DOMENIUL PROTECTIA SI PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI
In vederea asigurarii protectiei si promovarii drepturilor copilului, in anul 2013, DGASPC Galati a
desfasurat activitati de prevenire a situatiilor de risc pentru copil si familia sa si a acordat servicii
sociale pentru combaterea excluziunii sociale si cresterea calitatii vietii.
Activitati de informare si prevenire
1. au fost organizate intalniri cu reprenzentantii autoritatilor publice locale din judetul Galati cu
scopul de a le aduce la cunostinta Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale si
necesitatea implicarii acestora in realizarea obiectivelor.
2. au fost organizate 11 sesiuni de instruire/informare la care au participat 74 persoane din
cadrul autoritatilor publice locale din judetul Galati, unde au fost purtate discutii privind
activitatea de protectie a copilului, nevoile beneficiarilor si modalitatile de implementare a
metodei managementului de caz.
3. au fost inmanate CD-uri cu formularele necesare desfasurarii activitatilor curente de
protectie a copilului si au fost realizate instruiri privind aplicarea Legii nr. 272/2004 si a
noului Cod civil.
Activitati de evaluare initiala a sesizarilor privind incalcarea drepturilor copilului



546 copii au beneficiat de servicii de consiliere, informare si orientare;
1406 anchete sociale şi rapoarte de vizită au fost efectuate pentru instrumentarea
cazurilor.

Situatie comparativa a sesizarilor privind incalcarea drepturilor copilului

Sesizari

Anul 2012
567

Anul 2013
547

Evaluarea initiala este completata de activitatea Centrului de asistenta si sprijin pentru femeia
gravida, planning si prevenire abandon si a Centrului de consiliere si sprijin pentru parinti si consta
in :
 asigurarea legaturii permanente cu unitatile sanitare pentru a preveni abandonul copiilor, in
anul 2013, indentificandu-se 14 copii abandonati in unitatile sanitare din judetul Galati;
 asigurarea inregistrarii nasterii copiilor daca parintii nu au facut acest lucru, in perioada
raportata, sesizandu-se inregistrarea tardiva a nasterii pentru 6 copii;
 consilierea si sprijinul acordat mamelor care prezinta risc de abandon al copiilor,
instrumentandu-se 199 sesizari privind mame minore; Dintre acestea, 2 cupluri mama
minora-copil au fost plasate in Centru Maternal, 2 mame minore au fost plasate in centru de
plasament, 1 mama minora a fost plasata la AMP si 194 mame minore au beneficiat de
servicii de consiliere, informare, orientare.
Servicii sociale acordate copiilor si familiilor acestora

1. Protecţia copilului aflat în plasament la asistentul maternal profesionist
Serviciul asistenta maternala are ca scop oferirea unui cadru stabil si securizat in familii de
asistenti maternali pentru copiii lipsiti, temporar sau definitiv, de octrotirea parintilor sai, pana la
gasirea unei solutii definitive de tip familial- reintegrarea in familia naturala sau adoptie interna.
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Situatia asistentilor maternali profesionisti si a copiilor aflati in plasament la acestia se prezinta
astfel :
Tipuri de caz

Anul 2012

Anul 2013

Asistenti maternali atestati

389

387

Asistenti maternali cu copii in plasament

385

381

Din care: cu un copil in plasament

90

89

cu doi copii in plasament

288

284

cu trei copii in plasament

7

8

Asistenti maternali care ocrotesc copii cu handicap

104

97

Total copii aflati in plasament la asistent maternal
profesionist

687

681

Situatia intrarilor si iesirilor copiilor in/din sistemul de asistenta maternala
99
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60
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Intrari

Iesiri

Anul 2012

Anul 2013

Situatie comparativa a iesirilor copiilor aflati in plasament la asistentii maternali
Tip masura protectie
Reintegrare familiala
Plasament familial
Adoptie interna
Plasament in centru
Incetare masura de plasament ca urmare
a majoratului

Anul 2012
21
16
12
23
24

Anul 2013
8
9
18
20
16

In anul 2013, a fost demarat procesul de recrutare, evaluare si atestare pentru noi asistenti
maternali. Astfel, au fost depuse 122 cereri de solicitari de a deveni asistent maternal profesionist,
93 cereri au parcurs procesul de evaluare, 29 persoane au obtinut atestatul de asistent maternal
profesionist iar 15 persoane au fost propuse pentru a urma etapa de formare profesionala in
vederea atestarii ca asistent maternal profesionist.
In vederea monitorizarii activitatii asistentilor maternali profesionisti si a evolutiei copiilor aflati
in plasament la acestia, au fost realizate 250 vizite/luna la domiciliu, au fost intocmite 390 rapoarte
de evaluare/trimestru. Pentru imbunatatirea serviciilor oferite de asistentii maternali profesionisti,
au fost organizate cursuri de formare continua pentru 103 asistenti maternali ce ingrijesc copii cu
handicap.

2. Protecţia copilului aflat în dificultate prin plasament în familie
La 31 decembrie 2013, sunt 487 copii aflati in plasament familial, din care 17 cazuri sunt noi,
astfel :
- 385 copii aflati in plasament la rude pana la gradul IV
- 102 copii aflati in plasament la alte familii/persoane
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Situatia comparativa a copiilor aflati in plasament familial
Anul 2012
Anul 2013
Nr. copii aflati in plasament
596
487
familial
Comparativ cu anul 2012, se constata o tendinta de scadere a numarului total de cazuri de
la 596 la 487 cazuri, avand in vedere faptul ca au fost inregistrate mai multe incetari a măsurilor de
protectie speciala prin reintegrari familiale, prin instituirea tutelei sau prin incetari datorate atingerii
varstei majoratului.
Activitatea de protectie a copilului aflat in plasament familial este evidentiata in:
- 1455 rapoarte de reevaluare trimestriale;
- 410 rapoarte de vizita;
- 60 rapoarte de evaluare detaliata
- 487 planuri individualizate de protectie
3 . Delincventa juvenila
In anul 2013, au fost inregistrate 207 sesizari cu privire la copii care au savarsit fapte penale si nu
raspund penal. Aceste sesizari se refera la fapte antisociale savarsite de 158 copii, dintre care 122
copii au varsta intre 7-13 ani si 36 copii au peste 14 ani. In anul 2012, 141 copii ( 120 copii au
varsta intre 7-13 ani si 21 copii au peste 14 ani) au savarsit 164 fapte penale si nu raspund penal.
Comparativ cu anul 2012, numarul de copii care au savarsit fapte penale si nu raspund
penal a crescut alarmant. Aceasta crestere se explica prin aparitia unor disfunctii la nivel familial,
carente de afectivitate, efectele produse de criza economică cu urmări nefaste asupra vieţii
materiale şi spirituale ale copiilor si familiilor acestora, lipsa de supraveghere permanentă de către
părinţi, discontinuitatea în educaţie a minorilor de către şcoală.
Fapta comisa

Nr. copii care au savarsit fapte penale
si nu raspund penal

furt
talharie
Vatamare corporala
prostitutie
Viol
Omor
Altele( violare domiciliu, profanare
morminte, distrugere, lovire )

105
5
1
9
38

Se observa ca ponderea majora in totalul faptelor comise de minori este detinuta de
infractiunea de furt, determinata de starea materiala precara a familiilor din care provin copiii.
Din cei 158 copii delincventi inregistrati in anul 2013, 5 au beneficiat de masura
supravegherii specializate, 36 cazuri au iesit din evidentele serviciului, 1 caz este in instanta cu
propunerea de plasament familial si 116 cazuri sunt in evaluare.
4. Protecţia copilului prin adoptie
Adoptia reprezinta finalitatea ideala in cazul copiilor lipsiti de ocrotirea parintilor naturali, previne
intitutionalizarea, prin adoptie respectandu-se un drept fundamental al copiilor si anume acela de
a creste intr-o familie.
Situatia comparativa pentru anii 2012-2013 privind activitatile referitoare la procedura de adoptie si
postadoptie a copilului:
Nr. copii adoptabili
Nr. familii care au solicitat informatii despre adoptii
Nr. Familii care au depus cerere pentru a deveni
adoptatori
Nr. Copii adoptati-adoptii finalizate

4

Anul 2012
15
57
33

Anul 2013
55
78
32

20

13

Nr. Familii atestate, fara copii
Nr. Familii monitorizare post-adoptie

28
68

20
52

Procedura adoptiei si implicit a potrivirii dintre parinte si copil pleaca de la nevoile copilului,
adoptia urmarind identificarea celei mai potrivite familii pentru copil, si nu gasirea copilului care sa
contituie un raspuns la problemele familiei.
Dupa obtinerea atestatului, familiei ii va putea fi incredintat un copil adoptabil , pentru care
instanta a admis deschiderea procedurii adoptiei interne.
Situaţie comparativă cu anul anterior - dosare finalizate prin sentinţe civile definitive şi
irevocabile.
Nr.crt

1.
2.
3.
4.

Activitatea
Incuviinţări
IVA
DPA
Atestate eliberate

Anul 2012
22
6
18
33

Anul 2013
13
13
78
35

Astfel, in perioada 2012-2013 se constata o scadere a numarului de adoptii finalizate, o crestere
semnificativa a numarului deschiderilor procedurii adoptiei interne precum si o crestere a
incredintarilor in vederea adoptiei.
5. Protectia copilului in structuri de tip rezidential
Serviciile de tip rezidential ofera acces copiilor si tinerilor aflati in situatie de risc social si lipsiti
temporar sau definitiv de ingrijirea parintilor, pe o perioada de timp determinata, la servicii de
protectie sociale, educationale, de recuperare/reabilitare, realizate prin activitati de gazduire,
asistenta medicala, ingrijire, educatie, socializare, consiliere/psihoterapie, precum si dezvoltarea
deprinderilor de viata independenta, integrare socio-profesionala, (re)integrare familiala. Aceste
servicii sunt acordate conform Planului individualizat de protectie al copilului si a Planului de
recuperare pentru copilul cu dizabilitati.
La 31 decembrie anul 2013, situatia copiilor/tinerilor cu masura de plasament in cadrul serviciilor
de tip rezidential era urmatoarea:


servicii apartinand organizatiilor nonguvernamentale – 26 copii/tineri plasati;



servicii aflate in subordinea DGASPC Galati – 383 copii/tineri plasati;



centre de zi aflate in subordinea DGASCPC Galati – 38 copii ocrotiti.
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Se observa ca in perioada 2012-2013, numarul copiilor institutionalizati in serviciile de tip
rezidential a fost relativ constant, cu toate ca, in perioada mentionata, s-au evidentiat efectele
crizei economice caracterizate printr-o rata mai mare a abandonului de copii. De asemenea, in
aceeasi perioada, numarul copiilor plasati in servicii apartinand ONG-urilor a fost in continua
scadere, cazurile fiind preluate aproape in exclusivitate de catre DGASPC.
Serviciile sociale de ingrijire de tip rezidential sunt oferite in urmatoarele structuri:
a. servicii de tip rezidential pentru copilul fara dizabilitati – total capacitate cazare 152 locuri


1 centru plasament;
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8 apartamente;

Casa Crina si Casa Veronica au fost inchise conform Hotararii CJ din 30.09.2013.
Centrul de plasament nr. 2 a fost suspendata activitatea incepand cu 01 octombrie 2013.
b. servicii de tip rezidential pentru copilul cu dizabilitati – total capacitate cazare 194 locuri:


5 centre de plasament;



2 apartamente.

c. servicii de primire in regim de urgenta – total capacitate cazare 38 locuri


1 centru de primire in regim de urgenta



1 adapost de zi si de noapte pentru copiii strazii care include si o componenta de zi
cu o capacitate de 15 locuri

In anul 2013, 57 copii au fugit din sistemul de protectie de tip rezidential a DGASPC
Galati. Frecventa plecarii fara invoire din centre variaza astfel: 12 copii au fugit de 2 ori , 6 copii au
fugit de 3 ori, 4 copii au fugit mai mult de 3 ori iar 35 copii au fugit o singura data. Cele mai
frecvente motive care i-au determinat sa faca acest lucru au fost dorinta de libertate, de
independenta sau tendinta spre vagabondaj.
In anul 2013, situatia copiilor nepusi in legalitate, aflati in familii cat si institutionalizati se prezinta
astfel:
 copii nepusi in legalitate pe linie de stare civila – 15 copii din care 14 au fost pusi in
legalitate si 1 urmeaza a fi pus in legalitate.
 copii nepusi in legalitate pe linie de evidenta a persoanelor – 14 minori din care 8 au fost
pusi in legalitate iar 6 nu au fost pusi inca in legalitate intrucat sunt plecati fara invoire din
centrele unde au rezidenta.
Motivele care au stat la baza nepunerii in legalitate a copiilor atat pe linie de stare civila cat si pe
linie de evidenta a personelor sunt lipsa unui domiciliu stabil, gradul scazut de educatie si interes
al parintilor, veniturile reduse.
6. Servicii sociale de ingrijire de zi sunt oferite in urmatoarele structuri:


3 centre de zi pentru copilul cu dizabilitati – total capacitate 39 locuri

Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap si Centrul de zi Tecuci acorda servicii de
zi pentru copilul cu dizabilitati. Centrul de consiliere si asistenta pentru persoane cu tulburari de
spectru autist ofera servicii de zi pentru copii cu tulburari de spectru autist.
Intrari in sistemul de protectie de tip rezidential
Masura de protectie

Intrari anul 2013

Plasament

17

Plasament in regim de urgenta

73

Admiteri in CPRU/Centru Maternal

18

Total intrari

108

Iesiri din sistemul de protectie de tip rezidential
Masura de protectie
Plasament la AMP

26

Plasament la persoane/familii

3

Reintegrare familiala

25

6

Majorat/efectul legii

67

Alte situatii

4

Total iesiri

126

7. Protectia copilului refugiat
In anul 2013, conform prevederilor Legii nr. 272/2004, la solicitarea Centrului Regional de Cazare
si Proceduri pentru Solicitantii de Azil Galati, a fost numit un reprezentant legal pentru 10 minori,
solicitanti de azil, proveniti din:
a. Siria – 5 copii;
b. Bangladesh – 3 copii;
c. Republica Moldova – 2 copii.
In cazul unui copil de origine nepaleza, dupa admiterea cererii de azil, s-a acordat protectie
subsidiara si a fost instituit plasamentul in regim de urgenta in cadrul unui serviciu de tip rezidential
al DGASPC Galati.
8. Protectia copilului abuzat, neglijat,exploatat, traficat, repatriat
Protectia copilului abuzat, neglijat, exploatat, traficat, repatriat este asigurata prin
interventia rapida si eficienta in situatii de urgenta si consta in evaluarea, solutionarea cazurilor in
raport cu nevoile beneficiarului, asigurand masurile necesare de protectie in regim de urgenta
precum si in identificarea masurilor alternative care sa previna separarea copilului de mediul
familial.
Sesizarile privind copilul abuzat, neglijat, exploatat, traficat, repatriat provin atat de la
Telefonul Copilului 983 cat si de la profesionisti, persoane fizice/juridice sau copilul in cauza.
In anul 2013, au fost confirmate urmatoarele sesizari privind copilul abuzat, neglijat,
exploatat, traficat:
Cazuri de:

Total cazuri

Urban

Rural

Abuz fizic

29

16

13

Abuz emotional

30

22

8

Abuz sexual

23

9

14

Neglijare

269

127

142

Exploatare prin munca

1

1

0

Exploatare sexuala

1

1

0

Total

353

176

177

Pentru cei 353 copii abuzati, neglijati, exploatati, traficati au fost luate urmatoarele masuri si au
fost acordate urmatoarele servicii:


Plasament in regim de urgenta la AMP – 34 copii;



Plasament in regim de urgenta in centru de plasament – 31 copii;



Plasament in regim de urgenta prin ordonanta presidentiala – 5 copii;



Plasament in regim de urgenta in centru maternal – 1 copil;



Plasament la familii – 24 copii;



A fost acordat sprijin in vederea obtinerii actelor de identitate pentru 18 copii;



Plasament in Centru Maternal – 5 cupluri mama-copil;



Au fost identificate 6 inregistrari tardive ale nasterii;



Pentru 11 beneficiari a fost solicitata instituirea tutelei;
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82 cazuri au fost referite catre SPAS-uri;



38 copii au fost identificati ca victime ale violentei domestice;



35 copii au beneficiat de servicii de consiliere.



63 cazuri sunt in lucru.

Copii, cetateni romani aflati pe teritoriul altor state, semnalati la DGASPC:


3 cazuri –Italia- 1 caz, victima a exploatarii pentru comiterea de infractiuni si 2 cazuri cu
masura de protectie in strainatate;



2 cazuri – Franta – 1 caz, victima a exploatrii sexuale si 1 caz cu masura de protectie in
strainatate;



1 caz – Suedia – repatriat;



3 cazuri – Spania - cu masura de protectie in strainatate.

9. Protectia copilului cu dizabiliati aflat in familie
Serviciile specializate acordate copiilor cu dizabilitati consta in evaluarea şi reevaluarea
medico-psiho-socială a acestora în vederea încadrării într-un grad de handicap şi stabilirii
planurilor de recuperare.
Situatie copii cu dizabiliati aflati in evidenta DGASPC Galati la 31 decembrie 2013.
Număr de copii cu dizabilităţi din
următoarele categorii de afecţiuni

Număr de
copii

neurologică

348

psihiatrică,

din

815

care cu autism

248

locomotorie

62

vizuală

82

auditivă

21

hiv/SIDA

23

down (boli genetice)
Altele (care nu se regăsesc in categoriile de mai
sus)

75
247

Situatie comparativa a cazurilor noi/reevaluari – 2012-2013
Anul 2012

Anul 2013

Cazuri noi

219

190

Reevaluari

1310

1376

Echipa mobila pentru copilul cu dizabiliati a acordat sprijin in procesul de recuperare si
reabilitare a acestuia prin realizarea de interventii speciale, trasnmiterea de informatii, cunostinte si
tehnici de lucru parintilor/reprezentantilor legali ai copilului la domiciliul familiei.
In anul 2013, Echipa mobila pentru copilul cu dizabilitati a acordat asistenta pentru 100
beneficiari, implementandu-se 100 planuri individualizate de asistenta, realizandu-se 3000 de
interventii ale specialistilor si 800 interventii logopedice desfasurate la sediul institutiei.
La 31 decembrie 2013, in evidenta Centrului de consiliere şi asistenţă a persoanelor cu
tulburari de spectru autist sunt 21 copii care beneficiaza de servicii terapeutice specializate.
10. Servicii de evaluare si consiliere psihologica acordate copiilor/tinerilor
Centru de evaluare si consiliere psihologica are ca principal scop evaluarea, consilierea
psihologică, sprijinirea şi asistarea părinţilor/potenţialilor părinţi / asistenţilor maternali profesionişti
pentru a face faţă dificultăţilor psiho-sociale care afectează copiii şi relaţiile familiale.
Tipuri de servicii acordate de catre psihologi in perioada raportata :
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Evaluare psihologica copii – 1735 ;



Consiliere psihologica copii – 1901 ;



Terapie pentru copilul Tulburari cu Spectru Autist – 1160 ;



Evaluare psihologica tineri institutionalizati - 195 ;



Monitorizare postadoptie – 115 ;



Monitorizare bilunara – 132 ;



Consiliere psihologica tineri instituitionalizati – 158;



Consiliere psihologica adulti – 579 ;



Evaluare psihologica – 1058 ;



Activitati multisenzoriale – 512 ;



Activitati educationale – 852 ;

DOMENIUL PROTECTIA SI PROMOVAREA DREPTURILOR PERSONAELOR ADULTE
Activitati de prevenire si informare :


au fost organizate intalniri cu reprenzentantii autoritatilor publice locale din judetul Galati cu
scopul de a le aduce la cunostinta Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale si necesitatea
implicarii acestora in realizarea obiectivelor, precum si promovarea drepturilor persoanelor
adulte cu handicap in procesul de furnizare a serviciilor sociale;



au fost organizata o campanie de instruire cu 40 sesiuni de instruire/informare a asistentilor
sociali din cadrul autoritatilor publice locale din judetul Galati, unde au fost purtate discutii
privind indrumarea si coordonarea referitoare la intocmirea dosarului pentru prezentarea la
Comisia medicala a persoanelor care solicita incadrare in grad si tip de handicap, privind
modul de intocmire a anchetei sociale si de transmitere a documentatiei beneficiarului
solicitant.



au fost inmanate formularele necesare intocmirii documentatiei pentru prezentarea la Comesia
medicala de incadrare in grad si tip de handicap in conformitate cu Legea 448/2006.



Sub denumirea « O primavara frumoasa », Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia
Copilului in parteneriat cu Asociatia « Sporting Club » Galati a marcat ziua 1 Martie printr-o
campanie stradala, in care au fost oferite martisoare si pliante informative privind serviciile
acordate de catre DGASPC Galati persoanelor defavorizate, persoanelor cu handicap si
persoanelor varstnice, doamnelor si domnisoarelor din Municipiul Galati.



Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati a organizat in data de 13
septembrie 2013 un seminar cu tema “Stim sa traim cu Altzheimer?”Astfel, dementa de tip
Alzheimer a fost abordata din urmatoarele perspective:



o

Abordarea din punct de vedere medical a bolii – sustinuta de Dr. Solomon, medic
psihiatru la Centrul de Sanatate Mintala;

o

Abordarea din punct de vedere al incadrarii intr-o categorie de persoane cu handicapsustinuta Dr. Plesea Condratovici Catalin, membru al Comisiei de Evaluare a
persoanelor cu Handicap

o

Abordarea din punct de vedere psihologic – sustinuta de catre Ciochina Catalina,
psiholog in cadrul Centrului de zi pentru persoane adulte cu handicap de tip Alzheimer

In cursul lunii iunie 2013, o reprezentanta a Centrului de zi pentru integrarea socioprofesionala a persoanelor adulte cu handicap a participat la vizita de studiu, organizata in
Italia , la Padova in cadrul programului de formare derulat pe proiectul Viata dupa gratii,
implementat de Ministerul Muncii,Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si cofinantat din Fondul Social European, prin programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013. Obiectul vizitei constand in insusire metodelor de bune
practici in ceea ce priveste reintegrarea socio-profesionala a persoanelor private de
libertate.
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In luna iulie 2013, specialisti din DGASPC Galati au participat la conferinta regionala
„Diferit nu insemana anormal”, organizata in cadrul proiectului „Combat-Consiliere,
ocupare, schimbarea mentalitatilor, eliminarea barierelor, accesibilizare, training” finantat
prin Fondul Social European, axa prioritara 6 „Promovarea incluziunii sociale”.
Specialisti din cadrul institutiei au participat la sesiuni de formare in mentoratul educational
pentru persoanele cu dizabilitati din cadrul proiectului “ Dezvoltarea si implementarea unui
program pilot integrat pentru cresterea accesului la invatamantul superior pentru persoane
cu dizabilitati”.

Servicii sociale acordate persoanelor adulte
1 . Servicii sociale acordate persoanelor adulte cu handicap aflate in familii
Evaluare complexa a persoanelor adulte presupune (re)evaluarea medico-psihosocială în
vederea propunerii încadrării/respingerii încadrării în grad de handicap, întocmirea actelor
necesare în vederea transmiterii dosarelor către Comisia de Evaluare Medicală (C.E.M.) în
vederea încadrării în grad de handicap şi eliberarea certificatelor de handicap.
Serviciul de evaluare complexa adulti a desfasurat in anul 2013 urmatoarele activitati:
 6915 persoane au fost informate privind problematica psiho-medico-sociala si vocationala;
 au fost intocmite 6395 dosare pentru evaluare in cadrul Comisiei de evaluare persoane cu
handicap adulte;
 evaluarea situatiei medicale, psihologice, sociale si vocationale pentru 6346 persoane
Situatie comparativa a cazurilor noi/reevaluari – 2012-2013
Anul 2012

Anul 2013

Cazuri noi

2142

1671

Reevaluari

4627

4743

Situatia persoanelor adulte cu handicap la data de 31.12.2013 pe tip si grad de handicap
Grad
Handicap

Fizic

Somatic

Auditiv

Vizual

Mental

Psihic

Asociat

HIV/
SIDA

Boli rare

Surdocecitate

Total

Gr. I
(grav)

1112

262

0

972

446

328

446

217

1

0

3784

Gr. II
(accentuat
)
Gr. III
(mediu)
Gr. IV
(usor)
Total
general

1520

1437

437

406

557

752

719

41

1

49

5919

652

279

31

169

133

61

167

1

0

1

1494

7

8

0

17

1

3

7

0

0

0

43

3291

1986

468

1564

1137

1144

1339

259

2

50

11240

Situatia persoanelor cu handicap adulte angajate la data de 31.12.2013
Grad
Handicap
Gr. I
(grav)
Gr. II
(accentuat
)
Gr. III
(mediu)

Fizic

Somatic

Auditiv

Vizual

Mental

Psihic

Asociat

HIV/
SIDA

Boli rare

Surdocecitate

Total

9

8

0

15

0

0

0

5

0

0

37

65

114

58

12

3

4

15

4

0

12

287

66

27

3

7

4

1

11

0

0

0

119

10

Gr. IV
(usor)
Total
general

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

2

140

149

61

36

7

5

26

9

0

12

445

Serviciile specializate in instrumenatrea dosarelor persoanelor adulte cu handicap/aflate in
dificultate au intocmit:
 5899 Planuri individuale de servicii pentru realibiliate si integrare sociala;
 1002 anchete sociale pentru persoanele adulte cu handicap;
 30 anchete sociale pentru persoane adulte aflate in dificultate.
2. Protectia persoanelor adulte cu handicap in structuri de tip rezidential
DGASPC Galati asigura servicii de rezidenta pentru persoanele adulte cu handicap in 4
centre cu o capacitate totala de cazare de 77 locuri.
La 31 decembrie 2013, sunt inregistrati 73 beneficiari in centrele rezidentiale pentru persoane
adulte cu handicap, astfel:
 36 beneficiari asistati in Centrul de Recuperare si Reabilitare Persoane Adulte cu
Handicap nr. 1,
 9 beneficiari asistati in Locuinta Protejata nr. 1 ,,Catalina”,
 13 beneficiari asistati in Centrul de pregatire pentru o viata independenta „Dragos” 15 beneficiari asistati in Centrul de Pregatire pentru o Viata Independenta pentru Persoane
cu Handicap Adulte Elena Tg. Bujor,
De asemenea, 66 de persoane cu domiciliul stabil in judetul Galati sunt institutionalizate in centrele
rezidentiale din alte judete. Numarul total de cereri de institutionalizare primite in anul 2013 este de
51.
Numarul de persoane adulte noi intrate in sistem – 59;
Numarul de persoane iesite din sistem – 14.
3. Servicii sociale de zi pentru persoanele adulte cu handicap sunt oferite in urmatoarele
structuri:
 Centrul de zi pentru integrarea socio-profesionala a persoanelor adulte cu handicap
asigura servicii de informare, consiliere si re(integrare) socio-profesionala.
In anul 2013, 145 de persoane adulte cu handicap au beneficiat de serviciile oferite in centru,
din care:
 87 persoane adulte cu handicap au beneficiat de servicii de informare;
 58 persoane adulte cu handicap au fost integrati socio-profesional.
Din cele 58 persoane prealuate de responsabilii de caz in vederea integrarii socioprofesionale, 23 persoane adulte cu handicap sunt tineri institutionalizati si 35 persoane adulte
cu handicap provin din familii.
 Centrul de Zi pentru Persoane cu Handicap Adulte „Luceafarul” acorda servicii de
integrare, reintegrare sociala a tinerilor cu handicap grav, accentuat sau mediu, adulti
proveniti din mediul institutional cat si din familie, avand o capacitate de 30 locuri.
In perioada raportata, Centrul a oferit servicii unui numar de 22 tineri adulti cu handicap, pentru
cresterea sanselor recuperarii si integrarii acestora in familie.
 Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap de tip Altzheimer acorda servicii
pentru persoanele adulte cu handicap de tip Alzheimer – 54 beneficiari in 2013
In perioada raportata, Centrul a oferit pentru 54 persoane adulte cu handicap, servicii care
includ dezvoltarea comunicarii si memoriei, consiliere socilala si psihologica, suport moral si
emotional.
4. Prevenirea si combaterea traficului de fiinte umane
Servicii de rezidenta acordate persoanelor adulte, victime ale traficului
 Centrul de Protectie a Victimelor Traficului de Persoane Adulte acorda servicii de
gazduire pentru 2 persoane, victime ale traficului
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In anul 2013 au fost asistate 4 victime adulte a traficului de persoane si au fost referite de
Centrul Regional Galati al Agentiei Nationale Impotriva Traficului de Persoane.
Activitati de prevenire si combatere a traficului de fiinte umane
In anul 2013, institutia noastra a desfasurat activitati de prevenire a traficului de persoane in
unitatile de invatamant din judetul Galati. Astfel, 2030 elevi din scolile si liceele din judetul Galati au
invatat cum sa ajute si sa combata traficul de fiinte umane. In acest sens, au fost impartite elevilor
pliante cu titlul “Nu fi victima!” si “Nepasarea ne face complici” precum si afise din capania “A
munci este un drept, a exploata este o infractiune”. De asemenea, elevii au completat
chestionare prin intermediul carora am aflat nivelul de cunostinte pe care il au tinerii in domeniul
traficului de fiinte umane, precum si perspective asupra viitorului si a modalitatilor de realizare a
obiectivelor propuse.
In perioada raportata, a fost incheiat un parteneriat cu Centrul Regional Galati al Agentiei
Nationale Impotriva Traficului de Persoane in vederea desfasurarii unor activitati de prevenire in
cadrul campaniei “Nepasarea ne face complici”, campanie ce se deruleaza in perioada
octombrie-decembrie 2013.
Ziua Europeana de Lupta Impotriva Traficului de Persoane – 18 octombrie – a fost marcata
prin organizarea unor evenimente, subsumate campaniei de informare “Saptamana luptei
impotriva traficului de persoane.”
5. Servicii sociale acordate persoanelor varstnice
Sub denumirea « O primavara frumoasa », Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia
Copilului in parteneriat cu Asociatia « Sporting Club » Galati a marcat ziua 1 Martie printr-o
campanie stradala, in care au fost oferite martisoare si pliante informative privind serviciile
acordate de catre DGASPC Galati persoanelor defavorizate, persoanelor cu handicap si
persoanelor varstnice, doamnelor si domnisoarelor din Municipiul Galati.
Sub egida “Si ei sunt ai nostri”, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului
Galati a sarbatorit alaturi de partenerii sai sociali Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice. Cu
aceasta ocazie, institutia noastra a organizat, in data de 1 octombrie 2013, o campanie stradala in
vederea constientizarii acestei zile importante de catre comnitatea locala. Astfel, seniorii prezenti in
zona Pietei Centrale au primit o floare, o felicitare, un mar precum si o invitatie la spectacolul
muzical dedicat persoanelor varstnice, spectacol desfasurat la Casa Armatei. Felicitarile oferite au
fost confectionate de catre copiii de la centrul de plasament “Negru Voda”, de la Centrul de
asistenta a copilului cu cerinte de educatie speciala si de la Casa “Ana”.
In anul 2013 a fost infiintat Caminul pentru Varstnici “Sf. Nicolae” Targu Bujor conform Hotararii
Consiliului Judetului Galati nr. 390/30.09.2013 privind aprobarea Organigramei institutiei.
Centrul de zi pt persoane adulte cu handicap de tip Altzheimer a oferit servicii de consiliere
sociala, terapie prin arta si cognitiva, socializare si petrecere a timpului liber, suport moral si
emotional pentru 54 beneficiari si familiile acestora.
6. Servicii sociale acordate victimelor violentei in familie
Ziua Internationala contra violentei domestice a fost marcata prin participarea unor
reprezentanti ai DGASPC Galati la o ora deschisa la Scoala Gimnaziala nr. 1 din Comuna
Umbraresti, judetul Galati, in colaborare cu asistentii sociali din Umbraresti. Tema acestei intalniri
a fost “ Violenta domestica- ce trebuie sa facem”.
In anul 2013 a fost infiintat Centrul de recuperare a victimelor violentei domestice “Sansa”
Targu Bujor conform Hotararii Consiliului Judetului Galati nr. 390/30.09.2013 privind aprobarea
Organigramei institutiei.
In anul 2013, au fost inregistrate:
 18 cazuri de violenta domestica persoane adulte;
 38 cazuri sesizate ca abuz si confirmate ca violenta domestica asupra copiilor;
 4 cazuri de violenta domestica asupra persoanelor adulte sunt in monitorizare.
Masurile alternative au fost acordate victimelor in colaborare cu Fundatia “Familia” si
Inspectoratul de Politie a Judetului Galati.

12

Proiecte in Asistenta Sociala
1. Proiecte depuse in vederea evaluarii in cursul anului 2013
-In cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Axa Prioritara
6 “Promovarea Incluziunii sociale”, Domeniul Major de Interventie 6.2(grant) “Imbunatatirea
accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii” au fost initiate doua proiecte in
parteneriat dupa cum urmeaza:
„ACCEPTA-MA! - Acces pe piata muncii | Competente Profesionale | Competente sociale |
Egalitate de sanse | Profesionalism | Training | Atitudine” parteneriat DGASPC Galati si
Centro de Estudios Infer S.L-Spania
„Dezvoltarea personală şi profesională a persoanelor aflate în dificultate pentru
îmbunătăţirea accesului pe piaţa muncii” parteneriat DGASPC Galati, Colegiul Economic „Virgil
Madgearu”, Fundaţia „FAMILIA” Galaţi
-In cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Axa Prioritara
6 “Promovarea Incluziunii sociale”, Domeniul Major de Interventie 6.2(strategic) “Imbunatatirea
accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii” au fost initiate cinci proiecte in
parteneriat dupa cum urmeaza:
„INTEGRA: Itinerariu de formare si orieNtare profesionala pentru inTEGrare si
Responsabilitate sociaLA parteneriat SC RU EUROPE SRL, DGASPC Galati, AJOFM Galati,
AJOFM Satu Mare, AJOFM Maramures, Centro de Estudios Infer S.L-Spania. Proiectul se va
desfasura la nivel multi-regional, in regiunile Sud-Est (Braila si Galati), si Nord-Vest (Maramures,
Satu Mare).
“ADAPT: Dreptul la EgAlitate si Acces pe Piata muncii” parteneriat SC RU EUROPE SRL,
DGASPC Galati, DGASPC Arges, Fundatia “Lumina in Suflet”, Centro de Estudios Infer- Spania.
Proiectul se va desfasura la nivel multi-regional, in regiunile Sud-Est (Braila si Galati), si SudMuntenia (Arges si Prahova).
“O calificare pentru tine, o sansa pentru viitorul tau” parteneriat Comuna Prundeni –Valcea,
Asociatia oamenilor de afaceri Arges, SIVECO Romania, DGASPC Galati, AJOFM Galati, Camera
de Comert si Industrie Galati
”PRO.EGALIT.A.T.E.-PROmovare EGALITatii de sAnse pentru persoanele dezavantajaTE”
parteneriat SVILUPPO EST SRL Cluj-Napoca, AJOFM Galati, Primaria Comunei Voinesti-Iasi,
DGASPC Galati, IRISPES Sicilia-Italia. Proiectul se va desfasura la nivel multi-regional, in regiunile
Sud-Est ( Galati), Nord-Vest (Cluj), Nord-Est(Iasi).
”SANSA MEA IN EGALITATE” parteneriat IN.FORMATI EDUCATIONAL SRL Constanta,
Primaria Municipiului Slobozia, AJOFM Galati, DGASPC Galati, Project Life Calabria –Italia.
Proiectul se va desfasura la nivel multi-regional, in regiunile Sud-Est ( Galati, Constanta) si SudMuntenia.(Ialomita).
- In cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Axa Prioritara
6 “Promovarea Incluziunii sociale”, Domeniul Major de Interventie 6.3(strategic) “ Promovarea
egalitatii de sanse pe piata muncii au fost initiate doua proiecte in parteneriat dupa cum urmeaza:
“MENTOR:ForMare, informarE si asisteNTa in dezvOltarea caRierei” parteneriat SC RU
EUROPE SRL, DGASPC Galati, DGASPC Brasov si Centro de Estudios Infer S.L-Spania
“FEMM-ES: Egalitate si Suport” parteneriat SC RU EUROPE SRL, DGASPC Galati, DGASPC
Arges si Centro de Estudios Infer S.L-Spania, FEPAIO – Federación Estatal de Asociaciones
Profesionales de Agentes de Igualdad de Oportunidades (Federatia Nationala a Asociatiilor
Profesionale a Agentilor de Egalitate de Sanse)-Spania
- In cadrul Fondului ONG-Parte a Mecanismului Financiar a Spatiului Economic European a
fost initiat un parteneriat in vederea depunerii urmatorului proiect:
“Sansa si Provocare-Imbunatatirea serviciilor sociale oferite victimelor traficului de
persoane” parteneriat Asociatia Pro Refugiu, Organizatia Pro Sentret Norvegia, Agentia Nationata
Impotriva Traficului de Persoane, DGASPC Galati
-In cadru Programului de Interes National „Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane
adulte cu handicap prin înfiinţarea de servicii sociale alternative de tip rezidenţial pentru
persoanele adulte cu handicap” al Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor
Vârstnice, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi a depus în vederea
obţinerii finanţării, proiectul ”Demnitate în îngrijire”.
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2. Proiecte finalizate
Proiectul „Si ei trebuie sa aiba o sansa”- Program de sprijin pentru integrarea sociala si
profesionala a persoanelor cu tulburari de spectru autist din cadrul Axei Prioritare 6: „Promovarea
incluziunii sociale”, Domeniul Major de Interventie 6.2: „Imbunatatirea accesului si a participarii
grupurilor vulnerabile pe piata muncii”, finantat in cadrul POSDRU in parteneriat cu Fundatia
Romanian Angel Appeal (RAA) si Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale (MMFPS), prin
Directia Generala Protectia Copilului (DGPC). In data de 30 septembrie 2013 a fost finalizata
implementarea proiectuluiinfiintandu-se Centrul de consiliere şi asistenţă a persoanelor cu TSA in
cadrul caruia au fost acordate servicii pentru 68 de beneficiari in 3122 sesiuni de lucru.
Proiectul „Femei pentru Femei - Program national de calificare si acreditare a femeilor
in ocupatia de babysitter”, din cadrul Axei Prioritare 6: „Promovarea incluziunii sociale”,
Domeniul Major de Interventie 6.3: „Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii”, finantat in
cadrul POSDRU a fost finalizat la 30 Septembrie 2013 si a fost implementat la nivel national, atat
in mediul urban cat si in cel rural. Acest proiect raspunde in primul rand nevoilor de integrare pe
piata muncii a femeilor somere sau inactive, absolvente ale invatamantului minim obligatoriu sau
cu sanse reduse de integrare pe piata muncii (somaj de lunga durata, varsta de peste 40 de ani
etc).Proiectul s-a adresat in egala masura familiilor cu copii prescolari si in special mamelor, carora
li se ofera sprijin pentru reintegrarea in munca.
De asemenea, in anul 2013 DGASPC Galati, a facut demersurile si a aderat la Pactul
Teritorial pentru Ocuparea Fortei de Munca si Incluziune Sociala in Regiunea Sud-Est.
Pactele regionale sunt acorduri de parteneriat incheiate intre actori relevanti la nivel regional
pentru sectorul ocuparii si incluziunii sociale si pun bazele unei structuri de parteneriate la nivel
regional.
DIRECTIA ECONOMICA SI ADMINISTRATIVA
Bugetul institutiei aprobat conform H.C.J. nr. 287/27.03.2013 în sumă de 75.304 mii lei a
fost detaliat pe subcapitole, titluri de cheltuieli, articole şi alineate. In urma rectificărilor, prin H.C.J.
nr. 356/30.07.2013 şi a H.C.J. nr. 395/30.09.2013, bugetul aprobat este în sumă de 75.407 mii lei,
din care:
● 33.111 mii lei pentru susţinerea activităţii de protecţie a copilului(cap. 68.02.06);
● 42.296 mii lei pentru susţinerea activităţilor de asistenţă socială pentru persoanele cu
handicap (cap. 68.02.05).
Conform H.C.J. nr.409/29.10.2013 şi nr. 422/13.12.2013, bugetul final aprobat pentru anul 2013
este în sumă de 75.799 mii lei, din care:
● 32.385 mii lei pentru susţinerea activităţii de protecţie a copilului(cap. 68.02.06);
● 43.414 mii lei pentru susţinerea activităţilor de asistenţă socială pentru persoanele cu
handicap (cap. 68.02.05).
Execuţia bugetară pentru anul 2013 în sumă de 73.257 mii lei a constat în plăţi efectuate în
baza prognozelor întocmite decadal în cadrul serviciului financiar–contabilitate şi analiză
economică, conform instrucţiunilor OMF nr. 2281/2009, depuse tot decadal la Trezoreria
Municipiului Galaţi.
Comparativ cu anul 2012, (executia pe anul 2012 a fost de 72.663 mii lei) se poate afirma că la
data de 31.12.2013(executia pe anul 2013 a fost de 73.257 mii lei) se înregistrează o creştere a
plăţilor din bugetul alocat pe anul 2013, în procent de aproximativ de 0,82 %, astfel:
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- mii lei Denumire indicator
Asistenţă socială în caz de boli şi
invalidităţi
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri şi servicii
Titlul VIII Asistenţă Socială
Asistenţă socială pentru familie şi
copii
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri şi servicii
Titlul VIII Asistenţă Socială
Titlul X Cheltuieli de capital
Titlul XVII Plăţi efectuate în anii
precedenţi şi recuperate în anul
curent
TOTAL CHELTUIELI

68.02.05

Executie
bugetara
2012
42.927

Executie
bugetara
2013
42.203

10
20
57
68.02.06

2.600
1.076
39.251
29.736

2.467
1.526
38.210
31.054

10
20
57
70

19.594
8.361
600
1.243
-62

21.482
8.532
582
610
-152

72.663

73.257

85

Executie bugetara comparativa an 2012 - an 2013, cheltuieli privind asistenta
sociala pentru persoane cu handicap, cap. 68.02.05
40.000
35.000
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15.000
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0
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