
PLANUL DE ACȚIUNI – STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE 2021-2027 – JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

obiective strategice – obiective specifice- măsuri și sub-măsuri   Perioada 
  2021-2027 
Surse finantare 

Obiectiv strategic 1.                      Responsabilizarea  comunităților - Facilitarea accesului la servicii cât mai apropiate   

                                                                                            de mediul de proveniență al beneficiarului 

PNRR 
POIDS 
POEO 
POR 
CNI 
 
Alte FEN 
BS 
BL 
BJ 

 

Obiectiv specific  1.1   

 

Diversificarea serviciilor sociale și 

creșterea accesului pentru populația 

vulnerabilă, cu precădere din 

urbanul mic și mediul rural   

 

M 1.1.1 - Dezvoltarea unui Plan de acțiuni pentru reconfigurarea Serviciilor de Asistenţă şi 
Suport (SAS)   - în parteneriat cu UAT-urile locale 
 

M 1.1.2 - Menținerea beneficiarilor în comunitatea de apartenență prin  îmbunătățirea 
sistemului de îngrijire la domiciliul acestora 
 

M 1.1.3 - Promovarea noului concept Day-mother,1  care să asigure  educația timpurie în 
mediile defavorizate  
 

M 1.1.4  - Reluarea programului pilot  ”Școală după școală”- în parteneriat cu 
Inspectoratul Școlar Județean și UAT-urile locale 

- SM 1.1.4.1 1  Inființarea  unor centre locale dotate cu sistem Wi-Fi și unități PC pentru 

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

UAT-urile locale2 

 

Obiectiv strategic 2.                      Reducerea deprivării materiale PNRR 
POIDS 
POEO 
POR 
CNI 
 
Alte FEN 

Obiectiv specific 2.1  

Dezvoltarea de servicii alternative 

de protecție pentru copil și familia 

acestuia aflați în situație de risc 

 

M 2.1.1 -  Laborator de analize mobil cu destinația comunități marginalizate, mediul rural 
 

M 2.1.2 - Micul școlar – măsuri specifice 

M 2.1.3 - Organizarea de Tabere  
- SM 2.1.3.1- Pentru copiii cu dizabilități 

 
1 ”Mama de zi” – mini-grădiniță, 4-5 copii sub supravegherea unei persoane adulte, care se bucură de încrederea comunității; sprijinul este acordat de UAT local și comunitate 
2 Reabilitarea unităților școlare închise – locație pentru centre 



- SM 2.1.3.2  Pentru copiii proveniți din medii defavorizate în parteneriat cu UAT-ul 

local  

BS 
BL 
BJ 

M 2.1.4 - Centre de zi pentru copii în dificultate3 

 

Obiectiv specific 2.2  

 

Sprijinirea populației aflate în risc de 

sărăcie – dezvoltarea de măsuri de 

suport  

 

M 2.2.1  - Cantine mobile  cu participarea comunității  (societatea civilă) 
 

M 2.2.2 -  Proiecte de economie socială  
- SM 2.2.2.1 -   Ferme de subzistență -  sub autoritarea unui GAL 
- SM 2.2.2.2 -  Încurajarea acțiunilor de Antreprenoriat de economie socială– 

parteneriate cu UAT locale și CJ DB. 
 

M 2.2.3  - Asistență alimentară și materială pentru familiile care au pierdut temporar locul 
de muncă 
 

 
 

Obiectiv strategic 3.                 Dezvoltarea și implementarea de acțiuni specifice de integrare și reintegrare a 

persoanelor vulnerabile 

 
PNRR 
POIDS 
POEO 
POR 
CNI 
 
Alte FEN 
BS 
BL 
BJ 

 

Obiectiv specific 3.1 

Diminuarea riscului crescut de 

sărăcie și excluziune socială a 

persoanelor cu dizabilități 

M 3.1.1 - Dezvoltarea infrastructurii  de noi locuințe protejate- parteneriat CJ DB 
- SM 3.1.1.1 Dezvoltarea sistemului compact de suport și asistență a locuințelor 

protejate 
 

M 3.1.2 - Pregătire pentru viața independentă - sprijin pentru încadrarea în muncă – 
parteneriate cu ITM, AJOFM și operatori economic 

 

 

Obiectiv specific 3.2 

M 3.2.1 - Implementare signalistică specifică  persoanelor cu dizabilități - parteneriate cu  

entitățile specializate  

 

 
3 Locație- reconversia unităților școlare închise / prin ordinul Min. ED. Acestea vor trece în patrimoniul și administrația UAT 



Asigurarea accesibilizării mediului 

fizic, informațional și comunicațional 

M 3.2.2 -  Accesibilizarea unităților de învățământ, la nivel teritorial județ4  

-  SM 3.2.2.1 - Inventarul necesarului intervențiilor de accesibilizare5, inclusiv SF pe tip 

de intervenție6 

M 3.2.3  -  Inființarea Instituției funcționarului interpret – proiect  pilot 7  

 

 

 

Obiectiv specific 3.3  

Creșterea calității serviciilor sociale 

destinate persoanelor aparținând 

grupurilor vulnerabile     

 

M 3.3.1 -  Echipe mobile : programe itinerante de îngrijire a persoanelor vârstnice singure  

 

M 3.3.2  - Dezvoltarea de servicii specializate pentru copiii cu vulnerabilități care au nevoie 

de  psiho-terapie, urmare a crizei pandemice 

 

M 3.3.3 - Acreditarea unităților care sunt funcționale , dar nu au licentă 

 

M 3.3.4 -  Servicii de suport și reintegrare socială pentru persoane traficate în scop sexual 

 

M 3.3.5 -  Dezvoltarea unui Centru de suport  multifuncțional 

-  SM  3.3.5.1 - Realizarea unei Platforme de marketing social : promovarea categoriilor 

de servicii sociale la toate nivelurile  comunităților locale, care să includă și rețeaua de 

servicii sociale 

-  SM  3.3.5.2 - Dezvoltarea  unei platforme de Comunicare  între : asistența socială 

primară – asistenții sociali – tehnicienii sociali- consilierii/mediatorii  școlari – părinți 

– elevi  

 
4 adecvarea volumului construit la directivele Ministerului Educatiei, dec. 2016 - parteneriate cu UAT, Inspectoratul Scolar Dâmbovița ( copiii cu dizabilități pot frecventa învățământul de masă) 

5 La nivel de județ 
6 Rampa, lift 

7 Autoritățile să poată exercita interacțiuni cu persoanele cu anumite dizabilități în mod direct, de ex. : să poată  primi și emite documente și în limbajul Braille, dar și  folosirea limbajului mimico-gestual   

 



- SM  3.3.5.3 - Linia verde: Telefonul bunicilor  - Suport  specializat pentru un nou grup 

identificat ca  vulnerabil -  din punct de vedere psiho-emoțional :   persoanele în varstă 

(bunici)  care cresc nepoți 8  

M 3.3.6 – Creșterea numarului  cabinetelor de terapie ocupațională 

M 3.3.7 – Inființarea unui Centru de criză – hazard, evaluare risc , situații de urgență 

 

 

Obiectiv strategic 4.                     Adaptarea facilităților existente, inclusiv construirea de noi facilități 

 

 PNRR 
POIDS 
POEO 
POR 
CNI 
 
Alte FEN 
BS 
BL 
BJ 

Obiectiv specific 4.1  

 

 Renovare, extindere, modernizare, 

reconversie – facilități existente 

 

M 4.1.1 - Inființarea de camere senzoriale pentru copiii cu dizabilități – urbanul mic  
 

M 4.1.2 -  Inființarea unor săli de gimnastică terapeutică, cu sisteme asistive și tehnologie 
specifică  

- SM  4.1.2.1-  Înființarea unui  Punct tehnic pentru cunoașterea și utilizarea noilor 
sisteme și tehnologii asistive 

 

M 4.1.3 - Inființarea unui centru tranzit - dublu specializat (suport și cazare)  pentru tinerii 
care părăsesc sistemul  

M 4.1.4 -   Inființarea unor centre tranzit –  adapost de noapte dotat cu spații sanitare 
(inclusiv duș), micro-cantină, infirmerie de urgentă 
 

M 4.1.5 -   Inființarea unor centre tranzit – victime violență domestică 
- SM 4.1.5.1  Platformă SOS - Suport pentru servicii sociale destinate prevenirii și 

combaterii violenței domestice   
 

M 4.1.6  - Acțiuni specifice pentru reproiectarea/redimensionarea spațiilor de socializare 
din centrele deținute de DGASPC -DB 

 

 
8  Copii cu  parinți  plecați la muncă în străinătate, copiii rămași în țară sunt în grija bunicilor 



Obiectiv specific 4.2   

Construcția unor  facilități noi 

M  4.2.1 - 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 4.2.2 - Construirea unui complex tip Așezământ pentru fetele-mamă ( gravide 

adolescente)  

- SM 4.2.2.1 – Concept integrat de asistență maternală, incluziune socială 

 

M 4.2.3 - Centre Respiro – noi centre 

 

Obiectiv strategic 5 .  

Dezvoltarea capacității administrative a entităților cu responsabilități în domeniul asistenței sociale și a 

protecției copilului  de la nivelul județului DB  

PNRR 
POIDS 
POEO 
POR 
CNI 
 
Alte FEN 
BS 
BL 
BJ 

 

Obiectiv specific 5.1  

 

Asigurarea formării profesionale, a 

perfecționării continue pentru 

personalul furnizorilor publici și 

privați de servicii sociale - 

Actualizare competențe, dezvoltare 

de noi abilități 

M  5.1.1 -  Asigurarea unei integrări de tip ”soft” în sistemul de servicii sociale a 
Personalului   cu specialități diversificate – formare de tip cross-over 

- SM 5.1.1.1  Formare și acreditare  terapeuți ocupaționali- oprientare profesională-
animatori sociali 

M 5.1.2 - Pregătirea lucrătorilor și asistenților sociali pentru situații de criză sanitară 
prelungită 
 

M 5.1.3 - Cursuri de formare și atestare pentru  Asistenți Personali Profesioniști și Asistenți 
Maternali Profersioniști 
 

M 5.1.4 – Inițiative și măsuri, care pot reduce perioada de protecție socială – ateliere de 
lucru – parteneriate UAT, AJPIS 
 

 

Obiectiv specific 5.2  

 

M 5.2.1 - Organizarea unui  Cadru de instruire specifică serviciilor sociale pentru UAT și 

unități școlare cu privire  la  Programe de prevenție : abandon școlar, violența domestică, 



Dezvoltarea de programe și 

seminarii de informare  

adicții ( droguri-delicvența juvenilă), separarea copilului de familie – parteneriate, ISJ, UAT, 

Prefectură 

- SM 5.2.1.1 –  Reuniuni/ateliere de lucru periodice cu părinții și aparținătorii copiilor cu 

probleme9 

-  

M 5.2.2 - Dezbateri care privesc   problemele stringente în rândul tinerilor – traficul de 

persoane- organizare seminarii multidisciplinare ( participare poliție locală, Prefectură, 

reprezentanți DIICOT…) 

 

 

Obiectiv specific 5.3  

 

Simplificarea proceselor și 

activităților derulate la nivelul 

DGASPC-  DB 

 

M.5.3.1-  Digitalizarea și retrodigitalizarea documentelor 
 

M 5.3.2 - Imbunătățirea, extinderea și modernizarea sistemului informatic 

 

 

 
9 Organizarea unui calendar tematic- probleme de ordin medical, comportamental etc.... participanți : mediatori scolari, psihoteraputi, reprezentanți UAT local, reprezentanți DGASPC, reprezentanți ai unităților școlare 


