro-psihică pentru Adulţi - comuna Movila, judeţul Ialomiţa"
- depus in cadrul Programului Operational Regional, Axa Prioritară 3 – Imbunatăţirea infrastructurii sociale, DMI
3.2 Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale
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C. Resurse materiale
1. Surse de finanţare
Contul de execuţie al DGASPC Ialomita , pe surse de finanţare la data de 31.12.2010 se prezintă astfel:





Alocaţii de la bugetul de stat
37.285.150 lei
din care : 27.172.057 lei pentru asistenţă socială
Alocaţii/ subvenţii de la bugetul local
7.168.331 lei
din care : 2.267.145 lei pentru învăţământul special
Venituri proprii din contribuţii
955.441 lei
Donaţii şi sponsorizări
25.721 lei
Total
45.434.643 lei

Ponderea cea mai mare din totalul resurselor financiare utilizate în anul 2010 a fost deţinută de plăţile
din alocaţiile de la bugetul de stat (82%) din care :
- plata prestaţiilor sociale (îndemnizaţii persoane cu handicap , contravaloarea transportului auto şi
CFR , dobânda la creditele pentru autoturisme ) a fost 73% ;
- susţinerea sistemului de protecţie a copilului şi familiei , în proporţie de 22%;
- susţinerea Centrului de asistenţă socială a persoanelor cu handicap în proporţie de 5%
Toate aceste fonduri , au fost sume cu destinaţie specială repartizate prin Legea bugetului de stat.
Fondurile repartizate de la bugetul local în proporţie de cca 16% s-au folosit pentru susţinerea
sistemului de protecţie a copillului şi familiei , a Centrului de recuperare neuromotorie precum şi pentru
susţinerea celor 2 centre pentru persoane vârstnice (Balaciu şi Fierbinţi ) în completarea veniturilor proprii
încasate din contribuţia asistaţilor sau/şi a susţinătorilor legali.
De asemenea , din bugetul local au fost distribuite şi fonduri pentru susţinerea învăţământului special
care deserveşte atât copiii cu handicap din centrele din subordinea Direcţiei cât şi pe cei din comunitate.
Alocaţiile de la bugetul local au fost utilizate pentru:
 cheltuieli de personal
 cheltuieli pentru bunuri şi servicii
 cheltuieli de capital
 finanţarea Organizaţiei pentru Copii şi Adulţi cu nevoi speciale Trebuie Fililala Feteşti, asigurându-se
salariile şi contribuţiile aferente pentru 2 specialişti care desfăşoară activităţi în folosul persoanelor cu
dizabilităţi din cadrul organizaţiei.
Conform Ordinului 467/2009, contribuţia de întreţinere datorată de persoanele asistate cu handicap
sau susţinătorii legali ai acestora, din cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Slobozia ,a fost stabilită în
cuantum de 602 lei/beneficiar pentru anul 2010 , nivel menţinut şi în prezent .
Conform Legii 17/2000 cu modificarile si completarile ulterioare si Hotararii CJI nr. 83/ 18.12.2009
costul mediu lunar de intretinere pentru anul 2010, a persoanelor varstnice din centrele de la Balaciu si Fierbinti
a fost stabilit la suma de 791 lei. Incepand cu anul 2011, prin Hotararea CJI nr. 95/23.12.2010 costul de
întreţinere ce va fi datorat de beneficiarii asistaţi în aceste centre se menţine la nivelul de 791 lei pe lună.
Pentru centrele de protecţie a persoanelor vârstnice au fost donate mai multe sume din partea unor
persoane fizice, în cuantum de 16.221 lei, utilizată pentru achiziţionarea de bunuri.
Plăţile efectuate în anul 2010 pe surse de finanţare şi titluri de cheltuială (personal , bunuri şi servicii ,
investiţii ) se prezintă în Anexa 1 .
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Sursele de finanţare a activităţii DGASPC în 2010
Alocaţii de la bugetul de stat
37.285.150 lei

Alocatii de la bugetul de stat
Alocatii/ subventii de la bugetul local
Venituri proprii din contributii
Donatii si sponsorizari

Alocaţii/ subvenţii de la bugetul
local 7.168.331 lei
Donaţii şi sponsorizări
25.721 lei

1

Venituri proprii din contribuţii
955.441 lei
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Anexa 1
PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANUL 2010 PE SURSE DE FINANŢARE

Componenta familie si copil ¹
Sursa de finantare
Alocatii de la
bugetul de stat
Alocatii/subventii de
la bugetul local
Venituri proprii din
contributii
Donatii si
sponsorizari
TOTAL

Personal

Bunuri si
servicii

6.508.528
1.799.261

Capital

Total familie
si copii

1.415.540

122999

1.662.245

215168

Personal

Bunuri si
servicii

8.047.067

1.430.287

558.740

3.676.674

938.434

286.078
880.441

9.500
8.307.789

3.087.285

9500
338.167

Componenta persoane
cu handicap ³

Componenta adulti ²

11.733.241

Capital

Total
adulti

Bunuri si
servicii

Prestatii
sociale

Total
persoane cu
handicap

76.999

2.066.026

302.603

26.869.454

27.172.057

75.000

16.221
2.368.721

1.741.480

151.999

Total
general
37.285.150

1.224.512

4.901.186

955.441

955.441

16.221

25.721

4.262.200

302.603

26.869.454

27.172.057

43.167.498

La totalul de 43.167.498 lei se adaugă cheltuielile de personal pentru învăţământul special în valoare de 2.177.250 lei şi cheltuielile cu bunuri şi servicii
pentru învăţământul special în valoare de 89895 lei.
1. Centre rezidentiale pentru copii , Centrul pentru Persoane fara Adapost , Centrul pentru Persoane Victime ale Violentei in Familie , asistenti maternali , Centrul de Recuperare Copilul cu
Handicap Neuropsihic
2. Caminul pentru Persoane Varstnice Balaciu , Centrul pentru Persoane Varstnice Fierbinti , Centrul de Ingrijire si Asistenta Sociala Slobozia , Centrul de Recuperare Neuro-motorie
Slobozia
3. Prestatii sociale
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Fondurile primite cu destinaţie specială pentru persoanele cu handicap , de la Bugetul Ministerului
Muncii , Familiei şi Protecţiei Sociale sunt prezentate în următorul tabel :

FONDURI PRIMITE DE LA BUGETUL MMPS PRIN DIRECŢIA DE MUNCA SI ANPH PENTRU
PERSOANE CU HANDICAP NEINSTITUTIONALIZATE
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Denumire prestatie sociala

Numar mediu lunar de
beneficiari la 31.12.2010

Total plati la
31.12.2010
( lei)

48

151.445

3

11.088

735

4.340.071

6.852

14.785.022

8.288

7.259.331

3810
7100

324.075
302.603
27.173.635

Dobanzi la credite pentru
autoturisme
Alocatie de hrana pentru copilul
HIV- SIDA
Indemnizatie insotitor
Indemnizatie lunara pentru
persoana cu handicap
Bugetul complementar pentru
persoana cu handicap
Transport
Taxe

TOTAL

2. Costuri pentru serviciile din cadrul DGASPC
În urma plăţilor efectuate s-au realizat următoarele costuri/beneficiar/lună în serviciile sociale
destinate copiilor şi adulţilor :

COST/COPIL/LUNĂ ÎN ANUL 2010
Denumirea serviciului
Centre de Primire in Regim de
Urgenta
Centrul Maternal Slobozia
Centrul de Plasament nr.2
Slobozia
Centrul de Plasament nr.3
Slobozia
Centrul de Plasament nr.6
Slobozia Noua
Complexul de Servicii Urziceni
(componenta de tip
rezidential)
Complexul de Servicii Urziceni
(centrul de zi)
Centrul de Recuperare pentru
Copilul cu Handicap
Neuropsihic Slobozia

Numărul mediu de copii
2010

Cost mediu/copil/lună
(lei)

24

336

4

624

29

663

40

776

39

569

40

334

19

143

214

42
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Numărul mediu de copii
2010

Denumirea serviciului
Casa de Tip Familial
„MARIAN” Slobozia
Casa de Tip Familial
„RALUCA” Slobozia
Casa de Tip Familial
„CRISTINA” Slobozia
Casa de Tip Familial
„BOGDAN” Tandarei
Casa de Tip Familial
„GABRIELA” Feteşti
Asistenţi maternali

Cost mediu/copil/lună
(lei)

12

445

13

470

13

420

13

479

13

665

133

306

Costurile medii/copil/lună pentru serviciile de protecţie a copilului
CPRU

900

CP3

800

569

CSU-rezidenţial

700

624
663

CP6

665

CP2

776

CM

600

445
470
420
479

CSU - zi
500

CTF"R"

306

334

400
300
200

CTF"B"

100

CTF"G"

0

42

CTF"C"

143

CTF"M"

336

CRNH

Asistenţi
maternali
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COST/ADULT/LUNĂ în anul 2010

Cost mediu/varstnic/luna
( lei)

Denumire serviciului

Nr. mediu beneficiari 2010

Centrul de Ingrijire si
Asistenta Slobozia

139

528

Caminul pentru Persoane
Varstnice „ing. Vadim Rusu”
Balaciu
Centrul pentru Persoane
Varstnice Fierbinti

46

729

40

696

Costurile medii/vârstnic/lună
729

800
CIA
C Balaciu
C Fierbinti

600

696

528

400
200
0

Denumire serviciului
Centrul de Protecţie
Temporară pentru Tinerii care
nu mai sunt Instituţionalizaţi
Fierbinţi
Centrul Social de Urgenţă
pentru Persoanele fără
Adăpost Slobozia
Centrul de Primire în Regim de
Urgenţă pentru Victimele
Violenţei în Familie Slobozia
Centrul de Servicii de
Recuperare Neuromotorie
Slobozia

Nr. mediu beneficiari 2010

Cost mediu/persoană/lună
( lei)

14

613

23

446

3

604

15

74

22

3. Investiţii realizate în anul 2010
OBIECTIVE DE INVESTIŢII REALIZATE ÎN ANUL 2010
Denumirea investiţiei
Şarpantă şi învelitori la cantina Centrului de Plasament nr.3
Slobozia
Şarpantă şi învelitori la cantina Complexului de Servicii
Urziceni
Studii de fezabilitate „Înfiinţare Centru de recuperare şi
reabilitare adulţi Movila”
Studii de fezabilitate „Extindere , reabilitare termică şi dotare
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Slobozia”
Elaborare proiect şi cerere de finanţare „Înfiinţare Centru de
recuperare şi reabilitare adulţi Movila”
Elaborare proiect şi cerere de finanţare „Extindere , reabilitare
termică şi dotare Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Slobozia”
Servicii de elaborare proiect tehnic la obiectiv „Înfiinţare
Centru de recuperare şi reabilitare adulţi Movila”
Servicii de elaborare proiect tehnic la obiectiv „Extindere ,
reabilitare termică şi dotare Centrul de Îngrijire şi Asistenţă
Slobozia”
Studii teren topografice şi geologice la obiectiv „Înfiinţare
Centru de recuperare şi reabilitare adulţi Movila”
Studii teren topografice şi geologice la obiectiv „Extindere ,
reabilitare termică şi dotare Centrul de Îngrijire şi Asistenţă
Slobozia”

Valoare (lei)

94.836,45
70.331,56
40.906,00
33.469,00
35.759,65
41.531,00
92.925,60
75.504,10
3408,25
1495,25
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D. Resurse umane
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa are în structura sa birouri, servicii,
centre de plasament, centre de zi, case de tip familial, complexe de servicii etc.
Numărul de posturi prevăzute în organigrama D.G.A.S.P.C Ialomiţa pentru anul 2010 a fost de 640 .
În tabelul următor am prezentat structura şi numărul de personal pe servicii , aprobată pentru anul 2010 :
Nr. Denumirea serviciului
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17

18
19

Număr
posturi
prevăzute
în 2010

Număr
posturi
ocupate la
31.12.2010

Conducere
1
Director general
1
Director economic
9
Serviciul de evaluare şi monitorizare
6
Birou relaţii cu publicul , secretariat , strategii ,
programe
8
Birou intervenţii , reparaţii , întreţinere
8
Serviciul resurse umane , normare , organizare,
salarizare
7
Birou juridic contencios , trafic , exploatare ,
migraţiune şi asistenţa copiilor străzii
6
Birou adopţii
1
Compartiment audit intern
18
Serviciul buget, finanţe – contabilitate
15
Serviciul tehnic , achiziţii publice ,
administrativ
34
Căminul pentru persoane vârstnice „Balaciu”
ing. Vadim Rusu
13
Serviciul de evaluare şi asistenţă socială pentru
persoane cu handicap
8
Serviciul de asistenţă socială pentru persoane
adulte
Complex de servicii Sociale
4
14.1. Centrul social de urgenţă pentru persoanele
fără adăpost
4
14.2. Centrul de primire în regim de urgenţă
pentru victimele violenţei în familie Slobozia
96
Centrul de îngrijire şi asistenţă Slobozia
6
Centrul de servicii de recuperare neuromotorie
Slobozia
Serviciul pentru îngrijirea de tip familial şi asistenţă maternală
5
17.1.Compartiment plasamente de tip familial
3
17.2.Compartiment asistenţă maternală
profesională
121
17.3.Asistenţi maternali profesionişti
8
Serviciul de evaluare complexă a copilului
10
Complex de servicii comunitare pentru
protecţia copilului Slobozia

1
1
8
6
8
7
7
4
1
15
15
27
12
8
4
4
89
6
3
3
104
8
7

24

20
21

22
23
24
25
26
27
28

29
30

Complex de servicii pentru protecţia copilului Urziceni
22
20.1. Centru de plasament
7
20.2. Centrul de zi
Complex de servicii sociale Fierbinţi
25
21.1. Centrul pentru persoane vârstnice Fierbinţi
4
21.2. Centrul de Protecţie Temporară pentru
Tinerii care nu mai sunt Instituţionalizaţi
Fierbinţi
33
Centrul de zi pentru recuperare copilului cu
handicap neuropsihic Slobozia
6
Centrul de Primire al Copilului în Regim de
Urgenţă Slobozia
16
Centrul de primire în regim de urgenţă copil 03 ani Slobozia
28
Centrul de Plasament nr.2 Slobozia
26
Centrul de Plasament nr.3 Slobozia
32
Centrul de Plasament nr.6 Slobozia Nouă
Serviciul pentru căsuţe de tip familial – şef serviciu
1
8
Casa de Tip Familial „MARIAN” Slobozia
8
Casa de Tip Familial „RALUCA” Slobozia
8
Casa de Tip Familial „CRISTINA” Slobozia
9
Casa de Tip Familial „BOGDAN” Ţăndărei
9
Casa de Tip Familial „GABRIELA” Feteşti
2
Centrul Maternal Slobozia
4
Centrul Movila
TOTAL
640

17
7
23
4
31
5
15
24
26
28
1
8
8
8
9
9
2
4
577

Fluctuaţii de personal în anul 2010
În cursul anului 2010 şi-au încetat contractul individual de munca un număr de 34 persoane şi s-au
angajat în cadrul D.G.A.S.P.C. Ialomiţa un numar de 8 persoane, cu contract individual de muncă pe perioadă
nedeterminată şi un numar de 10 persoane cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, aceştia
fiind angajaţi pe perioada suspendării contractelor individuale de munca ale titularilor aflaţi în concediu pentru
creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani.
D.G.A.S.P.C. Ialomiţa asigură şi plata drepturilor salariale a unui număr de 75 persoane din cadrul
învăţământului special din judetul Ialomiţa, din care:
 57 învăţământ de zi;
 8 învăţământ la domiciliu.
Formarea personalului





13 angajaţi au participat la studii post universitare de specialitate « Teorii şi metode de
intervenţie în asistenţă socială » , organizate de Universitatea “Ovidius” Constanţa ;
80 angajaţi au participat la cursul « Comunicare în limba oficială » , organizat de firma SACE
Direct SRL ;
22 angajaţi au participat la programul de formare în domeniul « Animator socio-educativ » ,
organizat de Asociaţia socio-culturală « Matei Basarab » Slobozia ;
8 psihologi din cadrul Direcţiei au participat la Conferinţa “De la cunoaştere la intervenţie în
psihologie” organizată de către Colegiul Psihologilor din România şi Asociaţia Pro-Psi.
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Testarea psihologica a personalului DGASPC
Pe parcursul lunilor iunie – iulie 2010, psihologii din cadrul DGASPC au realizat evaluarea psihologică
a personalului prin gruparea acestora pe categorii profesionale şi aplicarea de teste psihologice în funcţie de
specificul funcţiei/profesiei/meseriei.
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