HOTĂRÂREA NR. 13
din 29 ianuarie 2019
privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 263/26.02.2013, privind
aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în judeţul Galaţi pentru perioada
2013-2020
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 750/14.01.2019
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate
al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi nr. 5 ale
Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere adresa nr. 1669/10.01.2019 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Galaţi înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 750/10.01.2019;
Având în vedere avizul consultativ al Comisiei judeţene de incluziune socială de pe
lângă Instituţia Prefectului Judeţului Galaţi nr. 156/09.01.2019;
Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 383/2015 privind aprobarea
Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 20152020, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1113/2014 privind aprobarea
Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 20142020 şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi
promovarea drepturilor copilului 2014-2016 cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 655/2016 pentru aprobarea
Strategiei naţionale "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 2016-2020 şi a
Planului operaţional privind implementarea Strategiei naţionale "O societate fără bariere
pentru persoanele cu dizabilităţi" 2016-2020, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 566/2015 privind aprobarea
Strategiei naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice
pentru perioada 2015-2020 şi a Planului strategic de acţiuni pentru perioada 2015-2020, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017, pentru aprobarea
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi
a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.I. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr.
263/26.02.2013, privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în judeţul
Galaţi pentru perioada 2013-2020, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi, care răspunde de punerea în aplicare.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Ionel Coca
Stănescu Mădălina
1. ex./15.01.2019

SMRUSSMAC – consilier superior
Stănescu Mădălina

HOTĂRÂREA Nr. 13 din 29 ianuarie 2019
pag. nr. 2
Anexă
S T R A T E G I A DE DEZVOLTARE A
SERVICIILOR SOCIALE ÎN JUDEŢUL GALAŢI
PENTRU PERIOADA 2013 - 2020
MISIUNEA : Identificarea şi mobilizarea resurselor necesare şi responsabilizarea factorilor implicati
in asigurarea de servicii sociale de calitate copiilor şi persoanelor aflate în situaţii de risc sau cu
dizabilitati, precum şi în vederea promovarii drepturilor acestor persoane şi întărirea relaţiilor de
colaborare şi parteneriat în domeniul social.
PRINCIPALELE GRUPURI ŢINTĂ SUNT:
- copiii si familiile lor;
- persoanele cu dizabilităţi ;
- persoanele vârstnice confruntate cu riscul marginalizării sociale;
- persoane aflate în diverse situaţii de risc
PRINCIPII DE BAZĂ IN ASISTENŢA SOCIALĂ A COPILULUI ŞI ADULTULUI :
a) solidaritatea socială, potrivit căreia întreaga comunitate participă la sprijinirea persoanelor
vulnerabile care necesită suport şi măsuri de protecţie socială pentru depăşirea sau limitarea unor
situaţii de dificultate, în scopul asigurării incluziunii sociale a acestei categorii de populaţie;
b) subsidiaritatea, potrivit căreia, în situaţia în care persoana sau familia nu îşi poate asigura integral
nevoile sociale, intervin colectivitatea locală şi structurile ei asociative şi, complementar, statul;
c) universalitatea, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială, în condiţiile
prevăzute de lege;
d) respectarea demnităţii umane, potrivit căreia fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi
deplină a personalităţii, îi sunt respectate statutul individual şi social şi dreptul la intimitate şi protecţie
împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau economic;
e) abordarea individuală, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială trebuie adaptate situaţiei
particulare de viaţă a fiecărui individ; acest principiu ia în considerare caracterul şi cauza unor situaţii
de urgenţă care pot afecta abilităţile individuale, condiţia fizică şi mentală, precum şi nivelul de
integrare socială a persoanei; suportul adresat situaţiei de dificultate individuală constă inclusiv în
măsuri de susţinere adresate membrilor familiei beneficiarului;
f) parteneriatul, potrivit căruia autorităţile publice centrale şi locale, instituţiile publice şi private,
organizaţiile neguvernamentale, instituţiile de cult recunoscute de lege, precum şi membrii comunităţii
stabilesc obiective comune, conlucrează şi mobilizează toate resursele necesare pentru asigurarea
unor condiţii de viaţă decente şi demne pentru persoanele vulnerabile;
g) participarea beneficiarilor, potrivit căreia beneficiarii participă la formularea şi implementarea
politicilor cu impact direct asupra lor, la realizarea programelor individualizate de suport social şi se
implică activ în viaţa comunităţii, prin intermediul formelor de asociere sau direct, prin activităţi
voluntare desfăşurate în folosul persoanelor vulnerabile;
h) transparenţa, potrivit căreia se asigură creşterea gradului de responsabilitate a administraţiei publice
centrale şi locale faţă de cetăţean, precum şi stimularea participării active a beneficiarilor la procesul
de luare a deciziilor;
i) nediscriminarea, potrivit căreia persoanele vulnerabile beneficiază de măsuri şi acţiuni de protecţie
socială fără restricţie sau preferinţă faţă de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, categorie
socială, opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, apartenenţă politică, dizabilitate, boală cronică
necontagioasă, infectare HIV sau apartenenţă la o categorie defavorizată;
j) eficacitatea, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are în vedere îndeplinirea obiectivelor
programate pentru fiecare dintre activităţi şi obţinerea celui mai bun rezultat în raport cu efectul
proiectat;
k) eficienţa, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are la bază respectarea celui mai bun raport
cost-beneficiu;
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l) respectarea dreptului la autodeterminare, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul de a face
propriile alegeri, indiferent de valorile sale sociale, asigurându-se că aceasta nu ameninţă drepturile
sau interesele legitime ale celorlalţi;
m) activizarea, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială au ca obiectiv final încurajarea ocupării, în
scopul integrării/reintegrării sociale şi creşterii calităţii vieţii persoanei, şi întărirea nucleului familial;
n) caracterul unic al dreptului la beneficiile de asistenţă socială, potrivit căruia pentru aceeaşi nevoie
sau situaţie de risc social se poate acorda un singur beneficiu de acelaşi tip;
o) proximitatea, potrivit căreia serviciile sunt organizate cât mai aproape de beneficiar, pentru
facilitarea accesului şi menţinerea persoanei cât mai mult posibil în propriul mediu de viaţă;
p) complementaritatea şi abordarea integrată, potrivit cărora, pentru asigurarea întregului potenţial de
funcţionare socială a persoanei ca membru deplin al familiei, comunităţii şi societăţii, serviciile sociale
trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului şi acordate integrat cu o gamă largă de măsuri şi servicii
din domeniul economic, educaţional, de sănătate, cultural etc.;
q) concurenţa şi competitivitatea, potrivit cărora furnizorii de servicii sociale publici şi privaţi trebuie să
se preocupe permanent de creşterea calităţii serviciilor acordate şi să beneficieze de tratament egal pe
piaţa serviciilor sociale;
r) egalitatea de şanse, potrivit căreia beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au acces în mod egal
la oportunităţile de împlinire şi dezvoltare personală, dar şi la măsurile şi acţiunile de protecţie socială;
s) confidenţialitatea, potrivit căreia, pentru respectarea vieţii private, beneficiarii au dreptul la păstrarea
confidenţialităţii asupra datelor personale şi informaţiilor referitoare la viaţa privată şi situaţia de
dificultate în care se află;
t) echitatea, potrivit căreia toate persoanele care dispun de resurse socioeconomice similare, pentru
aceleaşi tipuri de nevoi, beneficiază de drepturi sociale egale;
u) focalizarea, potrivit căreia beneficiile de asistenţă socială şi serviciile sociale se adresează celor mai
vulnerabile categorii de persoane şi se acordă în funcţie de veniturile şi bunurile acestora;
v) dreptul la liberă alegere a furnizorului de servicii, potrivit căruia beneficiarul sau reprezentantul legal
al acestuia are dreptul de a alege liber dintre furnizorii acreditaţi.

PREZENTAREA GENERALĂ JUDEŢULUI GALAŢI
Situat în estul ţării, între 45025' si 46010' latitudine nordică si 27020' si 28010' longitudine estică,
judeţul Galaţi este aşezat la confluenţa Dunării cu cele două mari râuri ale Moldovei, Siretul şi Prutul,
în sectorul fluvio-maritim al ţării.
În partea de nord se mărgineşte cu judeţul Vaslui, la est Prutul formează graniţa naturală cu
Republica Moldova, spre sud Dunărea stabileşte limita cu judeţul Tulcea, la sud-vest, pe linia Siretului,
are ca vecin judeţul Brăila, iar la vest si nord-vest, în mare parte pe cursul aceluiaşi râu, se
învecinează cu judeţul Vrancea.
Suprafaţa judeţului Galaţi este de 446.632 ha.
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Servicii sociale în domeniul protecţiei copilului
Servicii furnizate de DGASPC Galaţi
Tip serviciu
Servicii de tip familial
Asistenţi maternali

Plasament familial
Servicii privind adopţia

Servicii alternative
Centre de zi

Lista detaliată a serviciilor şi date de contact
Galaţi
Serviciul asistenţă maternală, Galaţi, sediul DGASPC str.
Brăilei, nr 138B;
Tecuci, Tg Bujor, Beresti, Beresti Meria, Bălăbănesti,
Băneasa, Cavadineşti, Corni, Cosmesti, Cuca, Cudalbi,
Cuza-Voda, Fârţăneşti, Folteşti, Ghidigeni, Griviţa, Iveşti,
Independenţa, Măstăcani, Negrileşti, Nicoreşti, Munteni,
Pechea, Piscu, Poiana, Rădesti, Schela, Scânteieşti,
Slobozia Conachi, Smârdan, Suceveni, Suhurlui, Tudor
Vladimirescu, Tuluceşti, Umbrăreşti, Valea Mărului, Vânători,
Vârlezi.
Galaţi - Serviciul plasamente familiale şi delincvenţă juvenilăsediul DGASPC, str. Brăilei, nr 138B
Galaţi - Biroul adopţii şi post adopţii,
sediul DGASPC, str. Brăilei, nr 138B

Galaţi - Adăpostul de zi şi de noapte pentru copiii străziicomponenta de zi, str. Furnaliştilor, nr. 24

Galaţi
Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi
exploatat, str. Brăilei, nr 138B
Centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii, str.
Brăilei, nr 138B
Centre de zi/recuperare pentru Tecuci – Centrul de zi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 75
Galaţi - Centrul de consiliere şi asistenţă pentru persoane cu
copiii cu dizabilităţi
tulburări de spectru autist, str. Av. Mircea Zorileanu, nr. 3
Galaţi - Serviciul de evaluare complexă copii: str. Brăilei, nr
138B
Galaţi -Echipa mobilă pentru copilul cu dizabilităţi, str. Brăilei,
nr 138B
Centre de consiliere

Sprijin
pentru
tinerii
care Galaţi Centrul de pregătire pentru o viaţă independentă
părăsesc sistemul de protecţie „Dragoş”, str. Maior Iancu Fotea, nr.4, bl. Delta, ap. 7
Servicii de tip rezidential
Centre de plasament

Galaţi
Coordonare centre de plasament – Serviciul management
de caz pentru copii din servicii de tip rezidenţial – sediul
DGASPC Galati, str. Brăilei, nr 138B
Galaţi- Complexul de servicii sociale “ Dumbrava minunată”,
str. Furnaliştilor nr. 24 , copii/tineri - capacitate 32 beneficiari;
Galaţi-Centrul de asistenţă pentru copilul cu cerinţe
educative speciale, Str. Blaj nr. 11-A, copii cu dizabilităţicapacitate 59 beneficiari;
Galaţi-Centrul de plasament nr. 3 Galaţi, str. Av Mircea
Zorileanu nr. 3, copii cu dizabilităţi – capacitate 40 beneficiari;
Tecuci - Centrul de plasament: str. Aleea Ştrandului nr. 6,
copii/tineri – capacitate 16 beneficiari;
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Galaţi - Centrul maternal, str. Brăilei nr. 138E, cuplu mamăcopil, capacitate – 9 cupluri mamă-copil;
Munteni - Centrul de reabilitare şi reintegrare socială a
copiilor: copii cu dizabilităţi, capacitate 49 beneficiari
Unitaţi de tip familial

Tecuci Casa „Speranţa”, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 119, Bl.
A2, Ap. 41, copii/tineri, capacitate 8 beneficiari;
Galaţi Casa „Ştefan”, Str. Lebedei nr 11, Bl. E6, Ap. 32,
copii/tineri, capacitate 8 beneficiari;
Galaţi Casa „Tudor”, Str. Cluj , Bl. D5C, Ap. 18, copii/tineri,
capacitate 8 beneficiari;
Galaţi Casa „Aurora”, Bd. Siderurgiştilor nr. 44, Bl. M5B, Ap.
41, copii/tineri,capacitate 8 beneficiari;
Galaţi Casa „Floare de colţ”, Str. Feroviarilor nr. 3, Bl. A2, Ap.
45, copii/tineri, capacitate 8 beneficiari;
Galaţi Casa „Andrei”, Str. Combinatului nr. 1, Bl. C2, Ap. 60,
copii /tineri, capacitate 8 beneficiari;
Galaţi Casa „Ana”, Bd. Dunărea nr. 60, Bl. PR4, Ap. 54,
copii/tineri, capacitate 8 beneficiari;
Galaţi Casa „Monica”, Str. Laminoriştilor nr. 10, Bl. Roza G1,
Ap. 31, copii/tineri, capacitate 8 beneficiari;
Galaţi Casa „Miruna”, Str. C-tin Levaditti nr. 3, Bl. Roza 1,
Ap. 20, copii /tineri- capacitate 8 beneficiari;
Galaţi Casa „Cireşarii”, Str. Strungarilor, Bl. K1, Ap. 77,
copii/tineri, capacitate 8 beneficiari

Centre de primire

Galaţi –Centrul de primire copii în regim de urgenţă „Irene şi
Stuart” , Str. Radu Negru nr. 1-C, capacitate 23 beneficiari;
Galaţi - Adăpostul de zi şi de noapte pentru copiii străzii, str.
Furnaliştilor nr. 24 capacitate - 15 beneficiari;

Servicii oferite de ONG-uri
Servicii de tip rezidenţial
Unităţi de tip familial

Galaţi - Centrul rezidenţial pentru fete – Fundaţia Betesda,
str. Predeal, nr 5, copii/tineri, capacitate 9 beneficiari;
Galaţi – Centrul rezidenţial de fete Asociaţia Filantropică
creştin ortodoxă “Sf Vasile cel Mare”, Str Basarabiei, nr 109,
copii/tineri, capacitate 50 beneficiari;

Servicii alternative
Centre de zi/recuperare pentru Galaţi - Centrul multifuncţional de asistenţă socială pentru
copii şi familie
copii proveniţi din familii defavorizate, Asociaţia Sfântul
Antonie cel Mare, str. Dunărea, nr. 70, capacitate 50
beneficiari;
Galaţi - Centrul de zi pentru copiii din familii în dificultate
Fundaţia “Inima de copil” Galaţi, Bdul. Dunărea, nr 42A, bl.
PR1, parter, capacitate 25 beneficiari;
Galaţi - Centru multifuncţional de servicii sociale Speranţa,
(de zi pentru copii) Asociaţia Filantropică Sf. Vasile cel Mare
–str. Basarabiei, nr 109, copii defavorizaţi, capacitate 50
beneficiari;
Galaţi - Centrul de zi pentru copii aflaţi în dificultate Fundaţia
“Familia” –str. Barboşi, nr 6, capacitate 50 beneficiari;
Galaţi- Centrul de zi pentru copii Sf. Spiridon, Asociaţia
Multifuncţională Filantropică Sfântul Spiridon Galaţi, str.
Sfântul Spiridon nr. 13, capacitate 70 beneficiari;
Galaţi - Centrul comunitar La vale, Fundaţia Cuvânt Întrupat,
str. Dogăriei, nr. 111, capacitate 40 beneficiari;
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Galaţi - Centrul de zi de recuperare şi reabilitare pentru copiii
cu dizabilităţi Fundaţia “Inimă de copil” Galaţi, str. Traian, nr.
203, capacitate 30 beneficiari;
Pechea - Centrul de consiliere şi sprijin pentru copil şi familie
Fundaţia “Inimă de copil” Galati, Com. Pechea, capacitate 30
beneficiari;
Fârţăneşti- Centrul social de zi, Com. Fârţăneşti, capacitate
30 beneficiari;
Nicoreşti - Centrul de zi pentru copiii proveniţi din medii
defavorizate– Asociaţia United Cristian Aid – Bunul
samaritean, capacitate 45 beneficiari;
Şendreni - Centrul social comunitar pentru familii cu copii
aflate în dificultate, sat Şendreni, nr. 121, capacitate 30
beneficiari;
Ţepu- Centru de zi pentru copii (de tip afterschool), Com.
Ţepu, str Româneşti, nr. 2, capacitate 30 beneficiari;
Galaţi - Centrul multifuncţional de servicii sociale GalaţiCentrul
multifuncţional
de
recuperare
KIDS,
str.Constructorilor nr. 29;
Galaţi- Centrul de zi, str. Constructorilor, nr. 29

Servicii în domeniul asistenţei sociale a persoanelor adulte

Tip serviciu
Servicii de tip rezidenţial
Unităţi de tip rezidenţial

Lista detaliată a serviciilor şi date de contact
sat Dobrineşti - Fundaţia Tanner Romania Mission, Centrul
de îngrijire şi asistenţă Casa Rachel, sat Dobrinesti nr. 161
Galaţi- Centrul de primire în regim de urgenţă pentru
victimele violenţei (adăpost VVD) Fundaţia de Sprijin a
Vârstnicilor;

Centre de îngrijire şi asistenţă

Centre de recuperare şi reabilitare

Galati- Centrul de îngrijire şi asistenţă persoane cu
handicap „Maria” – str. Sindicatelor nr. 50 , capacitate 28
beneficiari
Tg. Bujor – Centrul de îngrijire şi asistenţă „Elena” - str.
Victoriei, nr. 5A Tg Bujor, persoane adulte cu dizabilităţi,
capacitate 15 beneficiari
Galaţi - Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane
vârstnice, Arhiepiscopia Dunării de Jos, Parohia Pogorârea
Sf. Duh, Str. Saturn FN
Galaţi – Primaria Galaţi –Compartiment îngrijire la domiciliu
pentru persoane vârstnice, str. Traian, nr. 175
Galaţi - Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele
vârstnice, str. Barboşi, nr. 6
Galaţi - Centrul cu servicii integrate Delfinul (servicii sociale
acordate în sistem integrat cu alte servicii de interes general,
destinate persoanelor adulte), Asociaţia Euro Dezvoltare,
bd. Galati, nr. 3E,
Nicoreşti- Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane
adulte cu dizabilităţi, Asociaţia United Cristian-Aid Bunul
Samaritean, jud. Galati
Galaţi - Centrul de recuperare pentru victimele violenţei
domestice Fundaţia “Familia” – 0236/477423
Galaţi - Centrul de recuperare şi reabilitare nr. 1
pentru persoane adulte cu handicap - centru
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Centrul pentru persoane vârstnice

Servicii alternative
centre de zi

rezidenţial , capacitate 39 beneficiari
Str. Mihail Sadoveanu, nr. 17
Galaţi - Centrul de recuperare si reabilitare
pentru persoane adulte cu handicap nr 2 - centru
rezidenţial, capacitate 39 beneficiari
Str. Furnaliştilor nr.24
Galaţi - Fundaţia de sprijin a vârstnicilor – Centrul
de primire în regim de urgenţă Casa “Speranţa” ,
str. Barboşi, nr. 6
Galaţi –Primaria Mun. Galaţi, Căminul pentru
persoane Vârstnice Sfântul Spiridon, str.
Domneasca nr. 160, tel. 0236479414
Galaţi – Primaria Mun. Galati, str. Războieni,
nr15-17 Căminul pentru persoane vârstnice –
Ştefan cel Mare şi Sfânt; tel. 0236411263
Galaţi – Căminul de bătrâni “Sf. Ilie” Galaţi, str.
Odobeşti, nr. 1, tel: 0744755695
Galaţi- Căminul pentru persoane vârstnice
Căsuţa cu Bunici, sat. Costi, Com. Vanatori, tel.
0740698479
Tg.Bujor- Căminul pentru persoane vârstnice Sf.
Nicolae, str. Gen. Eremia Grigorescu, nr. 80. Bl.
A2, sc. 4, ap. 61,65,69 tel. 0236-340220,
capacitate 18 beneficiari
Mastacani – Cămin de bătrâni, sat Chiraftei
Galaţi - Centrul de zi pentru persoane adulte cu
handicap de tip Alzheimer, str. Furnaliştilor, nr.
24, parter, tel. 0236-412731, capacitate 30
beneficiari
Galaţi - Centrul de protecţie a victimelor traficului
de
persoane adulte, str. Brăilei, nr. 138B, tel.
0236-311086, capacitate 20 beneficiari
Galaţi - Centrul Alzheimer, str. Domneasca , nr.
160
Galaţi - Centru de zi pentru persoane adulte cu
handicap «Pentru voi » str. Brăilei, nr. 138B, tel.
0236-311086,capacitate 20 beneficiari
Galaţi - Centrul de zi pentru integrarea socioprofesională a pers adulte cu handicap , str.
Brăilei, nr. 138B, tel. 0236311086, capacitate 30
beneficiari
Galaţi - Centrul de zi pentru persoane adulte cu
handicap “Luceafărul”, Str. Blaj nr. 11A, Galati,
0236/472502, – capacitate 30 beneficiari
Galaţi - Centrul de consiliere pentru prevenirea şi
combaterea violenţei în familie, str. Brăilei, nr.
138B, tel. 0236-311086, capacitate 30 beneficiari
Galaţi - Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin
persoane cu handicap, str. Brăilei, nr. 138B, tel.
0236-311086, capacitate 30 beneficiari
Galaţi - Centrul de zi destinat persoanelor
vârstnice - Speranța pentru vârsta a III-a,
Arhiepiscopia Dunării de Jos, Parohia Pogorârea
Sf. Duh, Str. Saturn FN
Galaţi - Centrul de zi pentru persoane cu
deficienţe de auz Galaţi- Asociaţia Naţională a
Surzilor din România, str. A.I. Cuza , nr. 47;
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Galaţi - Centrul de zi pentru persoane cu
deficienţe de vedere
Galaţi - Asociaţia Nevăzătorilor din România, str.
Nicolae Bălcescu, nr. 17;
Galaţi - Asociaţia persoane adulte cu handicap
Sporting Club
Centrul de zi str. Nae Leonard, nr. 34, bloc S12,
parte, 0236/468685
Galaţi- Centrul de zi pentru persoane vârstnice,
str. Traian, nr. 175
Galaţi - Fundaţia de sprijin a vârstnicilor – Centrul
de zi destinat persoanelor vârstnice Speranţa, str.
Barboşi, nr. 6

Servicii furnizate de ONG-uri
Servicii de consiliere

Galaţi - Asociaţia persoane adulte cu handicap Sporting Club
servicii de îngrijire socio-medicală de natură medicală, servicii
de recuperare, reintegrare comunitară, str. Nae Leonard, nr.
34, bloc S12, parter, 0236/468685
Nicoreşţi - Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane
adulte cu dizabilităţi, Asociaţia United Cristian - Aid Bunul
Samaritean, jud. Galaţi;
Galaţi - Fundaţia Impreună Centrul de zi pentru vârstnici
Clubul seniorilor, str. Aviatorilor nr.1, bl. U10, sc. 1, ap. 1

Servicii furnizate la nivel local
Centre de asistenţă medicosocială
Centre de zi
Tineri aflaţi în dificultate

Cantina de ajutor social



Centrul de urgenţă



Galaţi - Primăria Mun. Galaţi - Centrul multifuncţional de
servicii sociale - str. Domnească, nr. 160, tel. 0236/479415;
Pechea – Primaria Mun. Galaţi , Centrul medico-social, tel.
0236823507;
Găneşti – Consiliul judeţean Galaţi, Centrul medico-socialpersoane adulte cu handicap
Galaţi - Centrul de locuinţe şi sprijin pentru tineri, str.Zimbrului
nr. 5;
Galaţi - Centrul multifuncţional de servicii sociale pentru tineri,
str. Ştiinţei nr. 26;
Galaţi - Centrul multifuncţional pentru tineri aflaţi în situaţii de
risc, str. Zimbrului, nr. 5
Primaria Galaţi
Arhiepiscopia Dunării de Jos - Cantina Sf. Nicolae, str.
Domnească nr. 104;
Galaţi - Cantina socială Asociaţia Multifuncţională Filantropică
Sfântul Spiridon Galaţi, str. Sfântul Spiridon nr. 13;
Galaţi – Cantina de ajutor social, str. Dogăriei nr. 26A;
Tecuci - Cantina de ajutor social, str. Elena Doamna, nr. 2
Galaţi - Centrul de primire în regim de urgenţă persoane fără
adăpost, str. Alexandru cel Bun, nr. 27 C, tel. 0755046018
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Direcţii de dezvoltare
I.

Promovarea drepturilor şi obligaţiilor beneficiarilor de servicii sociale

Obiectivul 1. Responsabilizarea comunitatii în privinţa membrilor ei aflaţi în situaţii de risc
Obiective specifice:
1. Sensibilizarea membrilor comunităţii locale în legătură cu primordialitatea responsabilităţii
părinţilor referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor şi necesitatea susţinerii
părinţilor pentru menţinerea copilului în familie
Obiective operaţionale:
organizarea de campanii de informare şi instruire în domeniul social a persoanelor cu atributii de
asistenţă sociala/altor profesionişti din comunitate ( medici, profesori, preoti etc.) dar şi a aleşilor locali
– termen de implementare: 2013-2020
 derularea unor programe destinate promovării valorilor familiale şi asumării responsabilităţilor
parentale şi înfiinţarea centrelor de consiliere pentru copii şi părinţi în cel puţin 3 comunităţi locale termen de implementare: 2014-2020


Rezultate asteptate:
 creşterea implicării membrilor comunităţilor locale în rezolvarea problemelor sociale din comunitate
 diversificarea modalităţilor de informare a publicului larg privind respectarea drepturilor
beneficiarilor de servicii sociale
2. Coordonarea activitătii autorităţilor administraţiei publice locale în vederea înfiintării,
dezvoltării şi sustinerii de servicii sociale destinate tuturor categoriilor sociale aflate în
situaţii de risc
Obiective operaţionale:
 colaborarea in vederea scrierii de proiecte pentru obtinerea finantarii necesare înfiinţării serviciilor
sociale comunitare - termen de implementare: 2014-2020
 încurajarea susţinerii materiale / financiare a serviciilor sociale comunitare înfiinţate de furnizorii
privaţi de servicii sociale de către autorităţile locale - termen de implementare: 2014-2020
Rezultate asteptate:
 înfiinţarea şi dezvoltarea serviciilor sociale comunitare adaptate nevoilor fiecărei comunităţi
 dezvoltarea parteneriatului public – privat la nivel local
3. Organizarea şi susţinerea de programe educative în vederea combaterii abandonului şcolar
şi îmbunătăţirea abilităţilor parentale în comunităţi locale
Obiective operaţionale:
 încheierea de parteneriate între şcoli, primării şi DGASPC pentru organizarea programelor tip
„şcoală după scoală” , „şcoala părinţilor” - termen de implementare: 2013-2020
 înfiinţarea centrelor de zi de tip afterchool în localităţile Barcea, Bălăşeşti, Cerţeşti, Frumuşiţa,
Independenţa, Iveşti, Lieşti, Oancea, Suceveni
Rezultate aşteptate:
 reducerea fenomenului abandonului şcolar
 îmbunătăţirea abilităţilor parentale prin implicarea părintilor în activităţi special organizate la nivelul
unitatilor de învăţământ
 colaborarea specialiştilor din domeniul social cu cei din domeniul educaţional
 scăderea numărului de copii abuzaţi sau neglijaţi
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4. Evaluarea, informarea, educarea şi consilierea femeii/cuplului privind importanţa şi
necesitatea contracepţiei şi a planificării familiale pentru evitarea sarcinilor nedorite
Obiective operaţionale:
 Infiinţarea şi susţinerea financiară şi materială a unei echipe mobile care să sprijine acordarea de
servicii de planificare familială şi monitorizare a femeii gravide, în comunităţi cu acces scăzut la
servicii medicale şi sociale - termen de implementare: 2013-2020
 Asigurarea accesului la acordarea de servicii de planificare familială prin colaborare cu serviciile
medicale de specialitate - termen de implementare: 2013-2020
Rezultate aşteptate:
 Acordarea de servicii de planificare familială pentru populaţia defavorizată din judeţul Galaţi
 Scăderea numărului de copii abandonaţi, neglijaţi, abuzaţi la nivelul judeţului Galaţi
5. Promovarea colaborării între autorităţile publice în vederea respectării dreptului la identitate
a copilului părăsit în unităţi sanitare sau alte locuri
Obiective operaţionale:
 Incheierea de parteneriate între unităţile sanitare, DGASPC, primării, poliţie în vederea identificării
părinţilor ce prezintă risc de abandon a copilului, consilierea şi sprijinirea acestora în vederea
înregistrării naşterii copilului şi menţinerii lui în familie - termen de implementare: 2013-2020
Rezultate aşteptate:
 Scăderea numărului de copii abandonaţi / fără identitate la nivelul judeţului Galaţi
 Înregistrarea urgentă a naşterii copilului abandonat în unităţi sanitare/alte locuri din judeţul Galaţi
6. Promovarea respectării dreptului la imagine al beneficiarilor serviciilor sociale
Obiective operaţionale:
 Organizarea de campanii pentru promovarea drepturilor referitoare la imagine a
copiilor/persoanelor cu handicap/persoanelor aflate în situaţii de risc - termen de implementare: anual
Rezultate aşteptate:
 Creşterea gradului de conştientizare a membrilor comunităţii în respectarea vieţii private a
beneficiarilor serviciilor sociale
7. Promovarea respectarii dreptului la educaţie şi a accesului copiilor cu handicap şi al celor
cu dificultăţi de adaptare şcolară la sistemul educaţional
Obiective operaţionale:
 Susţinerea comunităţilor locale pentru crearea şi dezvoltarea de servicii de suport pentru familiile
ce se confruntă cu dificultăţi în creşterea şi educarea copiilor cu dizabilităţi, prin intermediul serviciilor
de zi de tip şcoală după şcoală - termen de implementare: 2013-2020
 Susţinerea comunităţilor locale pentru crearea şi dezvoltarea de servicii de suport pentru familiile
ce se confruntă cu dificultăţi în creşterea şi educarea copiilor cu handicap, prin intermediul serviciilor
de recuperare/susţinere integrate - termen de implementare: 2013-2020
 Diversificarea modalităţilor de informare a publicului larg privind respectarea drepturilor copilului cu
nevoi speciale şi promovarea unei atitudini proactive - termen de implementare: anual
Rezultate aşteptate:
 Creşterea accesului la servicii educaţionale / de recuperare / reabilitare pentru copiii a caror stare de
sănătate necesită acordarea serviciilor de specialitate.
8. Oferirea de sprijin adecvat copiilor cu părinți plecaţi la muncă în străinătate precum și
persoanelor care îi îngrijesc.
Situația copiilor cu părinți plecaţi la muncă în străinătate, deși nu este atât de precară din punct de
vedere economic, în condiţiile în care remitențele le asigură temporar un nivel de trai satisfăcător, are
consecințe profunde la nivel emoțional, reflectate în scăderea performanțelor școlare și chiar a
abandonului școlar. Conform datelor centralizate, în evidenţele DGASPC Galaţi se aflau, la 30 sept
2018, 5407 de copii cu cel puțin un părinte plecat în străinătate.
Obiective operaţionale:
 Dezvoltarea de măsuri specifice şi servicii de suport pentru copiii cu părinţi plecaţi la muncă în
străinătate
 Creșterea rolului școlii în compensarea deficitului de suport generat de lipsa părinților
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 Înfiinţarea a 5 centre de zi pentru copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la munca în străinătate în
localităţile Corod, Cuza Vodă, Iveşti, Movileni, Schela.

Rezultate aşteptate:
 Copiii cu părinți plecaţi la muncă în străinătate au acces la servicii de suport în comunităţile din care
fac parte
 Servicii de consiliere psihologică, socială în centre de zi, accesibile copiilor cu părinţi plecaţi la
muncă în străinătate

Obiectivul 2. Prevenirea marginalizarii si excluziunii sociale. Promovarea imbatranirii active
Obiective specifice:
1.Îmbunătăţirea serviciilor de informare şi sensibilizare a populaţiei pe problematica drepturilor
şi obligaţiilor persoanelor vârstnice aflate în risc de marginalizare socială, cu diseminarea
informaţiei către toate autorităţile locale
Obiective operaţionale
 Campanii de informare şi sensibilizare, desfăşurate în mediul urban şi rural, în parteneriat cu ISJ,
Fundaţia de sprijin a Vârstnicilor, MMSSF, termen implementare 2013-2020
 Înfiinţarea şi promovarea unei reţele de voluntariat „vârstnici cu vârstnici”, termen implementare
2013-2020
2.Dezvoltarea de servicii sociale de tip familial destinate persoanelor adulte aflate în risc de
marginalizare socială
Obiective operaţionale
 Înființarea a 5 Centre de zi pentru persoanele vârstnice, cu max. 20 locuri în Mun. Galaţi, Com.
Brăhăşeşti, Com. Costache Negri, Com. Cuza Vodă şi Com. Fundeni în parteneriat cu autorităţile
locale. Termen implementare: 2014-2020
 Înfiinţarea şi coordonarea unei reţele judeţene de servicii de îngrijire la domiciliu, care să includă
localitatile Bălăseşti, Drăguşeni, Frumuşiţa, Iveşti, Rediu, Schela, Şendreni, Tudor Vladimirescu,
Tuluceşti, Ţepu pentru persoanele vârstnice, în parteneriat cu Fundaţia de Sprijin a Vârstnicilor şi cu
autorităţile locale, termen implementare 2013-2020
 Înfiinţarea a 16 servicii de zi destinate persoanelor vulnerabile, aflate în situaţii de risc în localităţile
Barcea, Băneasa, Bereşti-Meria, Brăhăşeşti, Braniştea, Costache Negri, Cuza Vodă, Fundeni,
Independenţa, Jorăşti, Negrileşti, Nicoreşti, Poiana, Scânteieşti, Schela, Suceveni
 Înfiinţarea a 4 cantine sociale destinate persoanelor vulnerabile, aflate în situaţii de risc în localităţile
Corod, Jorăşti, Slobozia Conachi, Suceveni.





Rezultate aşteptate:
Reducerea numărului de cereri de instituţionalizare a persoanelor vârstnice
Creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice
Facilitarea accesului persoanelor vârstnice la serviciile de socializare
Creşterea gradului de implicare a autorităţilor locale
II.

Asigurarea, dezvoltarea, diversificarea şi sustenabilitatea serviciilor sociale acordate
beneficiarilor în familie

Obiectivul 1. Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor şi programelor de deprinderi de viaţă
independenta
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Obiective specifice:

1. Creşterea gradului de integrare/reintegrare socio-profesională pentru persoanele cu
handicap/ persoane aflate în risc de marginalizare socială
Obiective operaţionale:




Dezvoltarea serviciilor de sprijin şi acompaniere în vederea angajării şi integrării profesionale a
persoanelor adulte cu handicap şi a persoanelor adulte aflate în dificultate, termen implementare
2013-2020
Diversificarea serviciilor şi programelor de dezvoltarea a abilitatilor de viaţă independentă pentru
persoanele cu handicap, termen de implementare 2013-2020
înfiinţare a minimum 2 unităţi protejate, cu profil alimentar (brutării, patiserii) în mun. Galaţi şi în
Mun. Tecuci, care să asigure o cotă din necesarul identificat la nivelul centrelor, termen
implementare 2014-2020
Rezultate asteptate:





scăderea cheltuielilor cu furnizorii de produse de panificaţie
creşterea numărului de persoane cu handicap integrate în muncă
scăderea numărului de persoane cu handicapat aflate în risc de instituţionalizare

2.Recapacitarea persoanei vârstnice aflate în risc de marginalizare socială, privind dezvoltarea
abilităţilor de gestionare a propriilor resurse
Obiective operaţionale:









înfiinţarea de reţele de suport pentru grupul de beneficiari amintit cu suportul societăţii civile,
bisericii, asociaţiilor de pensionari, termen implementare: 2013-2020
înfiinţarea de reţele de suport inter-generaţionale “bunici-nepoţi”, în parteneriat cu ISJ, asociaţii
persoane vârstnice, autorităţi locale, termen implementare: 2013-2020
susţinea creării la nivel judeţean a unei baze de date unice privind persoanele vârstnice singure,
termen implementare: 2013-2020
înfiinţarea de cluburi de socializare pentru persoanele vârstnice cu valorizarea abilităţilor practice,
termen implementare: 2013-2020
Rezultate aşteptate:
număr scăzut de persoane vârstnice dependente de prestaţii sociale;
scăderea numărului persoanelor vârstnice solicitante de asistare în centre specializate
şi scăderea cheltuielilor necesare înfiinţării de structuri de tip rezidenţial
creşterea numărului de persoane care şi-au redobândit demnitatea personală

3.Asigurarea serviciilor de calitate pentru persoanele cu handicap în familii substitutive
Obiectivele operaţionale:



adaptarea legislaţiei în vigoare, pentru asistenţii personali profesionişti, în vederea devenirii
operaţionale a acestui tip de serviciu, termen implementare 2013-2020
înfiinţarea unei reţele de asistenţi personali profesionişti pentru persoanele cu handicap grav şi
accentuat fără aparţinători legali, termen implementare 2013-2020
Rezultate asteptate:





scăderea numărului de persoane cu handicap aflate în risc de instituţionalizare
creşterea calităţii vieţii persoanelor cu handicap prin asigurarea unui mediu familial
scăderea costurilor de instituţionalizare
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Statistic, în judeţul Galaţi, la 30 septembrie 2018 sunt 14799 persoane încadrate într-un grad de
handicap, din care 1.337 sunt copii şi 13.462 sunt adulţi.
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Persoane adulte cu handicap care beneficiază de servicii în cadrul
centrelor de zi
Centrul de zi pentru Persoane Adulte cu Handicap Pentru Voi
Centrul de zi pentru Persoane Adulte cu Handicap Luceafărul
Centrul de zi pentru Persoane Adulte cu Handicap de tip Alzheimer
Centrul de Zi pentru Integrarea Socio Profesională a Persoanelor Adulte
cu Handicap

Obiectivul 2.
acestora

2018
104
22
34
153

Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale acordate copiilor şi familiilor

a. Asigurarea protecţiei copilului aflat în dificultate prin asistenţi maternali profesionişti
Asistenţa maternală are ca principal scop oferirea unui cadru stabil şi securizant în familii de
asistenţi maternali pentru copiii lipsiţi, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi, până la găsirea
unei soluţii definitive de tip familial – reintegrare în familia naturală sau adopţie; această protecţie
include şi plasarea copilului în regim de urgenţă, plasarea copilului cu nevoi speciale – copil cu
handicap, copil abuzat, copil cu tulburări de comportament, copil cu HIV/SIDA în vederea recuperării
sale.
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Situaţia asistenţilor maternali profesionişti şi a copiilor aflaţi în plasament la aceştia se prezintă
astfel :
Tipuri de caz

dec. 2016

dec. 2017

sept.2018

Asistenţi maternali atestaţi

350

319

287

Asistenţi maternali cu copii în plasament

346

316

287

Din care: cu un copil în plasament

56

39

35

cu doi copii în plasament

263

255

224

cu trei copii în plasament

27

22

26

cu 4 copii în plasament

0

0

2

Asistenţi maternali care ocrotesc copii cu handicap

94

79

82

Total copii aflaţi în plasament la asistent maternal
profesionist

663

615

569

Evoluţia numărului de copii aflaţi în grija AMP în perioada 2016-2018
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E
voluţia numărului de asistenţi maternali profesionişti în perioada 2016-2018
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Se constată o scădere a numărului de asistenţi maternali profesionişti în ultimii trei ani,
determinat de numărul mare de retrageri din activitate, ceea ce a condus la imposibilitatea respectării
prevederilor legale de plasare în primul rând a copiilor aflaţi într-o situaţie de risc, într-un mediu
familial.
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Obiectiv specific
Reorganizarea reţelei de asistenţă maternală
Obiective operaţionale
 Adaptarea numărului de asistenţi maternali profesionişti la nevoile beneficiarilor DGASPC Galaţi termen de implementare: 2013-2020
 Specializarea reţelei de asistenţă maternală prin asigurarea de asistenţi maternali pregătiţi pentru
îngrijirea copilului 0-2 ani, a copilului cu handicap, a copilului cu tulburări de comportament, a
adolescentului, a copilului HIV/SIDA, dar şi pentru primirea în regim de urgenţă a copilului - termen de
implementare: 2013-2020
 Formarea continuă a asistenţilor maternali, în special a celor care îngrijesc copii cu handicap termen de implementare: 2013-2020
 Înfiinţarea Centrului de respiro destinat copiilor aflaţi în plasament la asistenţi maternali profesioniştitermen de implementare: 2015-2020
DGASPC Galaţi este partener în proiectul TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a
copiilor”, depus de către ANPDCA - „Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin
consolidarea rețelei de asistenți maternali”. Proiectul se va derula pe o perioadă de 5 ani, în perioada
2018-2023. În cadrul proiectului vor fi angajaţi 45 AMP/an şi vor beneficia de formare profesională
continuă toţi asistenţii maternali şi specialiştii care lucrează cu aceştia.
Rezultate aşteptate:
 Scăderea duratei de şedere a copiilor în sistem;
 Creşterea calităţii serviciilor prin dezvoltarea sistemului de standardizare şi acreditare;
 Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de tip familial;
 Creşterea numărului de asistenţi maternali profesionişti.

b. Asigurarea protecţiei copilului aflat în dificultate prin plasament în familie
Analiza statistică a evoluţiei numărului de plasamente familiale în anii 2016 - 2018 arată o
scădere a numărului total de cazuri: de la 414 la 361 cazuri, având în vedere faptul ca s-au înregistrat
mai multe încetări a măsurilor de protecţie specială prin reintegrări familiale sau incetări datorate
atingerii vârstei majoratului.
Plasamente
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152
15

142
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Obiectiv specific
Responsabilizarea comunităţilor locale pentru prevenirea separării copilului de părinţi şi
susţinerea familiilor pentru creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor copii
Obiective operationale
 Implicarea comunităţii locale în prevenirea separării copilului de familie - termen de implementare:
permanent
 Dezvoltarea/diversificarea serviciilor pentru copil şi familie la nivel local - termen de implementare:
2013-2020
Rezultate aşteptate:
 Creşterea capacităţii autorităţilor administraţiei publice locale în asumarea problematicii copiilor din
punct de vedere financiar, al profesionalizării resurselor umane şi dezvoltării serviciilor în funcţie de
nevoile specifice identificate;
 Înfiinţarea de servicii de zi de tip afterschool în localitatile Barcea,
Bălăşeşti, Cerţeşti,
Independenţa, Iveşti, Lieşti, Oancea şi Suceveni
 Înfiinţarea de servicii de zi pentru copiii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate în localităţile
Corod, Cuza Vodă, Gohor şi Schela
 Înfiinţarea de servicii de zi pentru copii defavorizaţi şi aflaţi în situaţii de risc în localităţile Băneasa,
Costache Negri, Cuca, Ghidigeni, Iveşti, Jorăşti, Nicoreşti, Priponeşti, Rădeşti, Suceveni, Tg.
Bujor şi Vânători
 Creşterea numărului de servicii de prevenire a separării copilului de părinţi înfiinţate la nivelul
comunităţilor locale în vederea apropierii serviciilor de beneficiari;
 Susţinerea funcţionării serviciilor deja înfiinţate la nivelul comunităţilor locale.
c.

Asigurarea protecţiei copilului prin adopţie

Adopţia reprezintă operaţiunea juridică prin care se creează legături de filiaţie între adoptat şi
adoptatori şi asigură identificarea unei familii pentru copiii care nu au putut fi reintegraţi în familia
naturală.
Activitatea Biroului Adopţii şi Postadopţii se prezintă statistic în modul următor:

Atestate eliberate familiilor apte să adopte
Deschideri proceduri de adopţie
Încredinţări în vederea adopţiei
Încuviinţări adopţii

Anul
2016
58
43
12
23

Anul
2017
32
25
25
41

Sept
2018
31
75
13
38

Situaţia adopţiilor încuviinţate în perioada 2016-2018

23

38

2016
2017
2018

41
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Obiectiv specific:
Identificarea unui mediu familial permanent pentru copiii adoptabili
Obiective operaţionale:
 promovarea adopţiei naţionale – termen de implementare: semestrial
 identificarea familiilor potrivite pentru copiii adoptabili - termen de implementare: permanent
Rezultat aşteptat:
 creşterea numărului de copii pentru care s-a identificat familia potrivită
d. Asigurarea de servicii specializate copiilor cu handicap aflaţi în familie
Obiective specifice
1. Diversificarea serviciilor oferite familiilor ce au în grijă copii cu handicap









Obiective operaţionale
Creşterea accesului copiilor cu dizabilităţi şi a celor cu dificultăţi de adaptare şcolară la servicii
educaţionale adaptate nevoilor lor în vederea realizării educaţiei incluzive - termen de
implementare: 2013-2020
Creşterea accesului copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi la serviciile de recuperare/reabilitare- termen
de implementare: 2013-2020
Realizarea unor programe de informare a părinţilor copiilor cu dizabilităţi cu privire la importanţa
recuperării/reabilitării şi metode/tehnici de lucru cu copilul la domiciliu - termen de implementare:
2013-2020
Încurajarea creării de grupuri de suport pentru părinţii cu copii autişti şi Sindrom Down- termen de
implementare: 2013-2020
Rezultate aşteptate
Creşterea procentului de copii cu dizabilităţi şi dificultăţi de adaptare şcolară (re)integraţi în
învăţământul de masă;
Integrarea progresivă a drepturilor copilului în sistemul şi în procesul efectiv de învăţământ aşa
cum sunt ele prevăzute în Legea nr. 272/2004;
Diversificarea şi adaptarea modalităţilor de petrecere a timpului liber pentru copii.
Situaţia copiilor încadraţi intr-un grad de handicap pe tipuri de afecţiuni :
Tipuri de afecţiuni
Neurologică
Psihiatrică,
din care cu
autism
Locomotorie
Vizuală
Auditivă
HIV/SIDA
Sindromul Down
Altele

Anul
2016
346
659
244

Anul
2017
354
582
255

Anul
2018
382
578
289

44
69
15
219
63
273

43
68
16
20
60
272

36
58
43
22
68
239
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La nivelul judeţului Galaţi, copiilor cu handicap aflaţi în familie li se asigură servicii specializate
prin următoarele structuri:
TIP SERVICIU

Centrul de zi Tecuci

2016
medie lunară
beneficiari

2017
medie lunară
beneficiari

15

17

2018
medie
lunară
beneficiari
10

10

12

12

50

50

50

Centru de consiliere şi asistenţă
pentru persoane cu tulburări de
spectru autist
Echipa mobilă
dizabilităţi

pentru

copilul

cu

Având în vedere numărul mare de copii cu nevoi speciale, este necesar să se dezvolte servicii
de suport pentru aceşti copii şi familiile lor.
2. Asigurarea de servicii suport copiilor cu handicap aflaţi în familii
Obiective operaţionale:
 dezvoltarea centrelor de zi destinate copiilor cu nevoi speciale - termen de implementare: 2014-

2020
 înfiinţarea unui centru care să ofere sprijin şi suport familiilor şi copiilor cu Sindrom Langdon Down
prin dezvoltarea de tehnici de recuperare, asocierea intervenţiilor de recuperare psihopedagogică cu
terapiile medicale - termen de implementare: 2015-2020
 înfiinţarea unor centre de recuperare pentru copiii cu deficienţe neuro-motorii/ cu deficienţe auditive
şi vizuale- termen de implementare: 2015-2020
 înfiinţarea unor centre de respiro pentru copiii cu dizabilităţi - termen de implementare: 2015-2020.





Rezultate aşteptate:
formarea de abilităţi pentru un număr mai mare de familii ce au în îngrijire copii cu nevoi speciale
menţinerea în familie a copiilor cu dizabilităţi şi asigurării unei îngrijiri adecvate nevoilor speciale
ale copiilor
ameliorarea şi recuperarea copiilor cu deficienţe în vederea integrării în societate
sprijinirea părinţilor pentru depăşirea situaţiilor dificile datorate stării de sănătate a copiilor

e. Asigurarea evaluării iniţiale a tuturor sesizărilor privind încălcarea drepturilor copiilor în
familie

Obiective specifice
1. Responsabilizarea familiei pentru creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor copii
2. Prevenirea abandonului şi abuzului asupra copilului




Obiective operaţionale
Educarea adolescenţilor şi a tinerelor familii în spiritul valorilor familiale, a responsabilităţilor
parentale si a noii viziuni referitoare la protecţia copilului în familie - termen de implementare:
permanent
Sensibilizarea comunităţilor locale asupra dispoziţiilor legale privind primordialitatea
responsabilităţii părinţilor referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor - termen de
implementare: permanent
Înfiinţarea şi susţinerea financiară şi materială a unei echipe mobile care să acorde servicii de
planificare familială şi monitorizare a femeii gravide, în comunităţi cu acces scăzut la servicii
medicale şi sociale - termen de implementare: 2013-2020
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Rezultate aşteptate:
Scăderea numărului de cazuri de abandon a copilului
Îmbunătăţirea abilităţilor parentale şi asigurarea unei îngrijiri adecvate copiilor

f. Asigurarea intervenţiei în situaţii de abuz, neglijare, trafic, migraţie şi repatrieri
Obiective specifice
1. Dezvoltarea colaborării dintre autorităţi şi constientizarea comunităţii locale în vederea
prevenirii şi semnalării cazurilor de abuz, neglijare, exploatare a copilului
2. Protecţia copilului împotriva abuzului, neglijării, exploatării şi traficului









Obiective operaţionale
Promovarea serviciului “Telefonul Copilului - 983” şi creşterea gradului de conştientizare populaţiei
în general şi a profesioniştilor în special în vederea prevenirii şi semnalării/ sesizării cazurilor de
abuz, neglijare şi exploatare a copilului - termen de implementare: 2013-2020
Asigurarea funcţionării Serviciului de evaluare iniţială şi intervenţie în situaţii de abuz, neglijare,
trafic, migraţie, repatrieri conform standardelor minime obligatorii - termen de implementare: 20132020
Dezvoltarea şi diversificarea intervenţiei şi a reţelei de servicii pentru reabilitarea şi reintegrarea
socială a copiilor victime ale abuzului, neglijării si exploatării copilului - termen de implementare:
2013-2020
Rezultate aşteptate:
Crearea şi dezvoltarea unui sistem unitar, coerent şi comprehensiv de prevenire, semnalare/
sesizare şi intervenţie în cazurile de abuz, neglijare şi exploatare a copilului, inclusiv exploatare
sexuală în scop comercial, exploatare prin muncă, trafic de copii, migraţie ilegală, violenţă în familie
şi alte forme de violenţă asupra copilului.
Scăderea numărului de copii victime ale abuzului, neglijării, traficului, violenţei în familie
Furnizarea de servicii specializate copilului victimă a abuzului, neglijării şi exploatării.
g. Creşterea capacităţii instituţionale a DGASPC Galaţi

Obiectiv specific
Formarea şi perfecţionarea continuă a personalului DGASPC Galaţi
Obiectiv operaţional:
 Includerea în programe de perfecţionare specifice a tuturor categoriilor de angajaţi ai
DGASPC Galaţi – termen de implementare: permanent
Rezultate aşteptate:
 Creşterea calităţii serviciilor sociale asigurate de DGASPC Galaţi beneficiarilor
 Motivarea angajaţilor din cadrul DGASPC Galaţi
 Creşterea capacitaţii de colaborare cu partenerii sociali
III.

Asigurarea, dezvoltarea, diversificarea şi sustenabilitatea serviciilor sociale de tip
rezidenţial acordate beneficiarilor

Obiectivul 1. Asigurarea serviciilor de calitate pentru copiii din structuri de tip rezidenţial
Serviciul management de caz pentru copii din servicii de tip rezidenţial din cadrul
DGASPC Galaţi oferă acces copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc social şi lipsiţi temporar sau
definitiv de îngrijirea părinţilor lor, pe o perioadă de timp determinată, la servicii de protecţie, sociale,
educaţionale, de sănătate, recuperare/reabilitare, realizate prin activităţi de găzduire, asistenţă
medicală şi îngrijire, recuperare/reabilitare(kinetoterapie, electroterapie, masaj), educaţie, socializare,
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recreere/joc, consiliere/psihoterapie, precum şi dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă,
integrare socio-profesională, integrare/reintegrare familială.
Începând cu anul 2016 se observă că numărul acestora este în uşoară creştere, având în
vedere că datele pentru anul 2018 includ doar primele 9 luni.
An

2016 2017 2018

Nr.
323
copii

332

317

În anul 2018 au fost înregistrate 86 intrări în sistemul rezidenţial, astfel:
-28 instituiri ale măsurii plasamentului în regim de urgenţă;
-1 instituire a măsurii de plasament prin Comisia pentru Protecţia Copilului ;
-14 admiteri ale cuplurilor mamă-copil în centrul maternal;
-37 admiteri în Adăpostul de zi şi de noapte pentru copiii străzii;
-2 instituiri ale măsurii de protecţie la ONG;
-4 instituiri ale măsurii plasamentului în regim de urgenţă prin ordonanţă preşedinţială.

Obiective specifice:
1. Limitarea perioadei de găzduire în instituţii
2. Crearea de servicii alternative
3. Dezvoltarea serviciilor pentru cuplurile mamă-copil
4. Creşterea calităţii serviciilor oferite copiilor
5. Atragerea de voluntari care să fie implicaţi în proiectele educaţionale oferite în serviciile
de tip rezidenţial
Obiective operaţionale
 Reorganizarea serviciilor de tip rezidenţial şi a celor de zi – termen de implementare: 20132020 - în acest sens DGASPC Galati, întenţionează să depună spre finanţare proiectul privind
închiderea CACCES Galati şi înfiintarea de case de tip familial si a unui centru de zi în situaţia
lansării celui de-al doilea apel de proiecte aferent Programul Operaţional Regional 2014-2020,
Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 –
Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional,
regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând
incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare,
precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale,
Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale –
Dezinstitutionalizare copiii
 Înfiinţarea a 2 centre de primire în regim de urgentă, pentru copiii sub 10 ani – termen de
implementare: 2013-2020
 Mărirea capacităţii centrului maternal din Galaţi – termen de implementare: 2013-2020
 Înfiinţarea a cel puţin 2 centre maternale în alte localităţi din judeţ – Tecuci şi Tg. Bujor termen de implementare: 2014 - 2020
 Formarea profesională continua a personalului din sistemul rezidenţial– termen de
implementare: permanent
 Lărgirea parteneriatului public privat în vederea descentralizării serviciilor – termen de
implementare: 2013-2020
.
Rezultate aşteptate
 Scăderea duratei de ocrotire a copiilor în sistemul de protecţie de tip rezidenţial;
 Creşterea numărului de copii ocrotiţi în servicii rezidenţiale de tip familial;
 Creşterea eficienţei parteneriatelor locale, interinstituţionale, public-private;
 Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor alternative;
 Creşterea calităţii serviciilor sociale specializate pentru copii.
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Obiectivul 2. Asigurarea de servicii de suport tinerilor proveniţi din sistemul de protecţie
a copilului
Pentru tinerii cu dizabilităţi care părăsesc sistemul de protecţie specială al DGASPC Galaţi a fost
înfiinţat „Centrul de pregătire pentru o viaţă independentă Dragoş”. Acest serviciu sprijină integrarea
socio-profesională pentru maxim 5 tineri.
În prezent, situaţia tinerilor proveniţi din sistemul de protecţie a copilului, aflaţi în Centrul de
pregătire pentru o viaţă independentă Dragoş, se prezintă astfel: 2 beneficiari, 1
Grupe de
vârstă
18 – 19 ani
25 - 29 ani
Total







Numărul beneficiarilor
1
1
2

Obiective specifice:
Adaptarea sistemului de măsuri şi acţiuni existente la nevoia reală identificată în vederea
asigurării incluziunii sociale
Obiective operaţionale
Identificarea oportunităţilor de educaţie, calificare, recalificare, adaptate abilitaţilor beneficiarilor.
Termen implementare – 2013- 2020
identificarea locurilor de muncă prin organizarea, în parteneriat cu AJOFM, ONG-uri, a burselor
locurilor de muncă. Termen implementare: 2013-2020
sprijinirea beneficiarilor, în parteneriat cu Primăria Municipiului Galaţi, în identificarea şi obţinerea unor
spaţii de locuit. Termen de implementare: 2013-2020
Înfiinţarea a trei locuinţe minim protejate pentru tinerii cu handicap, cu o capacitate de max.8 persoane
/locuinţă, în Mun. Galaţi, Mun. Tecuci, oraş. Tg. Bujor (construirea/reabilitarea/ modernizarea, dotarea
spaţiilor) şi organizarea lor sub forma unei unităţi protejate. Termen implementare: 2014-2020
Înfiinţarea unui centru de zi de informare şi consiliere destinat tinerilor pentru prevenirea traficului de
persoane în localitatea Cuza Vodă
Rezultate aşteptate:
 creşterea numărului de tineri integraţi socio-profesional/angajaţi în muncă;
 creşterea numărului de tineri, proveniţi din sistemul de protecţie socială, integraţi în câmpul muncii,
prin valorificarea potenţialului recuperativ;
 scăderea numărului de tineri care sunt victime ale traficului de persoane;
 scăderea numărului de tineri dependenţi de prestaţiile/drepturile sociale acordate de stat.

Obiectivul 3 . Asigurarea de servicii diversificate persoanelor adulte cu handicap
In cadrul serviciilor sociale rezidenţiale din cadrul DGASPC Galaţi destinate persoanelor adulte cu
handicap situaţia se prezintă astfel:
Grupe de vârstă
beneficiari

Numărul beneficiarilor
Centrul de Recuperare şi
Reabilitare Persoane cu
Handicap nr. 1

Numărul beneficiarilor
Centru de Ingrijire şi
asistenţă Elena Tg.
Bujor

1
2
9
29

Numărul
beneficiarilor
Centrul de
Recuperare şi
Reabilitare
Persoane cu
Handicap nr. 2
2
21
12
4

18 – 19 ani
20 - 24 ani
25 - 29 ani
30 – 34 ani
35-39 ani

0

0

2

0
0
3
10
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40-44 ani

0

2

0

65-69 ani

0

1

0

Total

41

42

15

TIP CENTRU

Centrul de Recuperare şi
Reabilitare pentru Persoane
Adulte cu Handicap nr. 1
Centrul de Recuperare şi
Reabilitare pentru Persoane
Adulte cu Handicap nr. 2
Centrul de Pregătire pentru o
Viaţă Independentă pentru
Persoane Adulte cu Handicap
Elena – Tg. Bujor

Anul 2016–
medie lunară
număr
beneficiari
37

Anul 2017–
medie lunară
număr
beneficiari
39

Anul 2018– medie
lunară număr
beneficiari

36

39

42

15

15

15

41

Obiective specifice:
1. Îmbunătăţirea serviciilor sociale acordate persoanelor cu handicap adulte din sistemul
rezidenţial
Obiective operaţionale:
 respectarea standardelor de calitate prin modernizarea şi dotarea structurilor de tip rezidenţial în
funcţie de nevoile beneficiarilor, termen de implementare: 2013-2020.
 Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului de îngrijire şi asistenţă Maria Galaţi, cu
capacitate de 28 locuri (reabilitarea/ modernizarea, dotarea), termen implementare 2015-2020.
 creşterea implicării şi responsabilizarea personalului care activează în sistemul de protecţie
socială. Termen de implementare: 2013-2020;
Rezultate aşteptate:
 îmbunătăţirea indicilor economici;
 optimizarea actului managerial;
 creşterea calităţii vieţii beneficiarilor.
2. Reorganizarea centrelor în structuri apropiate de mediul familial
În sprijinul acestei propuneri, se afla interesul specialiştilor de a crea un mediu cât mai aproape de
mediul familial, cu valorile şi stabilitatea acestuia, asigurându-se în acest mod o evoluţie apropiată de
normal a beneficiarilor, în concordanţă cu tipul de handicap.
Obiective operaţionale:
 Înfiinţarea a trei locuinţe minim protejate pentru tinerii cu handicap, cu capacitate de max.8
persoane /locuinţa, în mun. Galaţi, mun. Tecuci, Oraş Tg. Bujor (construirea/ reabilitarea/
modernizarea, dotarea spaţiilor), termen implementare: 2014-2020.
Rezultate aşteptate:
 creşterea şi dezvoltarea capacităţii beneficiarilor de integrare socială;
 creşterea adaptabilităţii beneficiarilor la viaţa de familie;
 dezvoltarea abilităţilor necesare unei vieţi independente.
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Obiectivul 4. Asigurarea de servicii specializate pentru persoanele vârstnice
Analizând nevoia identificată la nivelul judeţului Galaţi, preponderent în mediul rural, raportată
la serviciile efectiv acordate acestei categorii de beneficiari, se impune crearea unor structuri
specializate pe tipuri de servicii sociale adaptate grupului de beneficiari analizat. Astfel, strategia va
urmări satisfacerea nevoilor identificate prin acordarea serviciilor sociale adaptate.

Obiectiv general:
Dezvoltarea de servicii sociale specializate destinate persoanelor vărstnice aflate în risc de
marginalizare socială (fără familie sau aflate în întreţinerea unei persoane obligate conform codului
familiei)
Obiective specifice:
1. Îngrijirea temporară sau permanentă într-un cămin pentru persoana vârstnice, fără afecţiuni
cronice.
Obiective operaţionale:
 Înfiinţarea de cămine pentru persoane vârstnice în localităţile Barcea, Drăguşeni,
Fârţăneşti,
Fundeni, Ghidigeni,Gohor, Lieşti, Rădeşti, Smulti, Corod, cu capacitate între 15-25 locuri
(construirea/reabilitarea/modernizarea,dotarea), termen implementare: 2013-2020
 Înfiinţarea a doua centre în regim de urgenţă pentru persoane defavorizate (persoane vârstnice
fără adăpost sau victime ale violenţei domestice) cu capacitate de max.30 persoane / fiecare, cu
implicarea autorităţilor administrativ teritoriale asociate într-un comitet care să deservească o
microregiune; termen implementare: 2013-2020
 Dezvoltarea unei reţele de servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice în localităţile
Bălăşeşti, Iveşti, Movileni, Rediu, Schela, Şendreni, Tudor Vladimirescu, Tuluceşti,
Rezultate aşteptate:
 Creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice;
 Facilitarea accesului persoanelor vârstnice la servicii de îngrijire sociale şi medicale de specialitate;
2. Acordarea de servicii sociale specializate în apartamente şi case de îngrijire temporară
Obiective operaţionale:
 Înfiinţarea unei locuinţe de grup minim protejat, pentru persoanele vârstnice în mun. Tecuci, cu
max. 6 locuri (achiziţionare/ modernizare / dotare) termen implementare: 2013-2020
 Înfiinţarea unor Centre de primire în regim de urgenţă pentru persoane fără adăpost/singure cu o
capacitate de 20 de locuri în localităţiile Smulţi şi Jorăşti, Tecuci, Tuluceşti
 înfiinţarea Centrului de zi de socializare şi petrecere a timpului liber (tip club) pentru persoane
vârstnice - face parte din activităţile din cadrul proiectului „e-LDER-Care-servicii socio-medicale
integrate pentru vârstnicii în risc de excluziune socială din judeţul Galaţi” în care DGASPC
Galaţi este partener cu Fundaţia de Sprijin a Vârstnicilor Galati şi Centrul Multifuncţional de Servicii
Sociale Galaţi cu finanţare prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4:
Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9.ii Integrarea socio-economică a
comunităţilor marginalizate, cum ar fi romii, Obiectivul specific 4.4 Reducerea numărului de persoane
aparţinând grupurilor vulnerabile - Bunicii comunităţii - Servicii sociale și socio-medicale pentru
persoane vârstnice”.Obiectivele proiectului contribuie la realizarea scopului Strategiei naţionale pentru
promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice 2015-2020 “reducerea îmbătrânirii
fizice premature şi încurajarea populaţiei vârstnice de a continua să-şi aducă contribuţia la societate
prin activităţi civice mult timp după pensionare şi să aibă o viaţă independentă”.
Rezultate aşteptate:
 reducerea numărului vârstnicilor izolaţi şi marginalizaţi din punct de vedere social, cultural şi
economic datorită diferitelor forme de dependenţă socială, medicală şi financiară.
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3.Dezvoltarea servicii de îngrijire social-medică destinate
situaţii de piedere totală sau partială a autonomiei

persoanelor vârstnice aflate în

Obiective operaţionale:
 Înfiinţarea unui centru de tip respiro (pentru persoane cu afecţiuni de tip Alzheimer) cu capacitate
de max. 30 locuri în mun. Galaţi pentru persoane cu handicap adulte, termen implementare 20142020.

Obiectivul 5. Dezvoltarea de servicii pentru persoanele adulte victime ale traficului de persoane
Obiective specifice:
1.Dezvoltarea serviciilor oferite la nivelul adăpostului pentru victimele traficului de persoane
Obiective operaţionale
 Identificarea cursurilor de calificare şi ulterior a locurilor de muncă pentru beneficiarele centrului în
parteneriat cu AJOFM , termen de implementare 2013-2020;
 crearea unui sistem de monitorizare, evaluare şi raportare a cazurilor identificate în parteneriat cu
instituţiile statului competente, termen implementare 2013-2020;
 acordare de servicii de consiliere psihologică a victimelor cu personal specializat în problematică ,
termen implementare 2013-2020;
 perfecţionarea/specializarea personalului care deserveşte centrul, termen implementare 2020.
2.Imbunătăţirea capacităţii de identificare timpurie a traficului de persoane, excluziunii şi
marginalizării beneficiarilor din grupul ţintă.
Obiective operaţionale
 optimizarea parteneriatelor cu ISJ în vederea organizării de campanii de informare şi sensibilizare
a opiniei publice, termen de implementare 2013-2020.
Rezultate aşteptate:
 facilitarea reinserţiei sociale a victimelor traficului de persoane;
 reducerea timpului de asistare a victimelor în centru;
 scăderea numărului de victime ale traficului de persoane.

Obiectivul 6. Dezvoltarea de servicii necesare familiilor si copiilor victime ale violentei
domestice
Violenţa în familie este una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă societatea
contemporană. La nivelul judeţului Galaţi, în cursul anului 2018 au fost instrumentate 1121 cazuri de
violenţă domestică, în contextul unei mediatizări susţinute la nivel naţional pentru combaterea acestui
fenomen. Având în vedere numărul mare de cazuri semnalate se impune luarea de măsuri adecvate
pentru prevenirea violenţei în familie, protecţia victimelor, tragerea la răspundere a agresorilor,
diminuarea efectelor negative ale acestui fenomen etc.
Total cazuri identificate la nivelul
judeţului Galaţi în anul 2018
1121

Cazuri în mediul urban

Cazuri în mediul rural

407

714

Obiective specifice:
1. îmbunătăţirea serviciilor de informare şi sensibilizare a populaţiei pe problematica violenţei
domestice în mun. Galaţi şi diseminarea informaţiei către toate autorităţile locale.
2. asigurarea de servicii specializate atât victimelor violenţei în familie căt şi agresorilor
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Obiective operaţionale
 Înfiinţarea a 4 centre destinate protecţiei victimelor violenţei familiale, în mun. Galaţi, Tecuci,
Tg. Bujor, Tuluceşti sau Bereşti, cu o capacitate de max. 20 locuri (construire /reabilitare
/modernizare, dotare) – termen de implementare: 2013-2020
 Înfiinţarea unui centru de asistenţă destinat agresorilor în una din urmatoarele locatii: municipiul
Galaţi, Tecuci, Tg. Bujor sau Bereşti – termen de implementare: 2014-2020
 Înfiinţarea de servicii de zi destinate victimelor violenţei domestice în localităţile Băneasa, Bereşti,
Iveşti,Nămoloasa, Lieşti, Tuluceşti şi Valea Mărului
Rezultate aşteptate:
 întărirea capacităţii instituţionale a autorităţilor locale pentru instrumentarea urgentă a acestor
cazuri;
 dezvoltarea relaţiilor de colaborare între toţi factorii implicaţi în instrumentarea cazurilor (asistenţi
sociali, psihologi, poliţişti, cadre medicale etc.);
 scăderea numărului de persoane victime ale violenţei în familie.
Implementare, evaluare şi monitorizare
Implementarea strategiei
Activităţile necesare pentru realizarea obiectivelor operaţionale, precum şi planificarea
acestora sunt sintetizate în Planul anual de implementare a Strategiei judeţene de dezvoltare a serviciilor
sociale în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului .
Evaluarea şi monitorizarea strategiei
Instituţiile/persoanele responsabilii cu implementarea activităţilor planificate vor evalua periodic
progresul înregistrat (pe baza indicatorilor de performanţă şi a gradului de realizare a rezultatelor aşteptate)
şi vor întocmi rapoarte privind:
- stadiul implementării;
- dificultăţile întâmpinate şi propuneri de soluţionare.
Se vor elabora instrumente standardizate de raportare şi evaluare în scopul monitorizării
progresului, respectiv:
- fişe de raportare trimestrială a activităţii;
- chestionar privind evaluarea anuală a activităţii.
Concluziile evaluărilor periodice şi rezultatele obţinute vor fi comunicate conducerii DGASPC
Galati şi persoanelor responsabile cu realizarea activităţilor, asigurându-se astfel feed-back-ul necesar
pentru autoevaluare şi îmbunătăţire a performanţelor.
Finanţarea activităţilor
Având în vedere complexitatea intervenţiilor planificate, pentru realizarea activităţilor se au în
vedere mai multe surse de finanţare:
- bugetul Consiliului Judeţean Galaţi;
- bugetul de stat – sume defalcate pentru asistenţă socială conform Legii bugetului (servicii pentru copil
şi familie şi servicii pentru persoane cu dizabilităţi);
- fonduri nerambursabile (fonduri structurale, fonduri din programe de interes naţional sau alte
programe cu finanţare nerambursabilă);
- bugetele locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţ;
- donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice sau juridice, cu care DGASPC
Galaţi poate derula proiecte în parteneriat.

