
 
 

 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE   - DGASPC  -Dâmbovița 

PLANUL DE ACȚIUNI –  

Pipeline de proiecte pentru perioada 2021-2027 – Oportunități de finanțare    

Obiectivele strategice 
 

Obiectiv strategic 1- Responsabilizarea comunităților  

Program  1.1  Creșterea accesului la servicii sociale pentru populația vulnerabilă, cu 

precădere din urbanul mic și mediul rural prin înființarea și dezvoltarea de servicii sociale 

diversificate la nivel local  

   M 1.1.1 Dezvoltarea unui Plan de acțiuni  în parteneriate cu UAT locale, pentru reconfigurarea 

Serviciilor de Asistenţă şi Suport (SAS)1  

 M 1.1.2  Îmbunătățirea sistemului de ingrijire la domiciliul beneficiarului pentru menținerea acestuia 

în comunitatea de apartenență 

 M 1.1.3  Day-mother  - concept care asigură  educația timpurie în mediile defavorizate2  

 M 1.1.4 Înscrierea unităților școlare în Programul pilot ”Scoală după școală”- în parteneriat cu     

Inspectoratul Școlar Județean și UAT-urile locale 

 M 1.1.5  Inființarea  unor micro-centre locale dotate cu sistem Wi-Fi și unități PC pentru școala on-

line, la care să aibă acces copiii comunităților vulnerabile- parteneriate  

        

Program 1.2.  Creșterea calității serviciilor sociale destinate  grupurilor vulnerabile3  

M1.2.1 Dotarea unitătilor teritoriale de terapie   cu echipamente și tehnologii asistive adecvate în 

funcție de specific  

M 1.2.2   Echipe mobile : programe itinerante de îngrijire a persoanelor vârstnice singure  

M 1.2.3  Servicii de suport și reintegrare socială pentru persoane traficate în scop sexual 

M 1.2.4 Centre suport pentru servicii sociale destinate prevenirii și combaterii violenței domestice ( 

inclusiv ingrijirea victimelor în centre de tranzit) – platforma SOS  

 

 Obiectiv strategic 2. Dezvoltarea de măsuri care să contribuie la reducerea deprivării materiale 

Program 2.1 Programe de asistență și suport material  pentru copii în situații vulnerabile 

M 2.1.1  Micul școlar - măsuri specifice care vor reduce afectarea copiilor din punct de vedere material 

(Sărăcia copiilor este o consecință a sărăciei familiilor lor)  

 

 
1 tranziţia catre Servicii Sociale și Furnizare de Servicii Sociale  și ,,Furnizarea de servicii sociale integrate în comunitate”- (oferirea de 

suport si servicii personalizate  pentru depășirea situațiilor de dificultate , cu precadere in mediul rural ) 
2    contribuție certă  la diminuarea abandonului școlar ulterior ( mini gradinițe 5-6 copii sub supravegherea unui membru selectat al comunității – 

acesta este susținut din bugetul APL) 
3 copii, persoane varstnice, minoritatea roma, persoane cu dizabilitati, familii monoparentale si familii cu multi copii 



 
 

M 2.1.2.  Dezvoltarea de servicii specializate pentru copiii cu vulnerabilități care au nevoie de  psiho-

terapie, urmare a crizei pandemice 

M 2.1.3  Echipe mobile cu laborator de analize itinerant, cu destinația comunități marginalizate, 

mediul rural 

M 2.1.4 Organizarea de Tabere  pentru copiii cu dizabilități, pentru copiii proveniți din medii 

defavorizate în parteneriat cu UAT-ul local 

 

Program 2.2 Asistență alimentară 

M 2.2.1  Echipe mobile Cantine mobile  cu participarea comunității / societatea civilă 

M 2.2.2 Proiecte de economie socială : Ferme de subzistență -  antreprenoriat de economie socială  

 

Obiectiv strategic 3.  Viață independentă – acțiuni specifice destinate persoanelor cu dizabilități 

Program 3.1 Diminuarea riscului  crescut de sărăcie și excluziune socială 

M 3.1.1  Dezvoltarea infrastructurii unor servicii alternative de tip familial  prin înființarea de noi 

locuințe protejate- parteneriat CJ DB 

M 3.1.2  Dezvoltarea sistemului compact de suport și asistență a locuințelor protejate 

M 3.1.3  Pregătire pentru viața independentă  - sprijin pentru încadrarea în muncă – parteneriat 

operatori economici, ITM, AJOFM 

 

Program 3.2  Inființarea unui centru de suport  multifuncțional  

M 3.2.1 Realizarea unei Platforme de marketing social : promovarea categoriilor de servicii sociale la 

toate nivelurile  comunităților locale, care  include și rețeaua de servicii sociale 

M 3.2.2 Dezvoltarea  unei platforme de Comunicare  între : asistența socială primară – asistenții sociali 

– tehnicienii sociali- consilierii/mediatorii  școlari – părinți – elevi 

M 3.2.3  Înființarea unui  Punct de suport pentru cunoașterea și utilizarea noilor sisteme și tehnologii 

asistive  

M 3.2.4  Colaborarea cu entități specializate  – parteneriat pentru implementarea signalisticii de 

accesibilizare specifică pentru circulație, căi  de acces și clădiri 

 M 3.2.5 Identificarea și oferirea de suport unui nou grup vulnerabil dpv psiho-emotional :   persoanele 

în vărstă (bunici),  care cresc nepoti  ( parintii acestora din urma fiind  plecați la munca în străinătate) 

: crearea unui instrument de suport, asistență –  Linia verde Telefonul bunicilor 

 

Obiectiv strategic 4.  Mai aproape de beneficiarii noștri 

Program 4.1 Asigurarea accesibilizării mediului fizic, informațional și comunicațional. 

M 4.1.1 Inființarea Instituției funcționarului interpret – cu scopul ca orice APL sa poată exercita în 

mod direct interacțiunile cu persoanele cu dizabilități ( posibilitatea de a primi și emite documente   

în limbajul Braille cât și  folosirea limbajului mimico-gestual  ) 

M 4.1.2 Accesibilizarea unităților de învățământ - adecvarea volumului construit la directivele 

 



 
 

Ministerului Educației, dec. 20164 - parteneriate cu UAT, Inspectoratul Școlar Dâmbovița 

M 4.1.3 Accesibilizare site Consiliul Județean DB, secțiunea DGASPC social  – parteneriat 

M 4.1.4 Digitalizarea și retrodigitalizarea documentelor de uz frecvent 

 

Obiectiv strategic 5.  Adaptarea facilităților existente, inclusiv construirea de noi facilități 

Program 5.1  Renovare, extindere, modernizare, reconversie 

M 5.1.1  Inființarea de camere senzoriale pentru copiii cu dizabilități – mediu urban ( inclusiv urbanul 

mic)  coordonate de catre instituția asistenței sociale ( inclusiv ONG) 

M 5.1.2 Inființarea unor săli de gimnastică terapeutica – sport, cu sisteme asistive și tehnologie 

specifică 

 

 Program 5.2  Construcția unor  facilități noi 

M  5.2.1 Realizarea în fază  pilot a unui spațiu de tip Healing Garden, care vine în sprijinul terapiilor 

suport, inclusiv utilizarea unui Kit dinamic de joacă pentru copiii cu dizabilități 

M  5.2.2 Construirea unui complex tip Așezământ pentru fetele-mamă (adolescente gravide)5 

 

Obiectiv strategic 6   Programe de informare și instruire destinate  angajatilor și  colaboratorilor 

DGASPC DB 

Program 6.1 Actualizare competențelor, dezvoltare de noi abilități 

M  6.1.1  asigurarea unei integrări de tip ”soft” în sistemul de servicii sociale a Personalului   cu 

specialități diversificate 6 

M 6.1.2  Pregatirea lucrătorilor și asistenților sociali pentru situații de criză sanitară prelungită 

M  6.1.3  Cursuri de formare și atestarea pentru  Asistenți Personali Profesioniști și Asistenti 

Maternali Profersioniști 

 

Program 6.2  Programe și seminarii de informare 

M  6.2.1 Organizarea unui  Cadru de instruire specifică serviciilor sociale pentru UAT și unități școlare 

cu privire  la  Programe de prevenție : abandon școlar, violența domestică, adicții ( droguri-delicvența 

juvenilă), separarea copilului de familie – parteneriate, ISJ, UAT, Prefectură 

M 6.2.2    Sesiuni de informare și formare  care privesc  cerintele actuale ale beneficiarilor DGASPC DB 

– organizare : seminarii 120 persoane, ateliere 80 persoane, formare 120 persoane 

M 6.2.3   Aspecte și măsuri care pot reduce perioada de protectie socială – ateliere de lucru – 

parteneriate UAT, AJPIS 

 
4 Lege invatamant de masa –egalitate de sanse : copiii cu dizabilitati pot frecventa cursurile din unitatile invatamantului 
de masa 448/ 12 dec /2016 
5 Maternitate juvenila , 15.000 persoane la nivel 2020 pe țară 
6 Asistent social,   tehnician asistentă socială, lucrator socual pentru persoane cu dependente, facilitator de dezvoltare comunitara,tehnician egalitate 
de sanse, specialist în economia socială, lucrator tineret, lucrator social,  mediator social,  


