BIROUL RELAŢII INTERETNICE
(locaţia: Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, aflat în
subordonarea directă a directorului general adjunct protecţie socială)
îndeplineşte următoarele atribuţii principale:




















identificarea persoanelor şi familiile aflate în situaţii de risc, în vederea
realizării de acţiuni şi măsuri cu scopul de a preveni situaţiile de criză;
depistează, evaluează şi monitorizează familiile/persoanele aflate în situaţii
de criză prin autosezizare sau prin intermediul partenerilor sociali (primărie,
dispensare/spitale, medici de familie, poliţie, parohii, administraţii de bloc,
etc.);
monitorizează familiile aparţinând minorităţilor din sectorul 1 care au
probleme deosebite: venituri foarte mici, număr mare de copii, bolnavi
cronici înregistraţi;
evaluează
psihosocial
potenţialii
beneficiari
de
servicii
sociale
(persoane/familii aflate în situaţie de criză aparţinând minorităţilor);
asigură desfăşurarea acţiunii de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea
locuinţei conform OUG 70/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
mediatizează activităţile cu caracter social iniţiate pentru membrii
comunităţii aparţinând diverselor minorităţi din sectorul 1;
colaborează cu instituţiile de învăţământ pentru accesul copiilor/adulţilor
fără discriminare la procesul de educaţie;
iniţiază şi derulează parteneriate cu societatea civilă privind reducerea
analfabetismului în randul persoanelor de etnie romă;
iniţiază şi derulează proiecte de colaborare cu A.L.O.F.M. sector 1 în vederea
identificării de locuri de muncă corespunzătoare calificării beneficiarilor de
servicii sociale cu risc de discriminare/marginalizare;
colaborează cu instituţiile medicale pentru accesul persoanei/familiei la
servicii medicale fără discriminare;
iniţiază/promovează şi implementează programe cu caracter social şi
comunitar privind minorităţile; iniţiază întâlniri cu asociaţiile şi organizaţiile
reprezentative din sector în vederea îmbunătăţirii relaţiilor interetnice din
teritoriu şi prevenirea unor tensiuni;
orientează/acompaniază pentru consilierea juridică/psihologică/medicală a
beneficiarilor;
are responsabilitatea de a dezvolta o baza de date cu privire la problemele
membrilor comunităţii aparţinând minorităţilor din sectorul 1;
colaborează cu serviciile proprii DGASPC sector 1, în rezolvarea cazurilor
sociale, promovând lucrul în echipa pluridisciplinară;
asigură întocmirea împreună cu potenţialii beneficiari de servicii sociale a
planului de servicii şi punerea în practică a acestuia prin semnarea prealabilă
a contractului cu beneficiarul ;
respectă şi promovează standardul minim obligatoriu privind managementul
de caz;
promovează păstrarea confidenţialităţii cazurilor sociale aflate în atenţia
serviciului;

