Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr._____ din ______

Planul operaţional pentru implementarea Strategiei Judeţene de Dezvoltare a Serviciilor Sociale, 2016-2020
Judeţul Bistriţa-Năsăud
2. I. PROMOVAREA ŞI PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI
Obiective specifice

Acţiuni

Responsabili/
parteneri

Surse de
finanțare

Termen

Rezultate aşteptate

Obiectiv general 1: Promovarea şi respectarea drepturilor fundamentale ale copiilor

1.1 Creşterea gradului
de informare a
populaţiei cu privire la
promovarea şi
respectarea
drepturilor copilului

1.1.1.Realizarea de acţiuni de mediatizare/
popularizare, campanii de informare, distribuire
de materiale publicitare/informative cu privire
la drepturile copilului, prevenirea şi combaterea
abuzului/ neglijării/ exploatării şi a violenţei în
familie etc.

1.1.2.Realizarea de acţiuni pentru promovarea
egalităţii de şanse şi combaterea discriminării
(inclusiv acţiuni pentru promovarea copiilor
romi, copiilor cu dizabilităţi ).
1.1.3.Colaborarea cu instituţii publice cu
responsabilităţi în domeniu (şcoli, spitale,
medici de familie), în vederea promovării şi
respectării drepturilor copilului (educaţie,
sănătate, identitate etc.)

Direcţia Generală
de Asistenţă
Socială şi
Protecţia
Copilului BistriţaNăsăud
(DGASPC BN)
Inspectoratul
Şcolar Judeţean
Bistriţa-Năsăud
( ISJ BN)
DGASPC BN
Instituţii şi
organizaţii
partenere
DGASPC BN
Instituţii partenere
(ISJ BN, Direcţia
de Sănătate
Publică BN,
Inspectoratul de
Poliţie al
judeţului BN)

Bugetul
DGASPC BN

Anual

Bugetul
DGAPSC BN
Alte surse de
finanțare

Anual

Bugetul
DGASPC BN
Alte surse de
finanțare

Permanent

- va fi organizată o acţiune de
mediatizare / popularizare /
informare .
- elaborarea unui material
informativ / prezentare / film
care să poată fi preluat și
prezentat în școli elevilor,
părinților (problematica
drepturilor copilului,
discriminării, abuzului,
exploatării, violenței în familie,
traficului de copii, copiii străzii,
consumul de droguri etc.) în
colaborare cu ISJ BN
- va fi organizată o acţiune
pentru promovarea egalităţii de
şanse şi combaterea
discriminării.
- anual va fi organizată o
acţiune de colaborare pentru
promovarea drepturilor copiilor.
- colaborare și comunicare
permanentă cu instituțiile publice
cu responsabilităţi în domeniu
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Obiectiv general 2:Prevenirea şi combaterea oricăror forme de violenţă
2.1 Dezvoltarea şi
diversificarea
intervenţiei şi a reţelei
de servicii pentru
reabilitarea şi
reintegrarea socială a
copiilor victime ale
abuzului, neglijării si
exploatării copilului
2.2 Dezvoltarea şi
diversificarea
intervenţiei şi a reţelei
de servicii pentru
victimele violenţei în
familie

2.1.1. Mediatizarea Telefonului de urgenţă
(0263983, 116111) oferirea de servicii de
consiliere de către personalul din cadrul
Centrul de primire în regim de urgență ”Copiii
străzii” Bistrița .

DGASPC BN

Bugetul
DGASPC BN

2.1.3. Colaborarea cu instituţiile relevante de pe
plan judeţean pentru prevenirea şi intervenţia în
reţeaua interinstituţională în situaţiile de abuz,
neglijare şi exploatare a copilului.

DGASPC BN
Instituţii
partenere

Bugetul
DGASPC BN
Alte surse de
finanțare

2.2. 1.Colaborarea cu ONG-urile care oferă
servicii de prevenire, informare, consiliere
pentru victimele violenţei în familie

DGASPC BN
Instituţii
partenere,
ONG-uri

Bugetul
DGASPC BN
Alte surse de
finanțare

Permanent

Permanent

Permanent

-vor fi monitorizate şi analizate
toate apelurile înregistrate la
Telefonul de urgenţă.
-anual, va fi organizată o acţiune
de colaborare pentru
promovarea drepturilor copiilor.
- colaborare şi comunicare
permanentă cu instituțiile
publice cu responsabilități în
domeniu.
- colaborare şi comunicare
permanentă cu instituțiile cu
responsabilități în domeniu

Obiectiv general 3: Responsabilizarea comunităţilor locale pentru prevenirea separării copilului de părinţi şi susţinerea familiilor pentru
creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor copii

3.1 Responsabilizarea şi
sprijinirea
familiei pentru
creşterea, îngrijirea şi
educarea propriilor
copii

3.1.1. Realizarea programului de tip „Şcoala
părinţilor” inclusiv pentru copii aflați în
dificultate

ONG-uri
ISJ BN
Primăriile de pe
raza judeţului BN

Bugetul
DGASPC BN;
Bugetul
instituţiilor
publice şi
organizaţiilor
implicate;
Bugetele locale
ale
municipiului,
comunelor şi
oraşelor jud.BN;
Fonduri
europene;
Alte surse de
finanţare

Anual

- vor fi organizate cursuri de
către reprezentanții ONG în
parteneriat cu ISJ în
comunitățile de pe raza
județului;
-vor fi organizate campanii de
informare în comunități și în
mass-media
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3.1.2. Monitorizarea şi raportarea cazurilor de
copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în
străinătate

3.2.1. Continuarea procesului de monitorizare şi
sprijin pentru desfăşurarea activităţii structurilor
comunitare consultative la nivel local, sprijin
pentru înfințarea acestora acolo unde nu există
şi instruirea membrilor acestora.
3.2 Creşterea
responsabilităţii
comunităţii locale în
prevenirea separării
copilului de familie
3.2.2. Organizarea de întâlniri periodice de
informare şi instruire cu reprezentanţii
autorităţilor publice locale cu tema ,,Rolul
personalului cu atribuții în domeniul asistenței
sociale din comunitățile locale pentru eficiența
serviciilor sociale”

3.3 Dezvoltarea/
3.3.1. Evaluarea periodică a nevoilor locale,
diversificarea serviciilor
transmiterea de recomandări, suport
pentru copil şi familie la
metodologic, privind serviciile necesare şi
nivel local

DGASPC BN;
Primăriile de pe
raza judeţului BN

DGASPC BN
Primăriile de pe
raza judeţului BN

Bugetul
DGASPC BN;
Bugetele locale
ale
municipiului,ora
şelor şi
comunelor
jud.BN
Bugetul
DGASPC BN;
Bugetele locale
ale
municipiului,
oraşelor şi
comunelor
jud.BN

Bugetul
DGASPC BN;
Bugetele locale
ale
DGASPC BN
municipiului,
Primăriile de pe
oraşelor şi
raza judeţului BN, comunelor
ONG-uri
jud.BN;
Fonduri
europene;
Alte surse de
finanţare
DGASPC BN
Primăriile de pe
raza judeţului BN

Bugetul
DGASPC BN;
Bugetele locale

Trimestrial

Permanent

Periodic

Anual

- va fi monitorizat trimestrial
numărul copiilor cu părinţi
plecaţi la muncă în străinătate.

- participarea în cadrul
întâlnirilor structurilor
comunitare consultative în
cadrul cărora se analizează
prevenirea instituționalizării sau
propunerea de stabilire a unei
măsuri de protecție.

- minim o întâlnire / an a
reprezentanţilor DGASPC cu
unităţile administrativ teritoriale
din judeţ

- evaluarea anuală a unităţilor
administrativ teritoriale din
judeţ
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informarea primăriilor cu privire la
responsabilităţile locale pentru înfiinţarea de
servicii alternative/ de prevenire (consiliere şi
informare, cantină socială, servicii de zi,
inclusiv centre after school etc.); monitorizare
servicii înfiinţate şi colaborare, după caz.

- până la sfârşitul lui 2020,
minim 10 localităţi vor dezvolta
servicii pentru familie şi copil.

ale
municipiului,
oraşelor şi
comunelor
jud.BN;
Alte surse de
finanțare

Obiectiv general 4: Protecţia specială şi asigurarea de servicii pentru grupurile vulnerabile de copii şi tineri
4.1.1. Furnizarea de servicii de tip rezidenţial
pentru copiii separaţi temporar sau definitiv de
familie la nivelul DGASPC BN.
4.1.2. Furnizarea de servicii de tip familial
pentru copiii separaţi temporar sau definitiv de
familie la nivelul DGASPC BN.

4.1 Menţinerea/
îmbunătăţirea calităţii
serviciilor sociale
pentru copil şi familie

4.1.3. Furnizarea de servicii de prevenire a
separării copilului de familie şi continuarea
programelor de sprijin pentru prevenirea
abandonului (planificare familială,
monitorizarea femeilor gravide, etc) şi
instituţionalizării şi susţinerea reintegrării în
familie la nivelul DGASPC.

4.1.4. Furnizarea de servicii sociale la nivelul
altor furnizori acreditaţi şi colaborarea cu
aceştia.
4.1.5 Program privind sprijinirea integrării

DGASPC BN

DGASPC BN

DGASPC BN
Primăriile de pe
raza judeţului BN
ONG-uri

DGASPC BN
Furnizori
servicii
sociale din judeţul
BN, acreditaţi
conform Legii
197/2012
DGASPC BN

Bugetul
DGASPC BN;
Alte surse de
finanţare
Bugetul
DGASPC BN;
Alte surse de
finanţare
Bugetul
DGASPC BN;
Bugetele locale
ale
municipiului,
oraşelor şi
comunelor
jud.BN;
Bugetele ONGurilor;
Alte surse de
finanţare
Bugetul
DGASPC BN;
Bugetele
furnizorilor de
servicii sociale;
Alte surse de
finanţare
Buget DGASPC

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

2016-2020

- monitorizarea lunară a
numărului de copii care
beneficiază de măsuri de
protecţie de tip rezidenţial şi
familial, precum şi al copiilor
din serviciile de prevenire.
- creşterea retelei de asistenţi
maternali profesionişti cu 10
/amp /an

- va fi păstrat un echilibru
echitabil între ponderea
beneficiarilor de măsuri de
protecţie specială şi cei din
serviciile de prevenire, cu
tendinţă de creştere a ponderii
celor din serviciile de prevenire.

- monitorizarea copiilor care
beneficiază de servicii la nivelul
altor furnizori decât DGASPC.
- includerea în documentele
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școlare si sociale a copiilor cu risc de
neparticipare sau nefinalizare a învătămăntului
obligatoriu, inclusiv de etnie romă

4.1.6. Asigurarea standardelor de calitate în
serviciile sociale pentru copii ale DGASPC.

4.1.7.Dezvoltarea programului ”Viața copilului”
în Spitalul Orășenesc Beclean și Spitalul
Orașenesc „Dr.George Trifon” Năsăud (servicii
de stimulare pe multiple planuri pentru copii
spitalizați/abandonați)

ISJ BN
ONG-uri
Primăriile de pe
raza judeţului BN

DGASPC BN

DGASPC BN
ONG-uri
Spitalele din
Bistrita,
Beclean, Năsăud,
Casa Judeţeană de
Asigurări de
Sănătate BN

BN;
Bugetele
instituţiilor
publice şi ale
ONG-urilor
implicate;
Bugetele locale
ale
municipiului,
oraşelor şi
comunelor
jud.BN;
Alte surse de
finanţare

Bugetul
DGASPC BN
Bugetul
DGASPC BN ;
Bugetul
instituţiilor şi
ONG-urilor
implicate;
Alte surse de
finanţare

4.1.8. Realizarea de acţiuni pentru promovarea
adopţiei – informare şi mediatizare pentru
recrutarea de familii adoptive, sensibilizarea

DGASPC BN

Bugetul
DGAPSC BN

4.1.9.Formarea personalului din cadrul

DGASPC BN

Bugetul

familiilor în scopul adopţiei copiilor greu adoptabili.

strategice / proiective ale ISJ
BN a activităților privind
prevenirea părăsirii timpurii a
școlii (PTȘ)
- monitorizarea elevilor aflați în
risc de PTȘ la nivelul județului
- monitorizarea implementării
planurilor de măsuri pentru
prevenirea PTȘ sau recuperarea
din PTȘ în unitățile de
învățământ din județ
-vor fi integrați școlar și social
copii cu risc de neparticipare sau
nefinalizare a învătămantului
obligatoriu, inclusiv de etnie
romă din grădinițe/școli dispuse
să lucreze cu copii în situații de
dificultate, inclusiv de etnie
romă;
Permanent

2016-2020

Periodic
Anual

- standardele de calitate în
serviciile pentru copii vor fi
asigurate în mare şi foarte mare
măsură;
-marea majoritate a copiilor care
vor tranzita secțiile maternitate
și pediatrie vor fi beneficiarii
serviciilor specializate pentru a
depăși cu bine perioada
spitalizării

- realizarea a minim o
actiune/an de informare si
mediatizere a adopției naționale.
- minim 100 de persoane/ an vor
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serviciilor de specialitate ale DGASPC BN.

4.1.10. Extinderea reţelei de asistenţă maternală

4.1.11. Activități de susținere și petrecere a
timpului liber pentru persoanele și familiie care
au în grijă un copil cu măsură de protecție
specială

4.1.12.Prevenirea abandonului prin găzduirea
copiilor în Centru maternal pentru dezvoltarea
abilităților parentale
4.2 Închiderea
Instituţiilor de tip
rezidenţial
4.3. Creşterea accesului
copiilor şi tinerilor cu
dizabilităţi la serviciile
de recuperare/
reabilitare şi servicii

4.2.1 Închiderea Centrului pentru Protecția
Copilului Năsăud
4.3.1. Furnizarea de servicii de evaluare şi
monitorizare pentru copiii cu handicap.
4.3.2. Furnizarea de servicii de recuperare in
cadrul Centrul de recuperare de zi pentru copilul

DGASPC BN
Bugetul
DGASPC BN;
Bugetele locale
DGASPC BN,
ale
Primăriile de pe
municipiului,
raza judeţului BN,
oraşelor şi
ONG-uri
comunelor
jud.BN;
Alte surse de
finanţare
Bugetul
DGASPC BN;
DGASPC BN;
Bugetele locale
Primăriile de pe
ale
raza judeţului
municipiului,
BN;
oraşelor şi
ONG-uri;
comunelor
Societăţi
jud.BN;
comerciale de pe
Bugetele ONGraza ce desfăşoară
urilor şi
activitate în
societăţilor
judeţul BN
comerciale
implicate
Bugetul
DGASPC BN
DGASPC BN;
ONG-uri
Alte surse de
finanțare
Bugetul
DGASPC BN
DGASPC BN;
ONG-uri
Bugetul ONGurilor partenere
Bugetul
DGASPC BN
DGASPC BN
DGASPC BN
ONG-uri

beneficia de formare.

Anual

-atestarea unui număr de minim
10 asistenți maternali/an care
vor lua în plasament inclusiv
copii pentru care se impune
luarea unei măsuri în regim de
urgență

Semestrial

-informarea și recrutarea celor
interesați,
-crearea și derularea de minim 2
acțiuni specifice anual

Permanent

-un număr de cel puțin 12
cupluri mamă-copil vor
beneficia anual de serviciile
centrului

2016-2020
Permanent

- evaluarea anuală a copiilor
încadrati într-un grad
de handicap

Permanent
Bugetul

- minim 160 de copii cu
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educaţionale

cu dizabilităţi Năsăud, Centrul de recuperare de
zi pentru copilul cu dizabilităţi Bistrița Centrul
de recuperare de zi pentru copilul cu dizabilități
- Echipa mobilă, Serviciu de intervenție
timpurie pentru copilul cu dizabilități- Fundația
Inocenți

4.3.3. Colaborarea cu Inspectoratul şcolar
pentru asigurarea accesului copiilor cu
dizabilităţi la şcolarizare şi alte servicii
educaţionale.

dizabilităţi vor beneficia anual
de servicii de recuperare din
subordinea DGASPC și a
ONG-urilor partenere

DGASPC BN;
Bugetul ONGurilor partenere;
Alte surse de
finanțare

DGASPC BN
ISJ BN
Primăriile de pe
raza judeţului BN

Bugetul
DGASPC BN;
Bugetele locale
ale
municipiului,
oraşelor şi
comunelor
jud.BN

Permanent

- încheiere

conventie

de

colaborare

4.3.4. Înfiinţarea/ dezvoltarea /modernizarea/extinderea unor programe/servicii pentru copii și tinerii cu dizabilități :

 Dezvoltarea rețelei de terapie și recuperare
la domiciliu pentru copii cu dizabilități

 Diversificarea rețelei de servicii de terapie și
recuperare pentru copii cu dizabilități,
dezvoltarea rețelei de recuperare la
domiciliu-echipa mobilă

DGASPC BN,
Primăriile de pe
raza judeţului BN
ONG-uri
Alte
instituții partenere

DGASPC BN
ONG-uri
Primăriile de pe
raza judeţului BN

Bugetul
DGASPC BN;
Bugetele locale
ale
municipiului,
oraşelor şi
comunelor
jud.BN;
Fonduri
europene;
Fonduri ale
ONG-urilor și
instituțiilor
partenere
Bugetul
DGASPC BN;
Bugetele locale
ale
municipiului,
oraşelor şi

2016-2020

2016-2020

grup țintă: 50 de copii cu
handicap neuropsihic/motor şi
fizic cu vârsta cuprinsă între 0-7
ani, proveniţi din familii şi
centre de plasament/asistenţi
maternali şi aparţinătorii
acestora;

- grup țintă: copii cu dizabilități

care nu pot accesa serviciile de
specialitate
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 Infințarea unor spații de cazare temporară

pentru cuplul părinte –copil cu dizabilități

 Crearea unui centru de intervenție timpurie
pentru copilul cu dizabilități senzoriale

4.3.5 Extinderea retelei de asistenţă maternală
pentru copilul cu dizabilităţi
4.4 Sprijinirea integrării
socio-profesionale a
tinerilor care urmează
să părăsească sistemul
de protecţie şi a altor
categorii vulnerabile de

4.4.1 Implementarea standardelor pentru
formarea deprinderilor de viaţă independentă în
serviciile rezidenţiale de la nivelul DGASPC

comunelor
jud.BN;
Fonduri
europene;
Alte surse de
finanţare
Bugetul
DGASPC BN;
Bugetele locale
DGASPC BN,
Primăriile de pe ale
raza judeţului BN municipiului,
Instituții partenere oraşelor şi
comunelor
ONG-uri
jud.BN;
Fonduri
europene;
Alte surse de
finanțare
Bugetul
DGASPC BN;
DGASPC BN,
Bugetele locale
Primăriile de pe ale
raza judeţului BN municipiului,
ONG-uri
oraşelor şi
comunelor
Instituții partenere jud.BN;
Fonduri
europene

DGASPC BN

DGASPC BN
ONG-uri

Bugetul
DGASPC BN
Bugetul
DGASPC BN;
Alte surse de
finanțare

- grup țintă:copii cu dizabilități
2016-2020

și părinții acestora care nu pot
accesa serviciile de
specialitate

- grup țintă: copii cu dizabilități
2016-2020

Anual

Permanent

senzoriale
(nevăzători,hipoacuzici) și
familiile acestora

-atestarea unui numar de 5
asisteți maternali/an pentru
copilul cu dizabilități
- coordonatorii serviciilor de tip
rezidenţial vor asigura
implementarea standardelor
pentru formarea deprinderilor de
viaţă independentă;
stadiul implementării va fi
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tineri

monitorizat trimestrial.

4.4.2 Realizarea de acţiuni de informare şi
consiliere a tinerilor din serviciile rezidenţiale
de la nivelul DGASPC cu privire la deprinderile
de viaţă independentă şi facilităţile şi măsurile
de suport oferite de stat.

4.4.3 Asigurarea de suport pentru integrarea
socio-profesională a tinerilor care părăsesc
instituţiile de protecţie.

4.4.4 Asigurarea de suport pentru accesul la o
locuinţă, prin încheierea de parteneriate cu
instituţii/ autorităţi publice, organizaţii
neguvernamentale, etc.

4.5 Înfiinţare de servicii
noi destinate copiilor

4.5.1 Înființarea unor centre de tip respiro
pentru copii cu dizabilități și a celor plasați la
asistenții maternali profesioniști

DGASPC BN
ONG-uri

DGASPC BN
AJOFM BN
ISJ BN
ONG-uri

DGASPC BN
Primăriile de pe
raza județului BN
ONG-uri

DGASPC BN,
Primăriile de pe
raza județului BN
ONG-uri

Bugetul
DGASPC BN;
Bugetul ONGurilor partenere;
Alte surse de
finanțare
Bugetul
DGASPC BN;
Bugetul
ONG-urilor și
instituțiilor
partenere;
Fonduri
europene
Bugetul
DGASPC BN;
Bugetele locale
ale
municipiului,
oraşelor şi
comunelor
jud.BN;
Bugetul ONGurilor partenere
Alte surse de
finanţare
Bugetul
DGASPC BN;
Bugetele locale
ale mun,
oraşelor şi
comunelor
jud.BN;
Fonduri
europene;

Periodic

Permanent

- organizarea a minim 4
acţiuni/an de informare şi
consiliere a tinerilor
instituţionalizaţi.

- minim 20 de tineri vor fi
sprijiniţi anual pentru integrarea
socio-profesională

- încheiere de parteneriate;

Permanent

2016 - 2020

- va fi infiinţat un centru de tip
respiro, sau contractarea
serviciilor de la autoritățile
locale, ONG-uri sau firme din
județ
-un număr de 150 de copii vor
beneficia anual de servicii întrun mediu propice imbunătățirii
incluziunii sociale și relaxării
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Alte surse de
finanțare

4.5.2.Dezvoltarea rețelei de terapie și recuperare
la domiciliu pentru copii cu dizabilități

4.5.3.Diversificarea rețelei de servicii de terapie
și recuperare pentru copii cu dizabilități,
dezvoltarea rețelei de recuperare la domiciliuechipa mobilă

4.5.4.Crearea unui centru de intervenție
timpurie pentru copilul cu dizabilități senzoriale

4.5.5.Crearea unor centre de intervenție
timpurie pentru copiii cu dizabilități

Bugetul
DGASPC BN;
DGASPC BN
Fonduri
ONG-uri
europene;
Alte surse de
finanțare
Bugetul
DGASPC BN
Bugetele locale
ale
DGASPC BN
municipiului,
ONG-uri
oraşelor şi
Primăriile de pe
comunelor
raza județului BN
jud.BN
Fonduri
europene
Alte surse de
finanțare
Bugetul
DGASPC BN;
Bugetele locale
ale
ONG-uri
municipiului,
DGASPC BN
oraşelor şi
Primăriile de pe comunelor
raza județului BN jud.BN;
Fonduri
europene;
Alte surse de
finanţare
DGASPC BN
Bugetul
Primăriile de pe DGASPC BN;
raza județului BN Bugetele locale
ONG-uri
ale
Instituții partenere municipiului,
oraşelor şi
comunelor

2016-2020

-vor beneficia de servicii de
recuperare un număr minim de
50 copii anual și va fi redus
riscul de abandon matern la
copilul mic deficient

2016-2012

-vor beneficia de servicii de
recuperare neuro-psiho-motorie
un număr minim de 50 copii
anual

-va fi creat un centru pentru
copii cu dizabilități senzoriale

2016 - 2020

2016 - 2020

-va fi creat un centru de
intervenție timpurie pentru
copiii cu dizabilități
-vor beneficia de serviciile
centrului minim 50 copii anual
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4.5.6 Crearea unor căsuțe de tip familial în
diverse localități

DGASPC
ONG-uri

4.5.7 Crearea unui centru de zi pentru copiii de
etnie romă

ONG-uri

jud.BN;
Fonduri
europene
Bugetul
DGASPC BN;
Bugetul ONGurilor partenere;
Fonduri
europene
Bugetul ONGurilor
Alte surse de
finanțare

- vor fi infiinţate cel puțin 3 case
de tip familial
2016 - 2020

2016-2020

-va fi creat un centru pentru
copiii de etnie romă
- încheiere de parteneriate

4.6. Colaborarea cu
toate instituţiile
implicate în prevenirea
şi combaterea
consumului de droguri

4.6.1.Încheiere de parteneriate de colaborare cu
instituţii publice sau private cu activităţi în
domeniu;

4.7.1. Încheierea de contracte de parteneriat şi
colaborarea cu furnizorii privaţi de servicii
sociale din judeţ şi/sau cu alte organizaţii
neguvernamentale.
4.7 Dezvoltarea
parteneriatului public
privat în vederea
dezvoltării/ înfiinţării
descentralizării
serviciilor

DGASPC BN
Centrul de
Prevenire,
Evaluare,
Consiliere antidrog BN

DGASPC BN
ONG-uri

4.7.2. Sprijin metodologic pentru înființarea de
centre de consiliere și sprijin pentru copii și
părinți la nivel local

DGASPC BN
Primăriile de pe
raza județului BN
ONG-uri

4.7.3.Dezvoltarea „Programului de promovare a
voluntariatului și cetățeniei active” la nivelul
județului Bistrița Năsăud

ONG-uri
DGASPC BN
ISJ BN

Bugetul
DGASPC BN
Alte surse de
finanţare

Bugetul
DGASPC BN
Bugetul
DGASPC BN;
Bugetele locale
ale mun.
oraşelor şi
comunelor
jud.BN;
Alte surse de
finanțare
Bugetul
DGASPC BN;
Bugetul ONG-

2016 - 2020

Periodic, în
funcţie de
valabilitatea
contractelor

- derularea parteneriatelor
existente şi identificarea unor
noi oportunităţi în funcţie de
nevoile beneficiarilor

2016-2020

-va fi evitată instituționalizarea
pentru un număr de cel puțin 10
copii pe an

2016-2020

-anual vor fi recrutați minim 5
voluntari care vor fi implicați în
activități de incluziune și
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urilor partenere;
Alte surse de
finanțare

responsabilitate socială
-minim de 60 de copii din cele
trei arii geografice vor beneficia
de programele derulate de
Fundația Inocenți

2. II. PROTECŢIA ŞI ASISTENŢA PERSOANELOR ADULTE
Obiective specifice

Acţiuni

Responsabili

Buget

Termen

Rezultate aşteptate

Obiectiv general 1. Promovarea creşterii capacităţii persoanelor cu dizabilităţi de a se bucura de drepturi depline şi participare completă la viaţa
socială prin punerea în aplicare a prevederilor Convenţiei Naţiunilor Unite privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi

1.1.1 Furnizarea de servicii specializate pentru
persoane cu handicap în centrele rezidenţiale şi
centrele de recuperare din cadrul DGASPC
Bistrița Năsăud
1.1 Creşterea gradului
de accesibilizare
pentru persoanele cu
dizabilităţi la servicii
publice precum şi la
alte categorii de
servicii şi bunuri

1.1.2 Furnizarea de servicii de evaluare,
monitorizare, informare, consiliere şi orientare
pentru persoane cu handicap.

DGASPC B-N

DGASPC B-N

Bugetul
DGASPC BN

Permanent

- Aproximativ 270 de
persoane cu handicap vor
beneficia anual de servicii de
tip rezidenţial ;
- Reabilitare, extindere,
reparații curente la CRRNA
Beclean ;
- Reabilitare, reparaţii
curente şi amenajări la
CIAPH Nuseni.

Bugetul
DGASPC BN

Permanent

- serviciile pentru persoane
cu dizabilităţi vor fi asigurate
potrivit Standardelor minime
de calitate pentru servicii
sociale cu cazare organizate
ca centre rezidențiale
destinate persoanelor adulte
cu dizabilități.

Anual

- Aproximativ 80 de
persoane/ an vor beneficia de
formare profesională

1.1.3 Formarea personalului din cadrul
serviciilor pentru persoane cu dizabilităţi ale
DGASPC B-N

DGASPC B-N

Bugetul
DGASPC BN

1.1.4 Creşterea accesului persoanelor cu
dizabilităţi la serviciile de sănătate şi la
infrastructurile care furnizează aceste servicii

DGASPC B-N
ONG-uri
Primăriile de pe

Bugetul
DGASPC BN;
Bugetele

Permanent

- Aproximativ 1500 de
persoane cu handicap vor
beneficia anual de
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raza județului BN
ONG-uri

1.1.5 Furnizarea serviciilor de calitate cu privire
la acordarea facilităţilor financiare pentru
persoanele cu dizabilităţi

1.1.6 Accesul persoanelor cu dizabilităţi la
beneficii sociale

1.1.7 Asigurarea serviciilor de sprijin familial
(asistent personal, indemnizaţie lunară pentru
îngrijire)

DGASPC B-N
ONG-uri
Primăriile de pe
raza județului BN

DGASPC B-N

DGASPC B-N
Primăriile de pe
raza județului BN

locale ale
municipiului,
oraşelor şi
comunelor
jud.BN;
Bugetele
ONG-urilor
partenere

Bugetul
DGASPC BN;
Bugetele
locale ale
municipiului,
oraşelor şi
comunelor
jud.BN

Bugetul
DGASPC BN
Bugetul
DGASPC BN;
Bugetele
locale ale
municipiului,
oraşelor şi
comunelor
jud.BN

servicii de recuperare

Permanent

Permanent

Permanent

- persoanele cu dizabilităţi
sau reprezentanţii legali ai
acestora vor beneficia anual
de scutire de la plata tarifului
de utilizare a reţelelor de
drumuri naţionale;
- persoanele cu dizabilităţi
sau reprezentanţii legali ai
acestora vor beneficia anual
de credit a cărui dobândă se
suportă din bugetul de stat
Toţi beneficiarii certificatelor
de încadrare în grad de
handicap vor beneficia de
prestaţii sociale în
conformitate cu actele
normative în vigoare
-Serviciile de specialitate din
cadrul primăriilor de
domiciliu ale persoanelor cu
dizabilităţi vor monitoriza
activitatea asistenţilor
personali;
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1.1.8 Îmbunătăţirea sistemului de acordare a
gratuităţilor privind transportul persoanelor cu
dizabilităţi

1.1.9 Formularea și depunerea unei inițiative în
vederea elaborării la nivelul judeţului BN a unui
Plan județean de Accesibilitate având drept scop
eliminarea barierelor și obstacolelor față de
accesul deplin al copiilor si adulților cu
dizabilități la clădiri, drumuri, mijloace de
transport si alte facilități interioare și exterioare
(școli, locuințe, unități medicale);
1.2.1 Furnizarea de servicii în cadrul Centrului
de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică
pentru Adulți Beclean (defalcat, pe cele trei
centre din structură) ;
1.2. Dezvoltarea/
diversificarea
serviciilor oferite
persoanelor cu
dizabilităţi

o Centrul de Recuperare şi Reabilitare
Neuropsihiatrică Sf. Luca Beclean (CRRN Sf.
Luca)
o Centrul de Recuperare şi Reabilitare
Neuropsihiatrică pentru Adulți cu Alzheimer
Beclean (CRRNAA)
o Centrul de Recuperare şi Reabilitare
Neuropsihiatrică pentru Tineri cu Handicap
Beclean (CRRNTH)

DGASPC B-N

Operatori de
transport din
județul BN

DGASPC B-N
ISJ B-N
ONG-uri

Bugetul
DGASPC BN

Permanent

Bugetul
DGASPC
BN;
Bugetul
instituțiilor şi
ONG-urilor
partenere

2016-2018

2016-2020

DGASPC B-N

Bugetul
DGASPC BN;
Alte surse de
finanțare

2016-2020

2016-2020

- persoanele cu dizabilităţi
încadrate în grad accentuat şi
grav de handicap precum şi
însoţitorii sau asistenţii
personali ai acestora, la
solicitare, vor beneficia de
bilete gratuite pentru
transport interurban
- Convenţii şi acte adiţionale
încheiate cu firme pentru
transport; - Pentru cel puţin
400 de beneficiari, se vor
elibera anual legitimaţii
pentru transportul urban cu
mijloace de transport în
comun de suprafaţă.
- Elaborarea Planului
județean de Accesibilitate

- 60 persoane adulte cu
dizabilităţi/ handicap fizic
motor şi apartinătorii
persoanelor cu dizabilităţi
(la CRRN Sf. Luca);
- 80 persoane cu demenţă
Alzheimer sau alte tipuri de
demenţă şi familiile/
aparţinătorii acestora (la
CRRNAA);
- 80 persoane, tineri cu
handicap cu vârsta cuprinsă
între 18 - 45 ani (la
CRRNTH).
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- 50 persoane cu handicap cu
afecțiuni somatice,
nevăzători, cu afecțiuni
auditive (la CIAPH)

o Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru

Persoane cu Handicap, Nuşeni (CIAPH)

o Centrul de Servicii de Recuperare
Neuropsihiatrică Ambulator Nuşeni

- aproximativ 250 persoane
care solicită proceduri de
recuperare în sistem
ambulator la centrele de
recuperare de tip ambulator
din Nușeni și Bistrița.

o Centrul de Servicii de Recuperare
Neuropsihiatrică Ambulator Bistriţa

1.2.2 Înfiinţarea unui Centru de tip respiro
pentru persoane adulte cu handicap

DGASPC B-N

Bugetul
DGASPC BN;
Fonduri
europene

2016-2020

- Crearea unui centru de tip
respiro cu o capacitate de 20
locuri, la nivelul judeţului
Bistriţa-Năsăud, pentru
persoanele cu handicap
dependente de asistenţă si
îngrijire (persoane adulte cu
domiciliul în judeţul BistriţaNăsăud, care dețin certificat
de încadrare în grad de
handicap – grad I - grav.
- Acordarea de asistenţă de
specialitate pentru un număr
de 20 persoane cu
handicap/lună (300 de
persoane cu dizabilităţi anual
– număr estimat);

1.2.3 Înfiinţarea unor locuinte protejate pentru
persoanele adulte cu handicap cu posibilitatea de
a accesa servicii de recuperare la centrele
rezidențiale cele mai apropiate.

DGASPC B-N

Bugetul
DGASPC BN;
Fonduri
europene

2016-2020

- tineri cu
dizabilităţi/handicap uşor,
mediu sau accentuat, care
provin din Centre de
Plasament sau alte centre
rezidenţiale/ locuinţe/ case,
aflate în subordinea
DGASPC BN.
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- Integrarea în comunitate a
tinerilor cu dizabilităţi în
vederea dezvoltării unei vieţi
sociale cat mai independente
de sistemul de protecţie.

1.2.4 Consolidarea parteneriatului public –
privat

1.3. Descentralizarea
responsabilităţilor la
nivel local.

1.3.1 Evaluarea periodică a nevoilor locale,
transmiterea de recomandări şi informarea
primăriilor cu privire la responsabilităţile locale
pentru asigurarea de servicii; monitorizare
servicii şi colaborare, după caz.

DGASPC B-N
ONG- uri,
Primăriile de pe
raza județului BN
Alte instituții
partenere

DGASPC B-N
Primăriile de pe
raza județului BN

Bugetul
DGASPC BN;
Bugetele
locale ale
municipiului,
oraşelor şi
comunelor
jud.BN;
Bugetul ONGurilor şi
instituţiilor
partenere
Bugetul
DGASPC BN;
Bugetele
locale ale
municipiului,
oraşelor şi
comunelor
jud.BN

2016-2020

Anual

- asigurarea unei comunicări
eficiente, implicarea si
responsabilizarea instituțiilor
publice si private in toate
acțiunile care privesc
persoanele cu handicap in
vederea inlcuziunii sociale.

- Colaborarea cu unităţile
administrativ teritoriale din
judeţ

Obiectiv general 2. Promovarea integrării sociale şi profesionale a persoanelor cu handicap
2.1.1. Realizarea de acţiuni de mediatizare și de
promovarea a egalităţii de şanse şi combaterea
discriminării.

DGASPC B-N
Instituţii și
organizații
partenere

2.1.2. Promovarea serviciilor sociale furnizate
de către DGASPC sau de ONG-uri care

DGASPC B-N,
ONG-uri,

Bugetul
DGASPC BN;
Bugetul
instituțiilor şi
ONG-urilor
partenere
Bugetul
DGASPC BN;

Anual

Permanent

Organizarea unei actiuni de
mediatizare/ popularizare/
informare pe an
Cunoasterea serviciilor
sociale furnizate de către
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activează în domeniu şi care răspund nevoilor
individuale şi de grup ale beneficiarilor prin:
materiale informative, comunicate, conferinţe de
presă şi prezentări.

instituţii publice
partenere

2.1. 3 Informarea directă şi promptă a
solicitanţilor cu privire la acordarea beneficiilor
şi serviciilor sociale pentru persoanele cu
dizabilităţi.

DGASPC BN
ONG-uri

2.2.1 Informarea şi consilierea persoanelor cu
handicap din evidenţa DGASPC B-N cu privire
la posibilitatea accesului la un loc de muncă.

DGASPC BN
AJOFM BN

2.2. Creşterea
accesului pentru un
număr cât mai mare de
persoane cu
dizabilităţi pe piaţa
deschisă a forţei de
2.2.2 Colaborarea cu organizaţii
muncă
neguvernamentale, AJOFM şi agenţi economici,
în vederea sprijinirii integrării profesionale a
persoanelor cu handicap.

DGASPC B-N
ONG-uri
AJOFM
Agenţi economici

Bugetul
instituţiilor şi
ONG-urilor
partenere;
Alte surse de
finanțare

DGASPC și ONG.

Bugetul
DGASPC BN
Alte surse de
finanțare

Solicitanții vor cunoaște
drepturile și facilitătiile de
care pot beneficia persoanele
cu dizabilităti.
- Persoane cu dizabilităţi
(instituţionalizate şi
neinstituţionalizate) vor
beneficia anual de consiliere
în vederea integrării
profesionale.

Bugetul
DGASPC BN

Bugetul
DGASPC BN

Permanent

Permanent

Permanent

- Se va derula cel puţin un
parteneriat în domeniul
sprijinirii integrării
profesionale a persoanelor cu
handicap, asistare pentru
participarea la bursa locurilor
de muncă a persoanelor cu
dizabilităţi.

Obiectiv general 3: Dezvoltarea unui sistem centrat de prevenire a violenţei în familie

3.1 Prevenirea
violenţei în familie şi
promovarea
colaborării
interinstituţionale în
vederea diminuării
fenomenului

3.1.1 Realizarea de acţiuni de mediatizare/
popularizare, campanii de informare, distribuire
de materiale publicitare/ informative

DGASPC
ONG-uri
IPJ BN
Primăriile de pe
raza județului BN

Bugetul
DGASPC BN;
Bugetele
locale ale
municipiului,
oraşelor şi
comunelor
jud.BN

- Organizare cel puțin a unei
acțiuni de mediatizare/
popularizare/ informare pe an
2016-2020
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3.1.2 Promovarea valorilor non-violență la
nivelul comunităţii, cunoaşterea gravităţii
efectelor comportamentului violent

3.1.3.Încheiere de parteneriate de colaborare cu
instituţii publice sau private cu activităţi în
domeniul prevenirii şi combaterii violenţei

3.2. Dezvoltarea de
servicii sociale
specializate în
domeniul prevenirii şi
combaterii violenţei în
familie şi asigurarea
calităţii acestora;

3.2.1 Asigurarea serviciilor rezidențiale şi de
consiliere a victimelor violenței în familie;

Bugetul
DGASPC BN;
Bugetul
DGASPC B-N
instituţiilor şi
ONG-uri
Instituții partenere ONG-urilor
partenere

DGASPC BN
ONG-uri
IPJ BN
Instituții partenere

ONG-uri,
DGASPC
B-N

Bugetul
DGASPC BN

Bugetul
DGASPC BN;
Bugetul ONGurilor
partenere;
Fonduri
europene
Alte surse de
finanțare

Anual

2016-2020

2016-2020

- sensibilizarea şi
responsabilizarea populației
şi a opiniei publice asupra
efectelor grave ale violenței
în familie şi asupra prevenirii
şi combaterii acestui
fenomen, prin:
-sesiuni de dezbatere și
discuții cu responsabilii
locali in 4 comunități locale ;
- editarea si distribuirea de
pliante, afișe, fluturasi,
anunțuri mass-media locală;
- desfășurarea campaniei în
școli din oraș
- derularea parteneriatelor
existente şi identificarea unor
noi oportunităţi in funcţie de
nevoile beneficiarilor;

- Înființarea unor adăposturi
destinate victimelor violenței
în familie care să asigure
protecția acestora;
- Asigurarea serviciilor de
recuperare bio-psiho-sociale
pentru victimele violenței în
familie, pentru depășirea
situației de risc, prelucrarea
traumelor și favorizarea
integrării sociale;
- Pregătirea și perfecționarea
specialistilor, pentru
îmbunătățirea furnizării
serviciilor sociale de calitate
victimelor violenței în
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familie;
- Înfiintarea grupurilor de
suport pentru victimele
violentei in familie in
vederea depasirii situatiei de
criza si a reintegrarii sociale;
Obiectiv general 4: Dezvoltarea unor servicii destinate prevenirii traficului de persoane şi victimelor traficului de persoane
Bugetul
4.1.1 Realizarea de acţiuni de mediatizare/
DGASPC BN;
DGASPC B-N,
popularizare, campanii de informare, distribuire
Bugetul
2016-2020
ONG-uri
4.1. Asigurarea unor de materiale publicitare/ informative.
ONG-urilor
servicii de prevenire a
partenere
traficului de persoane
Bugetul
şi victimelor traficului
4.1.2 Încheiere de parteneriate de colaborare cu
DGASPC BN 2016-2020
de persoane
DGASPC B-N
instituţii publice sau private cu activităţi în
IPJ BN
domeniu;

- Organizarea unei acţiuni
de mediatizare/ popularizare/
informare pe an
- derularea parteneriatelor
existente şi identificarea unor
noi opotunităţi in funcţie de
nevoile beneficiarilor;

2.III. PROTECŢIA ŞI ASISTENŢA PERSOANELOR VÂRSTNICE

Obiective operaţionale

Acţiuni

Responsa
bili

Buget

Termen

Rezultate aşteptate

Obiectiv general 1: Creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice
1.1 Menţinerea/
îmbunătăţirea
standardelor de calitate
din cadrul serviciilor
pentru persoane
vârstnice de la nivelul
DGASPC B-N

1.1.1 Furnizarea de servicii specializate în centrele
rezidențiale si în serviciile alternative din cadrul
DGASPC.

DGASPC
B-N

1.1.2 Formarea personalului din cadrul serviciilor
pentru persoane vârstnice ale DGASPC B-N.

DGASPC
B-N

Bugetul
DGASPC BN;
Alte surse de
finanțare
Bugetul
DGASPC BN

Permanent

Anual

- Aproximativ 50 de persoane
vârstnice vor beneficia anual de
servicii de tip rezidenţial.
- Aproximativ 50 de persoane
vârstnice vor beneficia anual de
servicii alternative în cadrul
CSRN Nușeni.
- Minim 25 de persoane/ an vor
beneficia de formare
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Obiectiv general 2: Combaterea riscului de excluziune socială, prin dezvoltarea unui sistem sustenabil de servicii sociale

2.1. Promovarea
participării persoanelor
vârstnice la viaţa
societăţii

2.1.1 Realizarea de acţiuni de mediatizare/
popularizare, campanii de informare, distribuire de
materiale publicitare/ informative.

2.2.1 Evaluarea periodică a nevoilor locale,
transmiterea de recomandări privind serviciile
necesare şi informarea primăriilor cu privire la
responsabilităţile locale pentru înfiinţarea de
servicii alternative/ de prevenire; monitorizare
servicii înfiinţate şi colaborare, după caz.
2.2. Dezvoltarea şi
diversificarea serviciilor
sociale destinate
persoanelor vârstnice şi
descentralizarea
2.2.2 Sprijinirea dezvoltării serviciilor de ingrijire
la domiciliu

DGASPC
B-N

Bugetul
DGASPC BN

DGASPC
B-N
Primăriile
de pe raza
județului
BN

Bugetul
DGASPC BN;
Bugetele
locale ale
municipiului,
oraşelor şi
comunelor
jud.BN

DGASPC
B-N
Primăriile
de pe raza
județului
BN

Bugetul
DGASPC BN;
Bugetele
locale ale
municipiului,
oraşelor şi
comunelor
jud.BN;

Alte surse de
finanțare

Anual

Anual

2016-2020

- Vor fi organizate minim 2
acţiuni de mediatizare/
popularizare/ informare pe an.
- Campanii locale de
informare/mediatizare/sensibilizar
e privind consecinţele îmbătrânirii
pentru sensibilizarea publicului
larg si valorizarea rolului
persoanelor varstnice.

- Colaborarea cu unităţile
administrativ teritoriale din judeţ

- se va colabora cu unitățile
administrativ teritoriale
încercându-se ca până la sfârşitul
anului 2020, să se dezvolte
servicii de îngrijire la domiciliu,
cu scopul menţinerii persoanei
vârstnice dependente în
comunitate/familie și creșterea
calității vietii.

––––– . –––––
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