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“Servicii sociale de calitate pentru cetățenii sectorului 1”

“Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1- denumită în continuare D.G.A.S.P.C. Sector 1- funcţionează ca
instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti.
Obiectivul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 îl constituie realizarea ansamblului de măsuri,
programe, activităţi profesionalizate, servicii specializate de protejare a copiilor, persoanelor adulte, grupurilor şi comunităţilor cu probleme
speciale aflate în dificultate, care nu au posibilitatea de a-şi realiza prin mijloace şi eforturi proprii un mod normal şi decent de viaţă.
Activitatea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vizează diversificarea şi dezvoltarea serviciilor de asistenţă
socială pentru protejarea persoanelor care din motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea asigurării nevoilor
sociale, dezvoltării propriilor capacitaţi şi competenţe în vederea integrării sociale.
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Rolul Direcției Generale de Asistenta Sociala și Protecția Copilului, este de a răspunde nevoilor sociale ale comunității sectorului 1 prin
implementarea de acțiuni și măsuri integrate care să răspundă punctual și concret acestor nevoi, în vederea prevenirii sau depășirii situațiilor de
vulnerabilitate.
Serviciile de asistență socială dezvoltate și îmbunătățite de-a lungul timpului, la nivelul sectorului 1 acoperă și răspund unei game extinse
de probleme și nevoi, atât în domeniul protecției copilului cât și protecției persoanelor adulte aflate în situații de vulnerabilitate.
Abordarea serviciilor sociale prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 este în concordanță cu stategiile de
dezvoltare ale României și Uniunii Europene, și vizează îmbunătățirea calității vieții persoanelor vulnerabile, prin dezvoltarea de servicii care să
răspundă în mod concret și punctual nevoilor acestora. De-a lungul timpului, DGASPC Sector 1 a fost promotor în dezvoltarea serviciilor sociale , în
centrul tuturor activităților și acțiunilor întreprinse fiind persoana aflată în situații de risc sau vulnerabilitate.
Acțiunile desfășurate au deconcretizat în acordarea de prestații financiare și materiale în conformitate cu actele normative în vigoare dar și
în dezvoltarea de servicii alternative suport pentru creșterea incluziunii sociale ale acestor persoane.
Transparența instituțională reprezintă un fundament în cadrul acestei instituții, care ghidează permanent activitatea noastră cotidiană atât în
relația cu cetățenii cât și cu presa și societatea civilă”.

Datele de contact ale instituției
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
Adresa: Bd.Mareșal Averescu, nr.17 sector 1 București, cod poștal 011454
Telefoane: 021.223.41.90 sau 021.223.41.97- Centrala instituției
Tel./ fax: 021.222.42.75 Serviciul Registratură, Relații cu Publicul
Telefon Cabinet Director General-021.222.99.15; 021.222.53.46
Adrese de e mail: registratura@dgaspc-sectorul1.ro, protectia-copilului@dgaspc-sectorul1.ro, director-general@dgaspc-sectorul1.ro,
Adresa web: www.dgaspc-sectorul1.ro.
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POLITICI PUBLICE
POLITICA D.G.A.S.P.C. SECTOR 1 în domeniul calității, are ca obiect major furnizarea de servicii sociale care să prevină, să limiteze sau să
înlăture efectele unor situații generatoare de marginalizare sau excluziune socială a peroanei, familiei, grupurilor vulnerabile, servicii care să satisfacă
în totalitate nevoile și așteptările solicitanților și garantarea păstrării confidențialității tuturor informațiilor referitoare la beneficiari.
Managementul DGASPC Sector 1 asigură aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul:protecției drepturilor copilului, a
familiei, a persoanelor adulte cu handicap, a vârstnicilor precum și a altor categorii de persoane aflate în situații de risc.

1. MISIUNEA INSTITUŢIEI PUBLICE, PRECUM ŞI OBIECTIVELE CARE TREBUIAU ATINSE ÎN PERIOADA DE RAPORTARE;
MISIUNE: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 1 are drept misiune asigurarea pentru persoanele domiciliate
pe raza sectorului 1 unui sistem de asistenţă socială care să răspundă nevoilor identificate şi să ofere o securitate socială universală şi cuprinzătoare
prin: identificarea nevoilor sociale ale persoanelor din sectorul 1 şi ierarhizarea acestor nevoi, dezvoltarea de servicii sociale integrate şi diversificate
care să satisfacă nevoile identificate concomitent cu alinierea la principiile, normele şi standardele europene în domeniu.
Conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 se asigură de directorul general cu sprijinul colegiului
director, care are rol consultativ.
Directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 este ajutat de către directori generali adjuncţi,
după cum urmează:
director general adjunct protecţia copilului;
director general adjunct persoană şi familie;
director general adjunct protecţie socială;
director general adjunct economic.
Directorul general şi directorii generali adjuncţi au calitatea de funcţionar public.În subordinea directorului general se află de asemenea funcţia de
conducere de tip contractual director administrativ, care conduce şi coordonează activitatea tehnico-administrativ.
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OBIECTIVE:
D.G.A.S.P.C. SECTOR 1 dorește impunerea calității în domeniul serviciilor sociale, garantarea credibilității în abordarea nevoilor sociale,
promovarea principiilor de incluziune și coeziune socială, și să fie un factor generator de bunăstare pentru beneficiari, salariați și alte părți interesate.
Conducerea DGASPC S 1 demonstrează leadership și asigură garanţia controlului asupra calităţii serviciilor realizate.
Politica în domeniul calităţii se aplică in toate activitatile desfaşurată în instituţie, iar prevederile Manualului Calității și ale procedurilor SMC
sunt obligatorii în activitatea tuturor angajaților.
Managementul de la cel mai înalt nivel se asigură ca politica și obiectivele privind calitatea, sunt disponibile pentru toți angajații instituției și
pentru părțile interesate (la solicitare).Crearea şi implementarea sistemului de management al calităţii este o parte integrantă a procesului de
îmbunătăţire la care se angajează întreaga echipă de conducere în vederea alinierii la standardele Uniunii Europene.
Principiile care guvernează furnizarea serviciilor sociale de către D.G.A.S.P.C. Sector 1 sunt următoarele:
a) respectarea drepturilor si a demnităţii omului;
b) asigurarea autodeterminării şi a intimităţii persoanelor beneficiare;
c) asigurarea dreptului de a alege;
d) abordarea individualizată şi centrarea pe persoane;
e) participarea persoanelor beneficiare;
f) cooperarea şi parteneriatul;
g) recunoaşterea valorii fiecărei persoane;
h) abordarea comprehensivă, globală şi integrată;
i) orientarea pe rezultate;
j) îmbunătăţirea continuă a calităţii;
k) combaterea abuzului asupra persoanelor beneficiare, în cadrul instituţiilor.
Ca obiective în domeniul calității, managementul DGASPC sector 1 își propune:
•
•
•
•
•

Prevenirea instituționalizării și accelerearea tranziției de la servicii de îngrijire rezidențiale la servicii comunitare,
Creșterea calității serviciilor din sistemul de protecție socială,
Creșterea calității serviciilor de reintegrare socială,
Creșterea calității serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilități,
Dezvoltarea serviciilor sociale destinate persoanelor vărstnice singure sau dependente care au ca obiectiv asigurarea îmbătrânirii active și
egalitatea de șanse,
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• Dezvoltarea unor servicii comunitare care să acopere diversitatea de vulnerabilități ale persoanelor aflate în nevoie, diversificarea serviciilor
sociale oferite,
• Crearea de alternative bazate pe conceptul familial sau sprijin comunitar,
• Promovarea participării active a grupurilor vulnerabile și a dezvoltării comunitare,
• Formarea continuă a personalului în vederea creșterii calității serviciilor oferite.
Obiectivele instituţiei se departajează în funcţie de domeniul de aplicare şi anume domeniul protecţiei copilului şi domeniul protecţiei
persoanelor adulte.
Managementul D.G.A.S.P.C. SECTOR 1 își propune ca obiective:

În domeniul protecției drepturilor copilului:
1.

Continuarea programului Centrului Româno-Danez în Centrul de Zi Sf. Andrei;

2.

Continuarea programului “Prevenirea abandonului școlar”;

3.

Acordarea gratuității pentru plata contribuției pentru serviciile de tip creșă acordate pentru toate familiile cu domiciliul în sectorul 1, începând cu
al 3-lea copil și acordarea gratuității pentru plata contribuției în gradiniță pentru toate familiile cu domiciliul în sectorul 1, începând cu al 3-lea
copil;

4.

Extinderea rețelei de asistenți maternali profesioniști angajați ai DGASPC sectorul 1;

5.

Reducerea numărului de copii pe fiecare componentă de tip rezidențial prin transformarea acestora în componente de tip familial;

6.

Reducerea/eliminarea faptelor care intră sub incidența legii penale săvârșite de către minori și asigurarea condițiilor necesare de dezvoltare
armonioasă a copilului;

7.

Înfiinţarea unui centru pentru victimele violenței in familie;

8.

Încheierea de noi parteneriate public-privat în vederea diversificării serviciilor acordate grupurilor defavorizate.
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În domeniul protecției persoanei adulte cu handicap și a persoanelor vârstnice
1. Susţinerea integrării sociale și pe piața muncii a adultului cu dizabilităţi;
2. Protecţia adultului cu dizabilităţi în sistem rezidenţial cu accent pe abilitarea și reabilitarea acestuia;
3. Dezinstituţionalizarea și prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi, concomitent cu dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin
pentru viaţă independentă şi integrare în comunitate prin susținerea serviciilor proprii sau în colaborare cu furnizorii privați;
4. Organizarea de evenimente pentru beneficiarii sistemului de protecţie specială, persoane cu dizabilități şi diversificarea activităţilor pentru
creşterea vizibilităţii acestora şi a stimei de sine şi a încrederii beneficiarilor în serviciile oferite;
5. Organizarea de campanii și acțiuni pentru persoanele adulte cu dizabilități și familiile acestora pentru promovarea sănătății și a stării de bine;
6. Promovarea contribuţiilor valoroase pe care le pot aduce persoanele cu dizabilităţi comunității, prin ocupare în muncă;
7. Prevenirea insituționalizării persoanelor vârstnice prin dezvoltarea serviciilor furnizate în centrele de zi;
8. Organizarea de evenimente, acțiuni pentru promovarea menținerii unui stil de viață sănătos și active fizic pentru persoanele vârstnice;
9. Asigurarea accesului la informație a cetățenilor, prin toate canalele de comunicare;
10. Asigurarea unei structuri organizatorice funcționale, prin asigurarea resurselor umane și materiale cu scopul asigurării accesului la serviciile și
prestațiile sociale prevăzute de legislația în vigoare;
11. Creșterea gradului de vizibilitate a serviciilor prin realizarea de materiale informative, crearea de link-uri pentru toate centrele, brosuri, pliante, si
evidențierea pe pagina instituției;
12. Identificarea de măsuri de simplificare a procedurilor administrative ale structurilor subordonate cu scopul asigurării tranziției la procesele de
digitalizare;
13. Prevenirea instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilităţi prin servicii sociale acordate în sistem zi în sistem cu accent pe abilitarea și
reabilitarea acestuia.
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În domeniul familiilor/persoanelor aflate în nevoie cu risc de marginalizare şi excluziune socială
1. Intervenţii punctuale - prin ajutor material pentru asigurarea habitatului, asigurarea venitului minim garantat, tichete sociale, ajutoare
financiare de urgenţă pentru utilităţi ( lumină, chirie, întreţinere, încălzire etc.), ajutoare financiare pentru diverse intervenţii și/sau dispozitive
medicale care să menţină coeziunea familiei şi prevenirea marginalizării sociale;
2. Diversificarea activităților de consiliere și asistare în vederea reintegrării sociale a familiilor/persoanelor aflate în situație de risc de excluziune
socială;
3. Dezvoltarea sistemului de consiliere în vederea asigurării accesului la întreaga gamă de servicii şi prestaţii sociale necesare pentru prevenirea
marginalizării sociale a beneficiarilor de ajutor social;
4. Creşterea gradului de implicare al beneficiarilor de ajutor social și/sau ajutor de urgență în procesul de reintegrare şi reconversie profesională;
5. Creşterea gradului de acces al persoanelor defavorizate la programele sociale şi socio-medicale preventive implementate de către DGASPC
Sector 1 în parteneriat cu Centrul Multifuncțional Caraiman cât şi alţi parteneri publici privaţi;
6.Creșterea gradului de socializare, integrare socială și diminuarea sentimentului de discrimiare socială;
7.Stimularea ocupării populației de romi în economia formală.
Atribuţiile DGASPC Sector 1 în domeniul beneficiilor de asistenţă socială sunt următoarele:
a) asigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistenţă socială;
b) pentru beneficiile de asistenţă socială acordate din bugetul de stat realizează colectarea lunară a cererilor şi transmiterea acestora către agenţia
teritorială pentru plăţi şi inspecţie socială;
c) verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenţă socială, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz,
stabilite prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, şi pregăteşte documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului
la măsurile de asistenţă socială;
d) întocmeşte dispoziţii de acordare/respingere sau, după caz, de modificare/suspendare/încetare a beneficiilor de asistenţă socială acordate din
bugetul local al sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi le prezintă primarului sectorului 1 pentru aprobare;
e) comunică beneficiarilor dispoziţiile cu privire la drepturile şi facilităţile la care sunt îndreptăţiţi, potrivit legii;
f) urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi persoanele îndreptăţite la beneficiile de asistenţă socială;
g) efectuează sondaje şi anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate în care se
pot afla membrii comunităţii şi propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane;
h) realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistenţă socială administrate;
i) elaborează şi fundamentează propunerea de buget pentru finanţarea beneficiilor de asistenţă socială;
j) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.
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Atribuţiile DGASPC Sector 1 în domeniul organizării, administrării şi acordării serviciilor sociale sunt următoarele:
a) elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi locale şi cu nevoile identificate, strategia sectorului 1 al municipiului Bucureşti de dezvoltare a
serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o transmite spre dezbatere şi avizare comisiei de
incluziune socială, o propune spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 1 a municipiului Bucureşti şi răspunde de aplicarea acesteia;
b) elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi le
propune spre aprobare Consiliului Local al sectorului 1 al municipiului Bucureşti, care cuprind date detaliate privind numărul şi categoriile de
beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice,
bugetul estimat şi sursele de finanţare;
c) iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite
persoane, grupuri sau comunităţi;
d) identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat situaţiile de risc de excluziune socială;
e) identifică barierele şi acţionează în vederea realizării accesului deplin al persoanelor cu dizabilităţi în societate;
f) asigură, pentru relaţiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu surdocecitate, interpreţi autorizaţi ai limbajului mimico-gestual sau ai
limbajului specific al persoanei cu surdocecitate;
g) realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;
h) încheie, în condiţiile legii, contracte de parteneriat public-public şi public-privat pentru sprijinirea financiară şi tehnică a autorităţilor administraţiei
publice locale pentru susţinerea dezvoltării serviciilor sociale;
i) propune înfiinţarea serviciilor sociale de interes local; â
j) colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii, furnizorii publici şi privaţi şi serviciile administrate de aceştia;
k) realizează registre electronice pentru toţi beneficiarii de servicii sociale prevăzuţi de lege, care sunt transmise către Ministerul Muncii şi Justiţiei
Sociale sau, după caz, autorităţilor administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale aflate în subordinea acestuia;
l) monitorizează şi evaluează serviciile sociale aflate în administrare proprie;
m) elaborează şi implementează proiecte cu finanţare naţională şi internaţională în domeniul serviciilor sociale;
n) elaborează proiectul de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale în conformitate cu planul anual de acţiune şi asigură finanţarea/cofinanţarea
acestora;
o) asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile;
p) furnizează şi administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, precum şi tuturor
categoriilor de beneficiari prevăzute de lege, fiind responsabilă de calitatea serviciilor prestate;
q) sprijină compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale, înfiinţat potrivit prevederilor art. 113 alin. (1) din Legea asistenţei sociale
nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în elaborarea documentaţiei de atribuire şi în aplicarea procedurii de atribuire, potrivit legii;
r) planifică şi realizează activităţile de informare, formare şi îndrumare metodologică, în vederea creşterii performanţei personalului care
administrează şi acordă servicii sociale aflate în administrare proprie;
s) colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari;
ş) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.
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În vederea asigurării eficienţei şi transparenţei în planificarea, finanţarea şi acordarea serviciilor sociale, DGASPC Sector 1 are
următoarele obligaţii principale:
a) să asigure informarea comunităţii;
b) să transmită către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale strategia de dezvoltare a serviciilor sociale de la nivelul sectorului 1 al municipiului
Bucureşti, precum şi planul anual de acţiune, în termen de 30 de zile de la aprobarea acestora;
c) să organizeze sesiuni de consultări cu reprezentanţi ai organizaţiilor beneficiarilor şi ai furnizorilor de servicii sociale în scopul
fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune;
d) să comunice sau, după caz, să pună la dispoziţia instituţiilor/structurilor cu atribuţii în monitorizarea şi controlul respectării drepturilor
omului, în monitorizarea utilizării procedurilor de prevenire şi combatere a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra
beneficiarilor serviciilor sociale şi, după caz, instituţiilor/structurilor cu atribuţii privind prevenirea torturii informaţiile solicitate, acordându-le sprijin
în realizarea vizitelor de monitorizare, în condiţiile legii;
e) să transmită către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale sau, după caz, autorităţilor administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul
serviciilor sociale aflate în subordinea acestuia, trimestrial, în format electronic, situaţii statistice care privesc serviciile sociale organizate şi acordate
la nivelul sectorului 1 al municipiului Bucureşti, conform solicitărilor acestora;
f) să publice pe pagina de internet proprie, precum şi să afişeze la sediul instituţiei informaţiile privind costurile serviciilor sociale acordate,
pentru fiecare serviciu furnizat;
g) să transmită către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale sau, după caz, autorităţilor administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul
serviciilor sociale aflate în subordinea acestuia, 5 până la data de 30 aprilie a fiecărui an, datele privind beneficiarii, costurile şi personalul/tipul de
serviciu, înregistrate în anul anterior raportării.
În vederea îndeplinirii obligaţiilor de mai sus, DGASPC Sector 1 realizează în principal următoarele: a) solicită acreditarea ca furnizor de
servicii sociale şi acreditarea pentru serviciile sociale aflate în structura sa; b) primeşte şi înregistrează solicitările de servicii sociale formulate de
persoanele beneficiare, reprezentanţii legali ai acestora, precum şi sesizările altor persoane/instituţii/furnizori privaţi de servicii sociale privind
persoane/familii/grupuri de persoane aflate în dificultate; c) elaborează, în baza evaluărilor iniţiale, planurile de intervenţie care cuprind măsuri de
asistenţă socială, respectiv serviciile recomandate şi beneficiile de asistenţă socială la care persoana are dreptul; d) realizează diagnoza socială la
nivelul grupului şi comunităţii şi elaborează planul de servicii comunitare; e) realizează evaluarea complexă şi facilitează accesul persoanelor
beneficiare la servicii sociale;
f) furnizează direct sau prin centrele proprii serviciile sociale pentru care deţine licenţa de funcţionare, cu respectarea etapelor obligatorii
prevăzute la art. 46 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a standardelor minime de calitate şi a
standardelor de cost.
D.G.A.S.P.C. Sector 1 îndeplinește următoarele atribuţii principale:
a) în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului:
1. întocmeşte raportul de evaluare iniţială a copilului şi familiei acestuia şi propune stabilirea unei măsuri de protecţie specială;
2. monitorizează trimestrial activităţile de aplicare a hotărârilor de instituire a măsurilor de protecţie specială a copilului;
3. identifică şi evaluează familiile sau persoanele care pot lua în copii în plasament;
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4. monitorizează familiile şi persoanele care au primit în plasament copii, pe toată durata acestei măsuri;
5. identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi maternali profesionişti, în condiţiile legii; încheie contracte individuale de
muncă şi asigură formarea continuă de asistenţi maternali profesionişti atestaţi; evaluează şi monitorizează activitatea acestora;
6. acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie, în vederea reintegrării în mediul său familial;
7. reevaluează, cel puţin o dată la 3 luni şi ori de câte ori este cazul, împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială şi
propune, după caz, menţinerea, modificarea sau încetarea acestora;
8. îndeplineşte demersurile vizând deschiderea procedurii adopţiei interne pentru copiii aflaţi în evidenţa sa;
9. identifică familiile sau persoanele cu domiciliul în România care doresc să adopte copii; evaluează condiţiile materiale şi garanţiile morale pe care
acestea le prezintă şi eliberează atestatul de familie sau de persoană aptă să adopte copii;
10. monitorizează evoluţia copiilor adoptaţi, precum şi a relaţiilor dintre aceştia şi părinţii lor adoptivi; sprijină părinţii adoptivi ai copilului în
îndeplinirea obligaţiei de a-l informa pe acesta că este adoptat, de îndată ce vârsta şi gradul de maturitate ale copilului o permit;
11. îndeplineşte şi alte atribuţii ce îi revin în domeniul adopţiei, conform prevederilor legale în vigoare;
12. realizează la nivel judeţean, respectiv la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti baza de date privind copiii aflaţi în sistemul de protecţie
specială, copiii şi familiile aflate în situaţie de risc şi raportează trimestrial aceste date Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi
Adopţie;
13. asigură organizarea, administrarea şi finanţarea serviciilor sociale destinate prevenirii separării copilului de familie şi a celor destinate copilului
lipsit temporar sau definitiv de părinţii săi, în condiţiile legii;
b) în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice:
1. asigură măsurile necesare pentru realizarea activităţilor de prevenire şi combatere a violenţei domestice, precum şi pentru acordarea serviciilor
destinate victimelor violenţei domestice şi agresorilor familiali;
2. monitorizează măsurile necesare pentru realizarea activităţilor de prevenire şi combatere a violenţei domestice, precum şi pentru acordarea
serviciilor destinate victimelor violenţei domestice şi agresorilor familiali;
3. dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării
serviciilor destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice;
4. fundamentează şi propune consiliului judeţean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti înfiinţarea, finanţarea, respectiv
cofinanţarea instituţiilor publice care oferă servicii destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice;
5. sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil persoanelor victime ale violenţei domestice, în vederea exercitării tuturor
drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare;
6. monitorizează cazurile de violenţă domestică din unitatea administrativ-teritorială în care funcţionează;
7. identifică situaţii de risc pentru părţile implicate în situaţii de violenţă domestică şi îndrumă părţile către servicii de specialitate/mediere;
8. realizează la nivel judeţean, respectiv la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti baza de date privind cazurile de violenţă domestică şi raportează
trimestrial aceste date către Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi;
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c) în domeniul persoanelor adulte cu dizabilităţi:
1. promovează şi asigură respectarea drepturilor persoanelor adulte cu dizabilităţi, în conformitate cu Legea nr. 448/2006 privind protecţiaşi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea
Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie
2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007, cu modificările ulterioare;
2. asigură organizarea, administrarea şi finanţarea serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilităţi, în condiţiile legii, în baza strategiilor
judeţene anuale, pe termen mediu şi lung, de restructurare, organizare şi dezvoltare a sistemului de asistenţă socială pentru persoanele cu dizabilităţi;
3. acţionează pentru promovarea alternativelor la protecţia instituţionalizată a persoanelor cu dizabilităţi;
4. asigură evaluarea nevoilor individuale ale persoanei cu dizabilităţi, propune încadrarea în grad de handicap, respectiv menţinerea în grad de
handicap a unei persoane, precum şi programul individual de reabilitare şi integrare socială a acesteia, avizează planul individual de servicii al
persoanei cu handicap întocmit la nevoie de managerul de caz, recomandă măsurile de protecţie a adultului cu handicap, evaluează îndeplinirea
condiţiilor necesare pentru atestare ca asistent personal profesionist, prin serviciul de evaluare complexă, şi monitorizează activitatea acestuia;
5. asigură secretariatul şi condiţiile de funcţionare ale comisiei de evaluare şi încadrare în grad de handicap, prevăzute de lege;
6. asigură monitorizarea realizării instruirii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav;
7. respectă opţiunea referitoare la asistent personal sau indemnizaţie, exprimată în scris, emite acordul în acest sens şi îl comunică angajatorului, în
termenul prevăzut de lege;
8. ia măsurile necesare pentru planificarea şi asigurarea continuităţii serviciilor acordate tânărului cu dizabilităţi la trecere din sistemul de protecţie a
copilului în sistemul de protecţie a adultului cu dizabilităţi, în baza nevoilor individuale identificate ale acestuia;
9. asigură pregătirea tânărului pentru viaţa adultă şi pentru viaţa independentă;
10. asigură designul universal şi adaptarea rezonabilă pentru toate serviciile şi programele pe care le desfăşoară;
11. asigură colectarea şi transmiterea datelor statistice conform indicatorilor solicitaţi de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi şi alte
instituţii cu activităţi în domeniu;
12. identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi personali profesionişti, în condiţiile legii; încheie contracte individuale de
muncă şi asigură formarea continuă de asistenţi personali profesionişti atestaţi; evaluează şi monitorizează activitatea acestora;
d) în domeniul protecţiei persoanelor vârstnice şi a altor persoane adulte aflate în situaţii de dificultate:
1. completează evaluarea situaţiei socioeconomice a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor şi resurselor acesteia. Asigură furnizarea de
informaţii şi servicii adecvate în vederea refacerii şi dezvoltării capacităţilor individuale şi ale celor familiale necesare pentru a depăşi cu forţe proprii
situaţiile de dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat privind măsurile de asistenţă socială;
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2. acordă persoanei adulte asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a opiniei;
3. depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a naşterii acesteia;
4. verifică şi reevaluează trimestrial şi ori de câte ori este cazul modul de îngrijire a persoanei adulte în nevoie pentru care s-a instituit o măsură de
asistenţă socială într-o instituţie, în vederea menţinerii, modificării sau revocării măsurii stabilite;
5. asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea şi asigurarea
funcţionării în structura proprie a unor centre specializate;
6. depune diligenţele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind măsurile de asistenţă socială;
7. asigură organizarea, administrarea şi finanţarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, precum şi altor categorii de persoane adulte aflate
în dificultate, în condiţiile legii;
e) alte atribuţii:
1. coordonează şi sprijină activitatea autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ în domeniul asistenţei sociale, protecţiei familiei şi a
drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, prevenirii şi combaterii violenţei
domestice etc.;
2. coordonează metodologic activitatea de prevenirea separării copilului de părinţii săi, precum şi cea de admitere a adultului în instituţii sau servicii,
desfăşurate la nivelul serviciilor publice de asistenţă socială;
3. acordă asistenţa tehnică necesară pentru crearea şi formarea structurilor comunitare consultative ca formă de sprijin în activitatea de asistenţă
socială şi protecţia copilului;
4. colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei sociale, protecţiei familiei şi a drepturilor copilului,
prevenirii şi combaterii violenţei domestice sau cu operatori economici prin încheierea de convenţii de colaborare cu aceştia;
5. dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării
serviciilor sociale şi a serviciilor destinate protecţiei familiei şi a copilului, prevenirii şi combaterii violenţei domestice, în funcţie de nevoile
comunităţii locale;
6. colaborează pe bază de protocoale sau convenţii cu celelalte direcţii generale, precum şi cu alte instituţii publice din unitatea administrativteritorială, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, conform legii;
7. asigură, la cerere, consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor sociale şi a beneficiilor sociale în domeniul protecţiei familiei şi
a drepturilor copilului; colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;
8. fundamentează şi propune consiliului judeţean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti înfiinţarea, finanţarea, respectiv
cofinanţarea serviciilor sociale;
9. prezintă anual sau la solicitarea consiliului judeţean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti rapoarte de evaluare a
activităţilor desfăşurate;
10. asigură acordarea şi plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap;
11. sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap,
victimelor violenţei domestice şi oricăror persoane aflate în nevoie, precum şi familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute
de actele normative în vigoare;
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12. acţionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia instituţionalizată a persoanelor în nevoie, inclusiv îngrijirea la domiciliu;
13. organizează activitatea de selectare şi angajare a personalului din aparatul propriu şi instituţiile/serviciile din subordine, de evaluare periodică şi
de formare continuă a acestuia;
14. asigură serviciile administrative şi de secretariat ale comisiei pentru protecţia copilului, respectiv ale comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu
handicap;
15. realizează la nivel judeţean, respectiv la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti baza de date privind beneficiarii de servicii sociale astfel cum
sunt prevăzuţi în Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi raportează trimestrial aceste date Ministerului Muncii şi Justiţiei
Sociale sau, după caz, autorităţilor administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale din subordinea acestuia;
16. sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de
voluntariat în România, cu modificările ulterioare;
17. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin hotărâri ale consiliului judeţean, respectiv ale consiliului local al
sectorului municipiului Bucureşti.
În decursul anului 2021 au fost înregistrate în DGASPC Sector 1 prin Serviciul Registratură, Relații cu Publicul un număr de 65.360 petiții/solicitări,
dintre care 14.756 au fost repartizate spre competentă soluționare către serviciile din cadrul Direcției Protecției Copilului, 22.752 către serviciile din
cadrul Direcției Protecție Persoană și Familie, 4.231 către serviciile din cadrul Direcției Protecție Socială, 12.140 către serviciul Juridic, Contencios și
Resurse Umane, 10.275 către serviciile din cadrul Direcției Economice, restul petițiilor fiind repartizate către celelalte servicii/birouri din subordinea
Directorului General, spre a fi soluționate.

A.Obiective în domeniul protecţiei drepturilor copilului
Sistemul de protecție de protecţie al copilului la nivelul sectorului 1 este organizat în servicii, centre rezidențiale, de zi, compartimente și birouri, după
cum urmează:
Serviciul Rezidențial;
Serviciul Asistenți Maternali Profesioniști;
Serviciul Violență asupra Copilului ;
Compartimentul pentru Sprijinirea Victimelor Infracțiunilor;
Serviciul Prevenirea Separării Copilului de Familie , având în subordine Biroul Prevenire și Intervenție în Situația Părăsirii Copilului în Maternități;
Biroul Evaluare Complexă;
Centrul de Zi Jiului ;
Centrul de Zi Sf Andrei;
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Centrul de Zi Vrancei;
Centrul de Zi Copii TSA;
Centrul de Zi de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități Sf Ecaterina;;
Centrul Româno-Danez pentru Educație Integrată;
Complexul Social de Servicii Sf Nicolae;
Complexul Social de Servicii Pinocchio;
Complexul Social de Servicii pentru Copii/Tineri cu Afecțiuni Neuropsihiatrice, având în componență Modulul Pavilionar de Recuperare și
Reabilitare Neuropsihiatrică Alexandra, Modulul Pavilionar de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Buburuza;
Casa Sf Iosif;
Casa Sf Ștefan;
Casa de Tip Familial Sf Constantin;
Compartimentul Proiect DGASPC SECTOR 1-H.A.R.;
Compartiment Proiect DGASPC Sector 1-Asociația Sf Ana;
Corpul Asistenților Maternali Profesioniști.
1. Identificarea nevoilor sociale existente la nivelul comunității sectorului 1 Bucureşti;
Conform statisticilor, la sfârşitul anului 2021, un număr de 1.020 de copiii se aflau în sistemul de protecţie al sectorului 1. Această cifră
reprezintă numărul copiilor din toate serviciile (componentele rezidenţiale clasice, case de tip familial, apartamente sociale, centre de zi, asistenţă
maternală, plasament la rude până la gr. IV/alte persoane/familii, centre de recuperare pentru copii cu dizabilități).
Numărul copiilor aflați în structuri de protecție la finele anului 2020:
Serviciu

Centre
maternale

Nr.copii
Total

19

Structuri rezidențiale
clasice + case de tip
familial+apartamente
sociale
108

Centre de Zi + Centre
de Recuperare

645

Plasament la familie sau
rude de până la gradul
IV, alte
personae/familii/tutele
139

Asistență Maternală

109

1.020

În anul 2021, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a continuat să dezvolte serviciile sociale destinate copiilor,
în special copiilor cu handicap din sistemul de protecţie, prin identificarea de alternative de tip familial la componentele rezidenţiale clasice.
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S-a continuat activitatea de identificare a familiilor cu risc de abandon şi copiilor fără supraveghere care necesită intervenţie sau solicită ajutor
instituţiei noastre. Astfel, familiile care erau în situaţie de criză cu risc de separare a copilului de familie au primit consiliere socială şi psihologică
pentru a depăşi situaţia de criză.
Consilierea a constat şi în acordarea de ajutor material (alimente, îmbrăcăminte, ajutor pentru înscrierea copiilor în cadrul centrelor de zi sau
grădiniţe din comunitate) respectiv:
NR. CRT.

1
2

Consiliere psihologică
560
Nr. copiilor care au unul, ambii părinţi sau unicul întreținător al familiei la 86 de familii cu 111 copii
muncă în străinătate

3
4
5
6
7

Nr. copii beneficiari de prestaţii financiare / materiale (lapte praf, scutece 170
absorbante, after school,ajutoare fundații)
Nr. copii beneficiari de dispoziţii plată centre de zi tip creșă
24 copii
Nr. copii beneficiari de dispoziţii plată grădiniţe comunitate
29 copii
Copii înscrişi la Centrul de Zi Jiului
292
Copii înscrişi la Centrul de Zi Sf. Andrei
215

8

Copii înscrişi la Centrul de Zi Vrancei

308

9

Centrul Româno – Danez pentru Educaţie Integrată RODACIE

58

10
11

Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Sf.Ecaterina
Copii înscrişi la CSS „SF.Nicolae”

113 copii înscriși
189

12
13
14
15

Cupluri mame – copil asistate în Centrul Maternal “Sf. Nicolae”
Centrul de ZI Copii TSA
Cazuri violenţă în familie

36 copii admiși cu mamele lor
40 copii înscriși
18 cazuri semnalate mame cu 28 copii

16
17
18

Nr. notificări activități remunerate în care au fost implicați copii
177
Nr. copii care au beneficiat de gratuitate pentru plata contibuției de hrană la 15 copii pentru grădiniță și 31 copii pentru
cresă/grădiniță începând cu al 3-lea copil
creșă
Nr copii care au beneficiat de tichete sociale pentru grădiniță
26
Număr anchete sociale efectuate
280
15

În perioada ianuarie – decembrie 2021, Biroul Prevenire şi Intervenţie în Situaţia Părăsirii Copilului în Maternităţi a înregistrat 272 cazuri
sesizate din maternităţi şi spitale de pediatrie:
Din care:
IOMC Polizu
Sp. Filantropia
Sp. Clinic de Urgenţă Elias

142
75
2

Sp. Clinic CF2
Sp. Clinic de Urgenţă pentru copii “Grigore Alexandrescu”
Alte unităţi sanitare, altele decât cele de pe raza sectorului 1

7
25
21

Cele 272 cazuri au fost rezolvate astfel:
1
2
3
4
5
6
7

Copii reintegraţi în familia biologică
Cupluri mamă-copil asistate în CM ale DGASPC Sector 1
Cupluri mamă-copil asistate în CM din alte sectoare/judeţe
Copii în asistenţă maternală Sector 1
Copii în asistenţă maternală alte sectoare/judeţe
Copii (cazuri sociale) care au decedat în unităţile sanitare
Cazuri din maternităţi în lucru la data de 31.12.2021

256
4
2
2
2
2
81

Alte situaţii
8
9
10
11

Plasament în familie
Copii aflaţi în unităţile sanitare
Plasament alte sectoare
Clasate (gravide/adrese incompele/lipsă competenţă)

4

16

De asemenea printre obiectivele Serviciului Prevenire a Separării Copilului de Familie se aflau și acordarea de suport material şi/sau financiar
familiilor în vederea depăşirii situaţiilor de criză şi pentru prevenirea situaţiilor care pot conduce la părăsirea copiilor, abuz asupra copiilor sau
neglijarea lor;identificarea şi intervenţia pentru obţinerea actelor de identitate ale copiilor care au fost lipsiţi in mod ilegal de elementele constitutive
ale identităţii lor;consilierea psihologică pentru menţinerea, crearea sau normalizarea relaţiilor familiale având permanent în vedere principiile
respectării interesului superior al copilului;protejarea femeilor şi a copiilor acestora victime ale violenţei în familie prin acordarea de adăpost,
consiliere socială şi suport material; distribuirea de lapte praf conform Programului Naţional pentru copiii între 1-12 luni care nu beneficiază de lapte
matern; sprijinirea accesului copiilor la educaţie;admiterea/găzduirea cuplurilor mama – copii în Centrele Maternale din subordinea DGASPC Sector
1;verificarea condițiilor de desfășurare a activităților remunerate prestate de către copii în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar și de
modeling;monitorizarea copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate;identificarea copiilor aflați în situații de risc; acordarea de tichete
sociale pentru grădiniță,efectuarea de anchete sociale la solicitarea Direcțiilor generale din celelalte sectoare şi judete precum și la solicitarea OPA în
vederea reevaluării cazurilor copiilor care au o măsură de protecţie pe raza teritorială a acestora; efectuarea de anchete psiho-sociale pe baza cărora se
pot lua următoarele hotărâri de către instanţă/comisiile de protecţia copiilor din alte judete şi sectoare în vederea: reintegrării în familia biologică ;
plasamentului într-o instituţie de stat, privată, la o persoană fizică sau familie; încadrării într-un grad de handicap; orientării şcolare şi profesionale ;
revocării unor măsuri de protecţie sau acordarea unui ajutor material şi/sau financiare precum și acordarea de burse şcolare;acordarea gratuității
începând cu al 3-lea copil la creșă/grădiniță.
Pe parcursul anului 2021 au fost instrumentate un număr de 684 cazuri şi au fost emise 7 dispoziţii de plasament în regim de urgenţă.
Un număr de 202 persoane adulte au fost conduse în centre pentru adulți sau adăposturi de noapte pentru a beneficia de găzduire.
Din numărul total de cazuri, un număr de 505 sesizări s-au primit telefonic, din care: 63 sesizări telefonice au avut ca obiect efectuarea de verificări și
anchete sociale cu privire la situația persoanelor vârstnice aflate în dificultate, persoane adulte sau vârstnice cu probleme de sănătate mintală sau
persoane adulte/vârstnice cu sau fără handicap supuse unei forme de abuz; 74 sesizări telefonice cu privire la copii depistați lipsiți de supraveghere
sau care figurau cu mențiunea urmăriți pentru dispariția din centre de plasament sau de la domiciliu, fiind efectuate și 7 deplasări în alte localități;64
de solicitări pentru a asista la audierea copiilor care au săvârșit infracțiuni sau care au avut calitatea de victime (21 de copii au avut calitatea de
victime, iar un număr de 26 de copii au săvârșit fapte cu caracter penal);32 solicitări telefonice au avut ca referire cazuri de violență domestică;19
sesizări au avut ca scop identificarea persoanelor și copiilor care practică cerșetoria;20 sesizări cu privire la mamele însoțite de copii care nu au unde
să locuiască și care solicitau găzduire în cadrul unui centru maternal;190 sesizări cu privire la persoanele adulte fără adăpost. Menționăm faptul că pe
parcursul anului un număr de 154 persoane au fost conduse pentru a beneficia de găzduire și servicii sociale în centre sau adăposturi destinate
persoanelor adulte fără adăpost;20 sesizări au avut ca scop intervenție si consiliere în cazuri de neînțelegeri apărute între părinți și copii sau alți
membrii ai familiei precum și verificarea unor situații de abuz sau neglijare a copiilor, familii cu copii fără adăpost sau care se adăpostesc în
adăposturi improvizate sau imobile dezafectate.
În afara programului normal de lucru al D.G.A.S.P.C Sector 1 și în zilele de weekend și sărbători la nivelul Serviciului Intervenție în Regim de
Urgență au fost înregistrate un număr de 322 de sesizări ce au presupus deplasare în teren, repartizate astfel:
- 131 sesizări au avut ca subiect persoane fără adăpost
- 62 sesizări cu privire la preluarea copiilor de la secții de poliție/unități medicale/centre/domicilii
- 45 cazuri de violență domestică
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- 17 cazuri care au presupus preluarea și conducerea mamelor însoțite de copii în centre maternale
- 20 sesizări ce au avut ca obiect neînțelegeri între părinți și copii și situații de dificultate în care se aflau mame și copii
- 45 solicitări de a asista la audierea unor copii ce aveau calitatea de agresori, victime și victime ale violenței domestice
În afara programului normal de lucru al D.G.A.S.P.C Sector 1 și în zilele de weekend și sărbători legale la nivelul Serviciului Intervenție în Regim de
Urgență au fost înregistrate un număr de 49 de solicitări de monitorizare a programelor de legături personale privind respectarea drepturilor copilului
de a menține relații personale și contacte directe cu ambii părinți, fiind efectuate în acest sens un număr de 108 deplasări.
După terminarea programului normal de lucru, în zilele libere și sărbători legale, la solicitarea executorilor judecătoreşti am participat la punerea în
aplicare a 5 executări silite referitoare la minori, executări ce au avut loc la sediile executoriilor judecătorești sau domiciliile părintelui rezident.
Totodată reprezentanții Serviciului Intervenţii în Regim Urgenţă au participat la acţiuni de depistare a copiilor străzii, a copiilor daţi în urmărire şi a
copiilor care locuiesc abuziv în imobile dezafectate, precum și a persoanelor adulte fără adăpost, acțiuni desfăşurate împreună cu secţiile de Poliţie ale
Sectorului 1, precum şi cu Poliţia Locală Sector 1 şi Direcţia Generală de Jandarmerie a Municipiului Bucureşti și DGASMB.Menționăm faptul că pe
parcursul anului un număr de 154 persoane au fost conduse pentru a beneficia de găzduire și servicii sociale în centre sau adăposturi destinate
persoanelor adulte fără adăpost. Au fost întocmite 61 de referate cu propunere de găzduire în cadrul CSS ”Odăi” a unor persoane adulte sau persoane
vârstnice aflate în situații de dificultate și un referat cu propunere de găzduire în cadrul CSS Străulești. 5 persoane adulte, cetățeni străini au beneficiat
de sprijin prin identificarea unor servicii de găzduire pentru depășirea situației de urgență.
Au fost instrumentate un număr de 27 sesizări scrise și telefonice transmise de spitale din București și din alte localități, fiind efectuate anchete
sociale și verificări în vederea rezolvării situațiilor în care au fost implicate persoane adulte. De asemenea, reprezentanții serviciului au însoțit copii,
beneficiari ai unei măsuri de protecție specială la unități medicale adecvate pentru efectuarea unor examinări medicale cu caracter urgent.
Pe parcursul anului 2021 s-a intervenit de urgență la 5 incendii ce au avut loc pe raza sectorului 1, acordând sprijin și consiliere persoanelor afectate.
S-au efectuat un număr de 29 anchete sociale în vederea verificării situațiilor de abuz/neglijare a copiilor, fiind întocmite un număr de 42 Fişe de
Evaluare Iniţială a Situaţiilor de Abuz/Neglijare a Copilului. De asemenea s-a intervenit la un număr de 17 cazuri privind conficte între părinți, aceștia
beneficiind de consiliere și informații pentru identificarea unor soluții agreate de ambele părți.
Au fost instrumentate și emise 4 dispoziții de plasament în regim de urgență pentru copii care se aflau în situații de risc.
Reprezentanții Serviciului Intervenţii în Regim Urgenţă au efectuat un număr de 2 vizite la sediile unde s-au organizat activități remunerate la care au
participat copii.În perioada 13.12.2021 – 17.12.2021 în colaborare cu Centrul Multifuncțional Caraiman și cu Poliția Locală Sector 1 am efectuat o
acțiune de localizare în stradă, identificare și vaccinare anti COVID-19 a persoanelor adulte fără adăpost care și-au exprimat acordul. Cu această
ocazie persoanele fără adpost au fost consiliate cu privire la serviciile sociale pe care le pot accesa și au fost informate cu privire la centrele și
adăposturile de noapte la care pot beneficia de servicii de găzduire, masă caldă, igienă și servicii medicale.
Pentru prevenirea cazurilor de cerşetorie și pentru depistarea persoanelor fără adăpost am efectuat un număr de 39 monitorizări în zonele: Bdul Magheru – P-ța Romană, Mihai Eminescu, George Călinescu, Basarab, Parc Herăstrău, Academiei, Piața Victoriei, Metrou Victoriei, str. Mircea
Vulcănescu, Calea Griviței, Șos. Nicolae Titulescu, str. Radu Boiangiu, Parc Kiseleff, Metrou Aurel Vlaicu, Sala Palatului, Gara de Nord, Mall
Promenada, Calea Floreasca, Complex Comercial București-Târgoviște.
Menţionăm faptul că la solicitarea executorilor judecătoreşti am participat la punerea în aplicare a 13 hotărâri de evacuare silită a persoanelor fizice,
care au fost consiliate din punct de vedere social.
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De asemenea reprezentanții SIRU au efectuat activitatea de însoțire persoană la INML ”Mina Minovici” pentru efectuarea unei expertize medicolegale.
Specificăm faptul că pe parcursul anului 2021, reprezentanții Serviciului Intervenție în Regim de Urgență au preluat și distribuit un număr de
95 de plicuri/carduri din cadrul Programului Operațional ”Ajutorarea Persoanelor defavorizate (POAD 2014-2020) – Sprijinirea Categoriilor de
persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe baza tichetelor sociale pe suport electronic Sector ,1 București
În perioada raportată au fost preluate și instrumentate sesizări în care se solicita efectuarea de cumpărături alimente/medicamente pentru persoanele
care se aflau în izolare sau carantină.
La nivelul serviciului Violență asupra Copilului s-a oferit asistență de specialitate pentru copilul neglijat /abuzat/traficat/exploatat care a
săvârșit o fapta penală, și familia sa în scopul reabilitării și reintegrării coilului (consiliere)inclusiv pentru agresor. I-au sprijinit pe minori prin
efectuarea nenumăratelor ședințe de consiliere. De asemenea au asigurat asistența de specialitate prin asistare și acompaniere a acestora în vederea
audierii de către Parchet, Poliție , instanță de judecată și DIICOT.
Obiectivele serviciului „Familial Adopţii şi Postadopţii” au constat în:
⁕ asigurarea protecţiei alternative (prevenirea abandonului şi a instituţionalizării) pentru copiii lipsiţi de ocrotirea părinţilor lor sau care în vederea
protejării intereselor lor nu pot fi lăsaţi în grija acestora prin instituirea unei măsuri de protecţie specială, respectiv plasament la o persoană/familie,
instituirea tutelei, deschiderea procedurii de adopţie pentru copil, scopul acestor demersuri fiind asigurarea mediului optim de viaţă pentru copilul
aflat in dificultate cu alinierea la principiile, normele şi standardele europene în domeniu;
⁕Sprijinirea familiilor / persoanelor care solicită obținerea atestatului ca apte să adopte prin activități de consiliere și oferire de informații despre
procedura de atestare și pregătire și despre serviciile de sprijin existente, evaluarea psihosocială a persoanelor / famililor care solicită eliberarea
atestatului de persoană / familie aptă să adopte și monitorizarea procesului de adopție;
⁕Monitorizarea procesului de adopție și post-adopție prin:
- Identificarea familiei/persoanei adoptatoare potrivită copilului pentru care instanţa judecatorească a încuviințat deschiderea procedurii adopției
interne,
- Pregatirea și susținerea familiei/persoanei adoptatoare pentru asumarea în cunoștință de cauză și în mod corespunzător a rolului de părinte,
- Pregătirea și consilierea copilului aflat în procesul de adopție pentru derularea optimă a adopției,
- Realizarea potrivirii dintre copil și familie/persoana adoptatoare, consiliere și sprijin a acestora în perioada de potrivire,
- Sprijinirea copilului și a familiei pe întreaga perioadă de derulare a adopției și în perioada postadopție;
⁕Sprijinirea persoanelor care au fost adoptate şi care doresc să cunoască identitatea părinţilor/ rudelor din familia biologică și istoricul personal.
Au fost reevaluate cazurile copiilor aflaţi în evidenţa Serviciului Familial Adopții și Postadopții în conformitate cu prevederile stipulate de Legea
272/2004, republicată și modificată, Legea 287 din 2009 privind Codul Civil. Instituirea unei măsuri de protecţie specială plasament la o
familie/persoană, astfel: în cazul a 15 copii a fost instituit plasamentul la o familie/persoană de către instanţa judecătorească, pentru 7 copii s-a
instituit plasamentul la o familie/persoană de către Comisia pentru Protecţia Copilului (C.P.C.) sector 1 iar în cazul a 11 copii a fost instituit
plasamentul în regim de urgență de către DGASPC Sector 1.
Au fost reevaluate cazurile a 57 copii, cazuri care au fost supuse atenţiei Comisiei pentru Protecţia Copilului sector 1.
Au fost reevaluate cazurile a 78 copii, care au avut instituită măsura de protecţie specială-plasament de către instanţa judecătorească.
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A fost monitorizată situaţia copiilor pentru care alte sectoare/judeţe au instituit măsura de protecţie şi au fost transmise rapoarte de
monitorizare şi acte în vederea reevaluării situaţiei copiilor (26 cazuri). S-au eliberat 42 de atestate pentru familiile apte să adopte şi s-au efectuat 18
postadopţii.
Pentru asigurarea desfaşurării optime a serviciilor pe care le desfăşoară Serviciul Familial, Adopții și Postadopții, consideră că este oportună
armonizarea legislaţiei şi a metodologiei de lucru din domeniu, perfecţionarea continuă a personalului de specialitate astfel încât să fie asigurată
satisfacerea nevoilor copiilor aflaţi în dificultate, pentru care s-a instituit o măsură de protecţie specială, plasamentul/plasamentul de urgență la o
familie/persoană sau adopție și acești copii să crească și să se dezvolte într un mediu familial stabil și în siguranță.
Serviciul ⹂Secretariat Comisiiʺ asigură lucrările de secretariat ale Comisiei pentru Protecţia Copilului şi ale Comisiei de Evaluare a
Persoanelor Adulte cu Handicap – organe de specialitate ale Consiliului Local Sector 1, cu rol decizional în materia protecţiei drepturilor copilului şi
a încadrarii persoanelor adulte în grad și tip de handicap
Prin urmare, în perioada ianuarie – decembrie 2021, au fost înregistrate spre prezentare, dezbatere şi soluţionare de către Comisia pentru
Protecţia Copilului şi respectiv Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap un număr de 3913 dosare pentru care au fost emise 3245
Hotărâri, Decizii și Certificate de încadrarea în categoria persoanelor adulte cu handicap. Evaluarea a fost facută din punct de vedere medical,
psihologic, social şi educaţional, de către specialiştii echipei multidisciplinare din cadrul biroului Evaluare Complexă, pentru fiecare caz în parte. Au
fost efectuate 381 rapoarte de anchete psiho-sociale dintre care 10 au fost pentru copiii cu dizabilități și măsura de protecție, cu recomandările pentru
stabilirea obiectivelor din planul individualizat de protecție
În urma evaluării au fost propuşi Comisiei pentru Protecţia Copilului sector 1, în vederea încadrării într-o categorie de persoane cu handicap
care necesită protecţie specială, un număr de 376 de dosare ( 196 de dosare propuse pentru gradul GRAV, 74 gradul ACCENTUAT, 90 gradul
MEDIU,7 dosare propuse pentru gradul UŞOR și 9 dosare propuse pentru neâncadrare).
Serviciul Asistenţi Maternali Profesionişti asigură protecția copilului care este temporar sau definitiv lipsit de ocrotirea părinților săi, sau care,
în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora şi necesită stabilirea unei măsuri de protecție ce impune creșterea, îngrijirea şi
educarea copilului de către un asistent maternal profesionist.
Această formă de protecţie include şi plasamentul copilului în regim de urgentă, plasamentul copilului cu nevoi speciale (copil cu deficienţă,
copil abuzat, copil cu tulburări de comportament, copil cu HIV / SIDA), în vederea asigurarii unui climat familial necesar recuperării sale.
La sfârșitul perioadei de raportare în rețeaua de asistență maternală a DGASPC Sector 1, un număr de 109 de copii beneficiau de măsuri de
protecție (plasament în regim de urgență/plasament), respectiv :
- 26 copii plasați la amp domiciliati în sectorul 1
- 1 copil plasat la amp domiciliati în sectorul 6
- 6 copii plasați la amp domiciliati în sectorul 2
- 16 copii plasați la amp domiciliati în judetul Ilfov
- 41 copii plasați la amp domiciliati în judetul Ialomița
- 19 copii plasati la amp domiciliati în judetul Giurgiu.
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În cursul anului 2021 au intrat în reteaua de asistenţă maternală un număr de 8 copii, proveniti din unități sanitare, familie sau centre de
plasament. Tot în cursul acestui an un număr de 19 copii/ tineri au ieşit din sistemul de asistenţă maternală după cum urmează:
• 4 copii au plecat în IVA ( încredinţare în vedere adopţiei )
• 1 copil a fost repatriat;
• 2 copii-s-a menținut măsura de plasament cu schimbare din plasament la amp în plasament la persoană;
• 4 copii au fost reintegrați în familia naturală sau extinsă;
• 5 tineri au părăsit sistemul de protecție la cerere;
• 2 copii/tineri au fost mutați la cerere în apartament social/căsuța de tip familial/centru de plasament ;
• 1 copil cu nevoi speciale a fost mutat într-o căsuță de tip familial, adecvată nevoilor lui.
Începând cu luna decembrie 2014, alocaţia de hrană pentru copiii plasaţi la asistent maternal profesionist se acordă sub forma alocaţie de
plasament de la bugetul de stat, fiind virată lunar de către APSMB .
Conform legislatiei în vigoare alocaţia de plasament acordată de APSMB este în valoare de 600 lei pentru copilul normal şi 900 lei pentru
copilul cu handicap. Aceste sume sunt menite să acopere toate cheltuielile legate de transport, hrană, cazarmament, rechizite, îmbrăcaminte,
încălţăminte etc pe care asistentul maternal le poate avea cu copilul pe care îl ingrijeste.
Pentru oferirea unor servicii care să asigure interesul superior al copilului, s-au menținut convenţiile de colaborare care au avut ca şi scop
protejarea copiilor deja plasați la asistenții maternali cu domiciliul în județele și sectoarele respective și identificarea de noi persoane care să devină
asistenţi maternali profesioniști și să să asigure serviciile sociale necesare la nivelul DGASPC SECTOR 1, în locul asistenților maternali care și-au
încetat activitatea din diverse motive în această perioadă.
La sfârșitul perioadei raportate, în rețeaua de asistenți maternali profesioniști angajați ai DGASPC Sector 1 erau un număr de 98 asistenți
maternali care aveau în îngrijire un număr de 109 copii.
În vederea duratei de asistare, probleme majore s-au constatat la copiii cu vârste peste 8 ani pentru care nu s-a identificat nici o alternativă
definitivă la măsura de protecție ( reintegrare în familia naturală sau extinsă/ adopție ).
Pentru copiii aflați în sistemul de asistență maternală al DGASPC sector 1 se asigură permanent, de catre angajații Serviciului Asistenți
Maternali Profesioniști, monitorizarea activității asistentilor maternali, monitorizarea evoluției copiilor, reevaluarea măsurilor de protecție, evalauarea
anuală a activității asistenților maternali, reînnoirea certificatelor de încadrare în grad de handicap, reînnoirea atestatelor asistenților maternali, așa
cum prevede Standardul 35/2003 .
În anul 2021 au fost angajate 48 persoane (dintre care 7 asistenți maternali profesioniști și 34 asistenți personali) restul de 7 persoane fiind
angajate pe posturile protejate din cadrul Centrului dedicat acestui tip de activitate, fiind încetate 156 contracte individuale de muncă/raporturi de
serviciu, inclusiv prin procedura transferului în interesul serviciului (dintre care 3 asistenți maternali profesioniști și 53 asistenți personali).
La 31 decembrie 2021, numărul total de posturi din Organigrama instituției a fost de 2265 (inclusiv asistenții maternali profesioniști, asistenții
personali și asistenții personali profesioniști) din care 1678 ocupate (98 asistenți maternali profesioniști și 326 asistenți personali).
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Serviciul Rezidențial are ca obiective:
✓ Asigurarea protecției copiilor care necesită plasarea într-un serviciu rezidențial, cu respectarea standardelor minime obligatorii,
✓ Asigurarea condițiilor necesare de dezvoltare armonioasă a copilului urmărindu-se aspectele legate de sănătate, identitate, familie și
relații sociale, conduită, dezvoltare emoțională, comportament și deprinderi de îngrijire personală,
✓ Asigurarea pregătirii corespunzătoare a ieșirii copilului/tânărului din centru,
✓ Respectarea standardelor minime obligatorii și a legislatiei în vigoare în planificarea protecției copilului inclusiv impotriva abuzurilor și
cu privire la evenimentele deosebite și obținerea consimțământului reprezentantului legal pentru participare la diferite activități.
Pe componenta de plasament în regim de urgență au fost asistați 59 de copii (5 dintre ei au avut mai multe intrări iar 12 au fost cetățeni străini),
iar pentru soluționarea situației lor au fost întocmite 50 de note telefonice, 70 adrese și 4 rapoarte sociale. Pentru 2 dintre copii au fost întocmite
Dispoziții de asistare, iar pentru 4 dintre ei au fost întocmite dispoziții de plasament în regim de urgență.
Printre atribuțiile Serviciului Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori de Asistență Socială și Inluziune Socială se enumeră:
- Introducerea şi actualizarea informaţiilor privind copiii aflaţi în baza de date a DGASPC sector 1 prin utilizarea programului CWMTIS (Child Welfare
Monitoring and Tracking Information System), cât şi în evidenţa internă a Serviciului Monitorizare, informaţii cu privire la hotărârile emise de Comisia pentru
Protecţia Copilului - sector 1 şi a sentinţelor judecătoreşti referitoare la:
• copiii care beneficiază de măsură de protecție specială la centre rezidențiale aflate în subordinea DGASPC - sector 1;
• copiii care beneficiază de măsură de protecție specială la centre rezidențiale ale organismelor private autorizate;
• copiii care beneficiază de măsură de protecție specială la rude până la gradul IV, alte persoane/familii;
• copiii care beneficiază de măsură de protecție specială la asistenţi maternali profesionişti angajaţi ai DGASPC - sector 1;
• cupluri mama/copil găzduite în centre maternale;
• tineri care beneficiază de măsură de protecție specială la apartamente sociale;
• copiii aflaţi în încredinţare în vederea adopţiei;
• familiile atestate să adopte;
• copiii încadraţi într-o categorie de persoane cu handicap care necesită protecţie specială;
• copiii care necesită orientare şcolară;
• organismele private care desfăşoară activităţi de protecţie a copilului pe raza teritorială a sectorului 1;
• copiii care beneficiază de ajutoare materiale/financiare în scopul prevenirii abandonului (înscrierea la centrele de zi, plata gradiniţei, ajutoare de reintegrare
conform Legii 326/2003);
- Verificarea informaţiilor introduse în baza de date, centralizarea şi sintetizarea acestor informaţii după criterii solicitate: sex, grupă de vârstă, situaţia juridică a
copilului, forma şi durata serviciilor de care beneficiază copilul, măsura de protecţie, relaţia copilului cu familia sa, educaţia şcolară a copilului, starea de
sănătate/încadrarea acestuia într-o categorie de persoane cu handicap, numărul beneficiarilor/centru;
- Introducerea şi actualizarea informaţiilor privind persoanele cu dizabilităţi aflate în baza de date a DGASPC sector 1 prin utilizarea programului DSmart;
- Introducerea în programul Iprogres a informațiilor cu privire la copiii care beneficiază de măsură de protecție specială pe raza sectorului 1.
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2. Refuncţionalizarea serviciilor existente şi dezvoltarea de servicii noi în concordanţă cu nevoile identificate:
Începând cu data de 13 martie 2017, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a început implementarea proiectului
Extinderea conceptului de educație RODACIE în creșele din sectorul 1 ce vizează extinderea modelului de educație RODACIE în toate centrele
pentru grupa de vârstă 0-3 ani, din sectorul 1.
Modelul educațional RODACIE, bazat pe pedagogia daneză, a fost dezvoltat în perioada 2012 – 2015, având ca obiectiv dezvoltarea
autonomiei și independenței copiilor, obiectiv ce se poate realiza prin dezvoltarea abilităților, competențelor și capacităților personalului implicat în
activitățile din centrele aparținând sectorului 1.
În continuarea demersurilor realizate anterior, în perioada raportată (2021), au fost desfășurate activități de formare pentru
personalul angajat în cadrul CZ Sf. Andrei și acțiuni pentru menținerea sustenabilității modelului de educație RODACIE în cadrul CZ
Vrancea și CZ Sf. Nicolae, fiind totodată realizate demersurile pentru prelungirea duratei proiectului și extinderea acestuia la nivelul
grădinițelor.
Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 147/03.08.2021, proiectul a fost extins în sensul prelungirii duratei de
implementare și a includerii Grădinițelor nr. 97 și nr. 206 în programul de formare. Ulterior semnării acordului de colaborare între partenerii incluși în
implementarea proiectului (DGASPC Sector 1, CRFPS ProVocatie, VIA University College, Grădinița 97 și Grădinița 206) au fost începute
activitățile aferente fomării personalului din grădinițe prin revizuirea materialelor de formare si derularea trainingului inițial și inițierea traingului pe
arii de dezvoltare.
Centrul Româno Danez pentru Educaţie Integrată este o componentă funcţională a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a
Copilului Sector 1, a cărei misiune este de a asigura, pe timpul zilei, servicii integrate de îngrijire, educaţie, recreere, socializare, dezvoltare a
deprinderilor de viaţă independenta pentru copii cu vârsta cuprinsă între 6 luni şi 3 ani, în scopul dezvoltării unei personalităţi echilibrate care să
includă încrederea în forţele proprii, independenţa, toleranţa, expresivitatea emoţională şi creativitatea.
Pentru anul calendaristic 2021 obiectivele fixate au fost următoarele :
- asigurarea unui climat optim necesar dezvoltării unei personalităţi echilibrate a copiilor;
- acordarea a 4 mese pe zi ;
- intalniri individuale și de grup cu părinții.
În cadrul Centrului Româno Danez pentru Educaţie Integrată au funcţionat trei grupe, cu vârste cuprinse între 6 luni - 3 ani.
La data de 01.01.2021 un număr de 30 de copii au fost înscriși și frecventau Centrul Româno- Danez pentru Educație Integrată.
Același obiectiv propus de către DGASPC sector 1, constând în desfășurarea activităților educaționale conform modelului implementat prin proiectul
“Extinderea conceptului de educaţie RODACIE în cadrul creşelor şi grădiniţelor din sectorul 1” finanţat de Consiliul Local al sectorului 1 a fost
propus a se realiza și în cadrul Centrului de Zi “Vrancei”. Centrul de zi “ Vrancei” oferă pe timpul zilei (de luni pana vineri, de la 7,oo-17,30) servicii
integrate de îngrijire, supraveghere și educație timpurie, copiilor de vârstă antepreșcolară.
Activitatea în centru se desfășoară din luna iulie 2012, cand s-a procedat la amenajarea complexului. Activitatea cu copiii a început în luna
septembrie 2012. În anul 2020 a continuat modul de educație româno-danez în cadrul Centrului de Zi ”Vrancei”. În anul 2021, activitatea centrului a
funcționat în parametri normali, în contextul pandemic actual.
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1. Obiective:
• Desfășurarea activităților educaționale conform modelului implementat prin proiectul “Extinderea conceptului de educaţie RODACIE în
cadrul creşelor şi grădiniţelor din sectorul 1”, finanţat de Consiliul Local al sectorului 1.
• Adaptarea mediului educativ și a activităților didactice la noul context pandemic.
• Angajarea de noi educatori și infirmiere conform organigramei, pentru satisfacerea nevoilor numărului de copii înscriși (mai ales că, în cursul
anului 2021, au fost vacantate 6 posturi, în urma pensionării sau demisiei unor angajați din cadrul centrului)
• Continuarea amenajării spatiului din curtea creșei;
• Crearea unui climat propice desfășurării activităților zilnice ale copiilor;
• Formarea inițială și continuă a personalului;
• Realizarea de materiale informative pentru aparținătorii beneficiarilor;
• Îmbunătățirea permanentă a activității centrului prin achiziționarea de noi materiale didactice și jucarii specifice vârstei antepreșcolare;
• Menținerea relației cu familia copilului, ținând cont de restricțiile impuse de noul context pandemic
Obiective propuse pentru educația timpurie:
• Stimularea diferențiată a copilului necesară dezvoltării sale individuale în plan intelectual, socio-afectiv și psihomotric, ținând cont de
particularitățile specifice de vârsta ale acestuia;
• Realizarea unui demers educational bazat pe interacțiunea activă cu adultul, rutina zilnică, organizarea eficienta și protectivă a mediului;
• Promovarea jocului ca formă de activitate, metodă, procedeu și mijloc de realizare a demersurilor educaționale la vârstele timpurii;
• Promovarea interacțiunii cu ceilalți copii prin activități de grup specifice vârstei;
Sprijinirea părinților și familiei în educația timpurie.
Activitățile educative au fost centrate pe dezvoltarea fizică, cognitivă, emoțională și socială a copiilor, respectiv pe remedierea timpurie a eventualelor
dificultăți de dezvoltare.
Tipurile de activități deșfasurate sunt:
• activități de artă și creativitate
• activități pentru stimularea limbajului și a comunicării
• activități de muzică si mișcare
• jocuri pentru încurajarea socializării și a formării unor relații între copii
• alte tipuri de jocuri (joc simbolic, joc senzorial, joc de construcție, experimente, etc);
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În aceste activități s-a ținut cont de nivelul cognitiv și de ritmul biologic propriu fiecărui copil, oferindu-i acestuia un echilibru emoțional.
Ulterior 7 educatori din cadrul CZ Vrancei au urmat cursul de formare de formatori organizat de CRFPS ProVocație, și 3 dintre ei au devenit formatori
pentru celelalte creșe întrate în proiect (CSS Sf Nicolae și CSS Sf. Andrei).
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 1 derulează proiectul “Extinderea conceptului de educaţie RODACIE în
cadrul creşelor şi grădiniţelor din sectorul 1”, finanţat de Consiliul Local al sectorului 1 și în Creșa „Sf.Nicolae”; proiectul a debutat cu formarea
teoretică a personalului angajat începând cu luna martie 2018. Una din activitățile proiectului constă în amenajarea spațiului (interior și exterior)
amenajare ce presupune, pe langă efectuarea de lucrări și achiziția de mobilier, în acord cu principiile modelului de inspirație româno-danez. De
asemenea, tot personalul (educativ, de curățenie și medical) a intrat în proces de formare susținut de trainneri angajați ai Asociației ProVocație și
experți danezi de la VIA University College Danemarca.
Începând cu luna martie 2018, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 1 derulează proiectul “Extinderea
conceptului de educaţie RODACIE în cadrul creşelor şi grădiniţelor din sectorul 1”, finanţat de Consiliul Local al sectorului 1. Centrul de zi
„Sf.Nicolae” a intrat în proiect în luna martie 2018. Una din activitățile proiectului constă în amenajarea spațiului (interior și exterior) amenajare ce
presupune, pe lângă efectuarea de lucrări și achiziția de mobilier, în acord cu principiile modelului de inspirație româno-danez. De asemenea, tot
personalul (educativ, de curățenie și medical) a intrat în proces de formare susținut de trainneri angajați ai C.R.F.P.S. ProVocație și experți danezi de la
VIA University College Danemarca, formare care s-a desfășurat în trei etape: formare inițială, formare pe arii de învățare și formare la locul de
muncă. Procesul de formare s-a încheiat în luna decembrie 2019. În perioada martie-iunie 2021 personalul a participat la cursurile de consolidare a
noțiunilor și abilitatilor dobândite în formarea anterioară. În anul 2021 s-a reusit amenajarea spatiului de joacă din spatele centrului. Amenajarea s-a
realizat conform proiectului realizat de catre expertul danez.
Activitățile educative au fost centrate pe dezvoltarea fizică, cognitivă, emoțională și socială a copiilor, respectiv pe remedierea timpurie a
eventualelor dificultăți de dezvoltare.
Tipurile de activități deșfășurate sunt:
- activități de artă și creativitate
- activități pentru stimularea limbajului și a comunicării
- activități de muzică si mișcare
- jocuri pentru încurajarea socializării și a formării unor relații între copii
- alte tipuri de jocuri (joc simbolic, joc senzorial, joc de construcție, experimente, etc);
Centrul Maternal Sf Nicolae este un serviciu pentru prevenirea separǎrii copilului de pǎrinţii sǎi, de tip rezidenţial, organizat pe model
familial, a cǎrui misiune este de a permite formarea, menţinerea şi întǎrirea legǎturilor familiale, precum şi sprijinirea familiei pentru asumarea
responsabilitǎţilor parentale. Centrul Maternal reprezintǎ organizarea unui modul de viaţǎ care sǎ asigure bunǎstarea cuplului mamǎ-copil, securitatea
fizicǎ, psihicǎ şi materialǎ a rezidentelor şi mai ales componentele educaţionale şi cele care sǎ asigure premisele reintegrǎrii sociale şi familiale.
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La data de 01.01.2021 se aflau asistate în Centrul Maternal “Sf. Nicolae” 11 mame cu vârste cuprinse între 17şi 40 ani) şi 18 copii (cu vârste
cuprinse între 2 luni si 11 ani).
În perioada 01.01.2021 - 31.12.2021 au fost admise în programul Centrului Maternal "Sf. Nicolae" un număr de: 30 mame (24 mame şi 6
gravide la admiterea in CM), cu vârste cuprinse între 14 şi 42 ani, şi 46 copii (cu vârste cuprinse între 3 zile şi 13 ani);pentru 17 cupluri mamǎ-copil
au fost întocmite planuri de servicii şi Dispoziţii de asistare;12 cupluri au beneficiat de servicii sociale în urma aprobǎrii cererii de gǎzduire, fiind
ulterior transferate pe raza județului de domiciliu;6 beneficiare erau însǎrcinate la admiterea în Centrul Maternal (dintre care 3 minore), beneficiind
de consiliere şi asistare adecvatǎ pentru naştere iar 5 minore (2 mame și 3 însărcinate) au fost admise în Centrul Maternal.
Totalul beneficiarilor Centrului Maternal “Sf. Nicolae” pe anul 2021- 41 cupluri mamǎ-copil și 64 copii, incluzȃnd cuplurile existente la sfȃrşitul
anului 2020(11 mame şi 18 copii).
Centrul de Servicii Sociale Sfântul Andrei este un centru social destinat protecției copilului. Misiunea centrului este protecția copiilor, menţinerea
refacerea şi dezvoltarea capacităţilor copilului şi ale părinţilor săi pentru depăşirea situaţiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa
prin asigurarea pe timpul zilei a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere, socializare cât și a unor activităţi de sprijin, consiliere, dezvoltare a
deprinderilor de viaţă independentă, educare pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copiii.
Capacitatea centrului este de 144 locuri, distribuite în 12 grupe.
Implementarea sistemului de educație danez s-a desfășurat în două etape:
• Prima etapă s-a desfășurat până la finalul anului 2019 și corespunde finalului perioadei de training, în care personalul a dobândit cunoștințele
teoretice necesare și abilitățile practice pentru a lucra în noul sistem.
• A doua etapă până la finalul anului 2020, corespunde perioadei de consolidare a cunoștințelor dobândite în cei doi ani de training, când
sistemul de educație danez va deveni modul de lucru în cadrul centrului de zi.
Realizarea obiectivelor propuse pentru anul 2021 a fost puternic influențată și în cadrul acestui centru de pandemia cu COVID-19.Numărul de
copii care au beneficiat de serviciile centrului în anul 2021 a fost 227.
Copiii din Centrul de Zi au beneficiat de numeroase activități sau situații de învățare, inclusiv de dezvoltare a deprinderilor de autoservire.
Achizițiile dobândite de fiecare copil se regăsesc în evaluările periodice care s-au efectuat, în rapoartele trimestriale, în fisa de evaluare/reevaluare a
progreselor beneficiarilor, aceasta fiind o oglindă a progreselor copilului.
Centrul de Zi a oferit copiilor activități recreative și de socializare, pentru a realiza un echilibru între activitățile educative și cele de relaxare și
joc. A fost întocmit un program de activități recreative și de socializare în așa fel încât în fiecare lună, educatoarele dintr-o grupă răspund de
organizarea activităților din curte.Aceste activități i-au făcut pe copii să-și mențină un echilibru fizic și psihic necesar unei dezvoltări armonioase.
Centrul de Zi dispune de un management și o administrare suficiente, care i-au asigurat o funcționare optimă în acord cu misiunea sa.
De asemenea și-a desfășurat activitatea într-o locație accesibilă persoanelor care au nevoie de serviciile oferite, beneficiind de spații generoase,
amenajate conform reglementărilor în vigoare, siguranța copiilor fiind asigurată atât în interior, cât și în curtea instituției.
Menționăm și faptul că a fost obținută Licența de funcționare a centrului cu nr 1457/09.12.2021.
Casa Sf Ştefan oferă servicii de bază (cazare, masă, igienă corporală), servicii de suport (servirea hranei, menaj, activităţi de petrecere a
timpului liber) şi servicii de recreere şi socializare (plimbări, participarea la evenimentele comunităţii).
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De serviciile oferite au beneficiat un număr de 30 copii. Obiectivele pe anul 2021 au fost stabilite în concordanţă cu strategia locală pentru
protecţia copilului conformă cu Strategia Naţională a Guvernului României pentru protecţia copilului.
La sfârșitul lunii decembrie 2021 se aflau instituționalizați 28 de copii (1 în familie). Finanțarea activităţilor/programelor este asigurată de
D.G.A.S.P.C. Sector 1.
Casa Sfântul Ştefan a identificat şi resurse financiare externe beneficiind de sposorizări astfel:
•Ieșiri la ateliere de creație, excursie 15.02-16.02.2020 și ateliere de creație achiziționate de Fundația Ajungem Mari, ieșire la Mc
Donalds oferite de persoane fizică, servit masa la restaurant Dizzel;
•De Crăciun, Paști, 1 Iunie, copiii protejaţi au beneficiat de cadouri sponsorizate de către persoane fizice, asociații sau instituţii;
•Sponsorizări constând în produse electrocasnice, materiale igienico sanitare și de întreținere, materiale de igienă personală, mobilier,
produse alimentare.
Casa Sf Constantin oferă servicii de bază (cazare, masă, igenă corporală), servicii de suport (servirea hranei, menaj, activităţi de petrecere a
timpului liber) şi servicii de recreere şi socializare (plimbări, participarea la evenimentele comunităţii). De serviciile oferite au beneficiat un număr de
12 copii/tineri.
Modulul Pavilionar de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrică Buburuza– componentă a Compexului Social de Servicii pentru
Copii/Tineri cu Afecțiuni Neuropsihiatrice, este un serviciu specializat de tip rezidențial, fară personalitate juridică, aflat în subordinea DGASPC
Sector 1, care asigură copiilor cu handicap un nivel de viaţă corespunzător dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale și sociale, promovând dreptul
acestora la egalitate de șanse, nediscriminare, integritate și îmbunătăţirea calităţii vieţii.
Modulul Pavilionar de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrică Buburuza ocroteşte un număr de 13 copii avînd vârsta cuprinsă între 7 – 17
ani, cu certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap care necesită protecţie specială (accentuat/grav/grav cu asistent personal) şi
pentru care s-a stabilit măsură de plasament.
Acești copii beneficiază de: spaţiu de locuit, programe de recuperare, educaţie continuă pentru învaţarea deprinderilor de bază, activităţi de
grup şi programe individualizate, activităţi de socializare (excursii, tabere, activităţi în aer liber etc.).
Modulul Pavilionar de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrică Buburuza este alcătuit din: living, bucatărie, spălătorie, băi si cinci
dormitoare, o cameră de stimulare polisenzoială și o cameră pentru izolarea beneficiarilor cu boli infecto-contagioase care nu necesită internare.
Pentru păstrarea cadrului familial ce asigură intimitate, fiecare copil are un spaţiu personal în dormitor (pat, noptieră și dulap cu obiecte personale).
Copiii sunt implicaţi permanent în activităţile zilnice casnice şi gospodăreşti, în funcţie de posibilităţile lor de întelegere şi acţiune.
Pe parcursul anului 2021, MPRRN Buburuza a oferit servicii de bază (cazare, masă, igienă corporală), servicii de suport (servirea hranei,
menaj, activităţi de petrecere a timpului liber), servicii de recreere şi socializare (plimbări, excursii) și servicii de abilitare/reabilitare (kinetoterapie și
terapie ocupațională/senzorială).
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Modulul Pavilionar de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Alexandra – componentă a Compexului Social de Servicii pentru
Copii/Tineri cu Afecțiuni Neuropsihiatrice, este un serviciu specializat de tip rezidențial, fară personalitate juridică, aflat în subordinea DGASPC
Sector 1, care asigură copiilor/tinerilor cu handicap un nivel de viaţă corespunzător dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale și sociale,
promovând dreptul acestora la egalitate de șanse, nondiscriminare, integritate și îmbunătăţirea calităţii vieţii. Modulul Pavilionar de Recuperare si
Reabilitare Neuropsihiatrică Alexandra ocroteşte un număr de 8 copii și tineri având certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap
care necesită protecţie specială (accentuat/grav/grav cu asistent personal) şi pentru care s-a stabilit măsură de plasament.
Acești copii beneficiază de spaţiu de locuit, asistență medicală, programe de recuperare, educaţie continuă pentru învaţarea deprinderilor de
bază, activităţi de grup şi programe individualizate, activităţi de socializare (excursii, tabere, activităţi în aer liber etc.).
Modulul Pavilionar de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Alexandra este alcătuit din: living, bucatărie, spălătorie, băi si cinci
dormitoare, o cameră de stimulare polisenzoială și o cameră pentru izolarea beneficiarilor cu boli infecto-contagioase care nu necesită internare.
Pentru păstrarea cadrului familial ce asigură intimitate, fiecare copil are un spaţiu personal în dormitor (pat și dulap cu obiecte personale).
Copiii sunt implicaţi permanent în activităţile zilnice casnice şi gospodăreşti, în funcţie de posibilităţile lor de întelegere şi acţiune.
Pe parcursul anului 2021, MPRRN Alexandra a oferit servicii de bază (cazare, masă, igienă corporală), servicii de suport (servirea hranei,
menaj, activităţi de petrecere a timpului liber), servicii de recreere şi socializare (plimbări, excursii) și servicii de abilitare/reabilitare (kinetoterapie și
terapie ocupațională/senzorială) și asistență medicală.
Obiectivele pe anul 2021 au fost stabilite în concordanţă cu strategia locală pentru protecţia copilului, conformă cu Strategia Naţională a
Guvernului României pentru protecţia copilului.
Centrul de Zi Jiului este componentă funcțională a DGASPC Sector 1 din luna Octombrie 2001. Începând cu data de 08.09.2020 Complexul
Social de Servicii s-a reorganizat, devenind Centru de Zi ”Jiului”, conform Dispoziției nr. 8792/ 08.09.2020.
Acesta reprezintă un serviciu social de zi fără personalitate juridică pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți, în subordinea Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, București, cod serviciu social 8891 CZ-C-II, și licență de funcționare seria LF
nr.0001284.
În cadrul Centrului de Zi se desfăşoară activităţi de îngrijire, de educaţie, de asistenţă medicală, activităţi recreeative şi de socializare .Dispune
de o capacitate de 200 locuri pentru copii cu vârste cuprinse într 0 şi 3,6 ani și oferă următoarele tipuri de servicii sociale:
• Suport și asistență pentru familiile și copiii aflați în dificultate,
• Consiliere psihologică/ parentală, dezvoltare personală de grup
• Îngrijire și asistență medicală
• Servicii de preparare și servire a mesei
• Activități recreative, de socializare, jocuri, discuții de grup, serbări
La începutul anului 2021 în cadrul Centrului de Zi erau înscriși un număr de 143 de copii.
Pe parcusul anului raportat, prezența copiilor a variat lunar astfel încât la începutul anului școlar 2021-2022 au fost admiși în Centru de Zi un
număr de 72 copii, la sfârșitul anului 2021 figurând înscriși 172 de copii.
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Pentru fiecare copil admis în Centru începând cu luna septembrie 2021 s-a întocmit un Plan Personalizat de Intervenție și o Fișă de servicii
care se găsesc în dosarul de servicii al copilului. Centrul monitorizează evoluția copiilor, progresele constatate sunt consemnate în fișa de
monitorizare și aduse la cunoștință părinților.
Activitățile educaționale se desfășoară in grupe de câte 4-10 copii iar programele educaționale sunt adaptate vârstei și nivelului de dezvoltare al
copilului. Educatorul consemnează în fișa de evaluare inițială aspecte relevante privind dezvoltarea copilului, propune servicii specifice remedierii
deficiențelor observate notate în Planul de servicii.
Centrul de Zi acordă servicii de preparare și servire a hranei, corespunzătoare din punct de vedere cantitativ și calitativ. De asemenea, deține
spații și echipamente necesare pentru prepararea și depozitarea alimentelor dotate conform normelor în vigoare.În ansamblu, obiectivele propuse în
anul 2021 au fost parțial atinse, deoarece situația medical națională a fost una dificilă din cauza pandemiei de COVID, iar în acest an 2022 își propun
să desfășore activităţile educative şi recreative astfel încât să contribuie la dezvoltarea armonioasă a personalităţii fiecărui copil prin implicarea mai
activă a părinților în diverse workshop-uri informale susținute la sediul Centrului de Zi dar ținând cont de contextual infecției cu Sars-CoV- 2.
Pe parcursul anului 2021 Complexul Social de Servicii Pinocchio a oferit servicii de bază (cazare, masă, igiena corporală) servicii de suport
(prepararea și servirea hranei, activități de petrecere a timpului liber) și servicii de recreere și socializare (plimbări, participarea la evenimentele
comunității). De serviciile oferite au beneficiat un numar de 54 copii dintre care 7 au fost admiși în centru de 2/3 ori pe anul 2021.
Având în vedere interesul superior al copilului C.P”Pinocchio” încurajează reintegrarea copilului în familie și societate.
Centrul asigură respectarea drepturilor copilului și interesul sperior al acestuia, urmărindu-se nediscriminarea, acceptarea diversității, oferirea de
șanse egale. La începutul lunii ianuarie 2021 în componenta rezidențială se aflau un număr de 54 de copii, cu măsură de protecție, conform legii
272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.Pe parcursul anului 2021 s-au admis un număr de 54 copii. La sfârșitul lunii decembrie
2021 nu se aflau copii admiși pe componenta PRU.
Casa Sfântul Iosif a oferit servicii de bază (cazare, masă, igenă corporală), servicii de suport (servirea hranei, menaj, activităţi de petrecere a
timpului liber) şi servicii de recreere şi socializare (plimbări, participarea la evenimentele comunităţii). De serviciile oferite au beneficiat un număr de
28 copii/tineri.Trei copii au fost integrați în familie iar 1 minor a plecat la apartament social.
Obiectivele Centrului de Zi Copii Tulburare de Spectru Autist (T.S.A) pentru anul 2021 au fost următoarele:
❖Informarea părinţilor copiilor cu tulburări din spectrul autist cu privire la serviciile oferite în cadrul centrului precum si cu privire la specificul
acestui tip de dizabilitate,
❖Implicarea activă a părinţilor copiilor cu tulburări din spectru autist în vederea atingerii obiectivelor cuprinse în PPI,
❖Activitate de consiliere individuală a părinților/aparținătorilor copiilor cu TSA,
❖Activitate de consiliere de grup a familiilor/apartinătorilor copiilor cu TSA.
Performanţele centrului de consiliere şi asistenţă a copiilor cu TSA pot fi cuantificate din punct de vedere cantitativ şi calitativ; Beneficiarii centrului
sunt copii care au diagnosticul de Tulburare de Spectru Autist (T.S.A) cu vârste cuprinse între 0 ani și 18 ani. Capacitatea centrului este de 50 de
locuri.
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Pe parcursul anului 2021 a beneficiat de servicii de recuperare, reabilitare, consiliere un numar de 56 copii astfel:
- 56 de copii proveniţi din: 1. familie – 42 copii
2. centre de plasament, case de tip familial- 10 copii
3. asistenţă maternală – 2 copii
4. plasament familial – 2 copil
Fiecare copil cu tulburare de spectru autist este admis în cadrul centrului în urma unei evaluări complexe a nevoilor sale specifice în baza hotărârii
comisiei pentru protecţia copilului, care are drept anexe, după caz, certificatul de încadrare într-un grad de handicap, certificatul de orientare şcolară si
planul de servicii personalizat.
Fiecare copil are un Plan de Servicii Personalizat (PSP) și un plan de intervenție personalizat ( PIP), pentru fiecare tip de terapie de care
beneficiază. Evaluare iniţială psihologică ce este revizuită periodic şi beneficiază de servicii medicale, sociale, psihologice, psihopedagogice,
logopedice, educaţionale, recuperare, reabilitare, compensare.
Activitatea centrului de zi se desfășoară pe doua module după cum urmează:
- centrul de zi ( maxim 10 locuri) cu un program zilnic de la ora 8:00 la 16.30 de luni până joi si vineri până la ora 14:00, unde aceștia vor
beneficia nu doar de serviciile terapeutice specifice zilnice ci și de masa de prânz și program de somn. Din cauza pandemiei cu virusul Sars Cov-2,
timpul petrecut de copii în cadrul centrului a fost redus doar la orele de terapie, fără masă de prânz sau program de somn.
- program de servicii punctuale ( terapie psihologică, logopedică, activităţi educaţionale, terapie psihopedagogică) în același interval orar.
Scopul principal al programului de recuperare a fost remedierea deficitelor existente în diferite arii de dezvoltare şi facilitarea la maximum a
autonomiei personale. În acest sens obiectivele terapeutice formulate au inclus cu prioritate formarea abilităţilor funcţionale.
Fiecare copil a beneficiat de un plan personalizat de intervenţie elaborat de managerul de caz în colaborare cu specialiştii centrului şi cu familiile
copiilor pe baza evaluărilor iniţiale şi, după caz, a recomandărilor formulate de Serviciul de evaluare complexă. Planul include obiectivele
terapeutice, strategiile şi activităţile necesare îndeplinirii obiectivelor. Pentru a se stabili impactul acestor intervenţii asupra evoluţiei copilului
programele au fost revizuite periodic la intervale de 6 luni.
Gradul de realizare a obiectivelor propuse şi rata progresului înregistrată a fost bună pentru o parte din copii, principalele achiziţii fiind în
domeniul cognitiv, al motricităţii şi al autonomiei personale.
Metodologia de lucru folosită în cadrul activităţilor terapeutice a fost în principal terapia cognitiv-comportamentală asociată cu ludoterapia,
aplicată atât pentru achiziţionarea unor noi abilitaţi cât şi pentru ameliorarea comportamentelor problemă.
Şedinţele de lucru s-au desfăşurat individual, având la bază planul de terapie întocmit de fiecare specialist în parte.
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Programele educaţionale s-au desfăşurat pe baza planului individual întocmit pentru fiecare copil de personalul educativ şi a unui curriculum
cu spectru larg ce include abilităţi din diverse domenii de dezvoltare ( comportamental, motricitate fină şi grosieră, dezvoltare cognitivă,
socializare,etc). în funcţie de obiectivele propuse şi de capacităţile copiilor, activităţile educaţionale s-au desfăşurat atât individual cât şi în grup
pentru a promova interacţiunile sociale, asigurându-se pe parcursul zilei un echilibru între activităţile structurate/nestructurate, liniştite/dinamice şi
între cele iniţiate de copil şi cele iniţiate de specialist. Durata acestor activităţi a fost variabilă în funcţie de capacitatea de efort şi nivelul de
maturizare al fiecărui copil.
În această perioadă câțiva copii au fost integraţi în învăţământul şcolar special şi în cadrul învăţământului preşcolar de masă.
Pe parcursul anului personalul de specialitate ( psihologi, logopezi, psihopedagog, asistente medicale, educatoare) a participat la diverse
întâlniri, simpozioane, cursuri, conferinţe pe tema îngrijirii, recuperării, terapiei specifice a copiilor cu TSA.
Centrul de Zi de Recuperare pentru copiii cu dizabilități “Sf. Ecaterina”, înfiinţat în luna septembrie a anului 2004, oferă servicii de
recuperare, reabilitare pentru copiii cu dizabilități, precum si consiliere pentru părintii acestora. Activitatea centrului de zi pentru copii cu dizabilități
s-a desfăşurat pe 2 module dupa cum urmează :
⁓ centrul de zi cu un program zilnic de la ora 8 la 16.30,
⁓ program de servicii punctuale (terapie ocupaţională, educatională, psihologică, kinetoterapie, masaj).
Scopul principal al programului de recuperare a fost remedierea deficitelor existente în diferite arii de dezvoltare şi facilitarea la maximum a
autonomiei personale. În acest sens obiectivele terapeutice formulate au inclus cu prioritate formarea abilităţilor funcţionale.
Fiecare copil a beneficiat de un plan personalizat de intervenţie elaborat de coordonatorul centrului în colaborare cu specialiştii centrului şi
familiile copiilor pe baza evaluărilor iniţiale şi a recomandărilor formulate de Serviciul de evaluare complexă, medici specialisti etc. Planul include
obiectivele terapeutice, strategiile şi activităţile necesare îndeplinirii obiectivelor. Pentru a se stabili impactul acestor intervenţii asupra evoluţiei
copilului, programele au fost revizuite periodic la intervale de 6 luni. Gradul de realizare a obiectivelor propuse şi rata progresului înregistrată a fost
bună pentru majoritatea copiilor, principalele achiziții fiind în domeniul cognitiv, al motricităţii şi al autonomiei personale.
Metodologia de lucru folosită în cadrul activităţilor terapeutice a fost în principal terapia comportamentală aplicată atât pentru învăţarea unor
noi abilităţi ci şi pentru descreşterea comportamentelor problemă.
Şedinţele de lucru s-au desfăşurat individual, având la bază planul de terapie întocmit de fiecare specialist în parte.
Pe parcursul anului 2021 au beneficiat de servicii de recuperare, reabilitare, consiliere un număr de 170 copii, proveniți din:
➢ familie - 132 copii
➢ asistenţă maternală – 4 copii
➢ centre de plasament, case de tip familial – 34 copii.
Compartiment Proiect DGASPC sector 1-Asociația Sf Ana are ca obiectiv, furnizarea de servicii gratuite de educare, recuperare, integrare și
socializare pentru adolescenții cu handicap mintal sever din comunitate, în vederea accesului în cadrul structurilor de învățământ în masă, obținerea
unui grad cât mai mare de autonomie personală.
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3. Dezvoltarea de proiecte şi programe sociale în colaborare cu partenerii sociali (ong-uri, instituţii publice, etc) ;
Compartimentul ⹂Strategii Strategii, Proiecte, Programe în Domeniul Asistenţei Sociale şi Relaţia cu ONG⹂ a avut ca obiective specifice
pe parcursul anului 2021:
✓ Coordonarea activităţilor privind încheierea/ reînnoirea convenţiilor şi parteneriatelor de colaborare ale instituţiei cu ONG-uri, fundaţii,
instituţii publice,
✓ Implementarea proiectelor aflate în derulare, identificarea de surse de finanţare şi elaborarea de propuneri de proiecte, conform nevoilor
existente la nivelul instituţiei şi la nivelul comunităţii Sectorului 1 Bucureşti,
✓ Coordonarea activităţilor de voluntariat/ practică în cadrul instituţiei.
✓ Coordonarea activităților de practică/masterat, în cadrul instituţiei, a studenților/masteranzilor din universități şi centralizarea contractelor de
voluntariat prin întocmirea, actualizarea și completarea Registrului unic al voluntarilor existent la nivelul compartimentului;.
Activitatea de încheiere/ reînnoire a convenţiilor şi a parteneriatelor de colaborare cu parteneri publici/ privaţi, s-a realizat cu respectarea
procedurii interne: avizarea convenţiilor de colaborare de către departamentele implicate în implementare şi contactarea ONG-urilor în vederea
semnării documentului agreat.
În ceea ce privesc parteneriatele finanţate de la bugetul Consiliului Local Sector 1 s-a menținut legătura cu ONG-urile implicate în colaborare,
în vederea transmiterii documentelor necesare pentru reînnoirea și continuarea acestor parteneriate și s-au întocmit rapoartele de specialitate necesare
pentru emiterea Hotărârilor de Consiliu.
Asociațiile/fundațiile finanțate de la bugetul Consiliului Local Sector 1 prin intermediul DGASPC Sector 1 in anul 2021 sunt următoarele: Asociaţia
Alternativa 2003, Asociaţia Sf. Ana, Fundaţia Health Aid România (HAR), Fundația Viaţă şi Lumină (FVL), Asociația SOS Satele Copiilor România.
În cursul anului 2021, prin Compartimentul Strategii s-au încheiat noi colaborări cu ONG-urile care, prin serviciile oferite, vin în sprijinul
misiunii DGASPC Sector 1 privind asigurarea la nivelul comunităţii Sectorului 1 a serviciilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului,
familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi a oricăror persoane aflate în dificultate și aici putem menționa
colaborările cu: Asociația Lindenfeld; Asociația Vocea Copiilor Abandonați (AVCA); Fundația Viaţă şi Lumină- prevenire marginalizare socială,
familii defavorizate; Fundația Viaţă şi Lumină – protecția tinerilor postinstituționalizați în cadrul centrului de reședință; Direcția Generală de Poliție a
Municipiului București (DGPMB) – reducerea vulnerabilității victimale și infracționale a copiilor, adulților, persoanelor vârstnice; Fundația
Internațională pentru Copil și Familie ”Dr. Alexandra Zugrăvescu” (FICF) – proiecte educaționale și socio-recreative pentru tineri sau familiile
beneficiare de servicii sociale; Asociația Arte dell’Anima – proiect educațional ”Poveste și povestitori”, ateliere de lectură cu actori; DGITL sector 1
– protocol accesare baza de date în vederea identificării sarcinilor fiscale ale beneficiarilor de măsuri de protecție socială; DGASPC Sector 6 –
acordare de servicii sociale în cadrul CZ Sf. Andrei; Parchetul de pe lângă Tribunalul București – Protocol privind cooperarea în cauzele având ca
obiect infracțiuni contra libertății și integrității sexuale comise aupra minorilor; Grădina Botanică ”Dimitrie Brândză” a Universității din București –
program educațional în cadrul Grădinii Botanice ”Dimitrie Brândză” și la sediul Casei Sf. Ștefan; IGPR – Poliția Sector 1, cooperare în domeniul
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protecției și promovării drepturilor minorilor aflați în sistemul de protecție specială, victime ale traficului de persoane sau ale unor infracțiuni;
Asociația ”Colorează Viața” – activități educative, culturale, de divertisment sau socializare pentru beneficiarii sociali (copii, tineri, vârstnici);
Societatea Națională de Cruce Roșie din România – colaborare în vederea implementării proiectului CARE – prevenirea violenței de gen în rândul
adolescenților; Kaufland România SCS- colaborare privind Programul ACCES, angajarea persoanelor cu dizabilități; Spitalul Universitar de Urgență
Elias – prevenirea separării copilului de familie; DGASPC Iași – colaborare în vederea creșterii calității serviciilor sociale acordate beneficiarilor
(copii, adulți); DGASPC Covasna– colaborare în vederea creșterii calității serviciilor sociale acordate beneficiarilor (copii, adulți); Fundația Inimi
Deschise (FID) – activități cu și pentru beneficiarii sociali; DGASPC Dîmbovița - colaborare în vederea creșterii calității serviciilor sociale acordate
beneficiarilor (copii, adulți); Asociația Atelierul de Zâmbete – activități socio-educative și recreative cu copiii/tinerii beneficiari ai centrelor sociale;
Spitalul Clinic Filantropia – prevenirea separării copilului de familie; Complexul Multifuncțional Caraiman – servicii medicale de chirurgie generală
și geriatrie pentru beneficiarii instituționalizați; Asociația Dream Project- colaborare în vederea desfășurării de ateliere de educație parentală,
sprijinirea mamelor minore, consiliere vocațională; DGASPC Sector 2 - Act adițional nr.2 convenție; Asociația Magic Seniors – colaborarea în
vederea organizării și desfășurării de activități destinate vârstnicilor, în cadrul Clubului Seniorilor; Societatea Națională de Cruce Roșie din România
(Filiala Sector 1) – colaborare în vederea desfășurării activităților în cadrul programului ”Banca de alimente”; Asociația Sf. Capitano și Gerozaprotecția tinerilor postinstituționalizați prin oferirea de servicii sociale (cazare, masă, consiliere) în cadrul Casei pentru tinere ”Bartolomeu”;
DGASPC Sector 2 – AMP; DGASPC Giurgiu – menținerea și extinderea rețelei AMP; DGASPC Ialomița - menținerea și extinderea rețelei AMP;
DGASPC Sector 6 – Continuitatea activității AMP Tănase S.; Spitalul clinic de Psihiatrie ”Prof. dr. Alexandru Obregia” – servicii de intervenție
medicală și socială de urgență pentru persoane aflate în situație de risc social; Fundația ”Light into Europe” – colaborare în vederea instruirii și
informării cu privire la competențe în dizabilitate, participarea persoanelor cu dizabilități pe piața muncii; Asociația MAME – servicii sociale și
complementare tratamentului medical, adresate copiilor aflați în situație de risc, cu boli grave sau care provin din medii defavorizate, prevenierea
abuzului asupra copiilor; Clinica HOPE (2 convenții) – acces la servicii medicale psihiatrice, psihologice și psihoterapie în domeniul sănătății mintale
pentru beneficiari (copii); servicii medicale de bază pentru beneficiarii CRRN – MPRRN Sf. Mina (adulți); Fundația Miracol – activități cu și pentru
beneficiarii sociali (activități sportive, culturale, educative); Direcția Națională de Probațiune – Serviciul de Probațiune Ilfov – colaborare în vederea
integrării profesionale a persoanelor aflate în evidența SP Ilfov; Asociația Ateliere Fără Frontiere (act adițional nr. 1) – derularea proiectului
”Incluziunea are Voce”, aplicarea unui chestionar persoanelor adulte care fac parte din grupurile vulnerabile, (re)integrare socio-profesională a
persoanelor supuse riscului de excluziune socială; Spitalul Clinic de Chirurgie OMF ”Prof. dr. Dan Theodorescu” – asistență medicală de specialitate
SCCOMF (copii, adulți); Organizația Salvați Copiii – proiectul Acces la Educație, derulat în cadrul șc. 181 și șc. gimnaziale ”Uruguay”.
În acest moment, DGASPC Sector 1 are o serie de parteneriate active în domeniul social care vin să sprijine demersurile realizate în vederea
soluţionării cazurilor sociale aflate în evidenţa instituției.
Pe parcursul anului 2021 au fost semnate 42+5(HCL) convenţii de colaborare, care la nivelul DGASPC Sector 1 sunt implementate de Direcţia
Protecţia Copilului și Direcţia Protecția Persoanei şi Familiei. Dintre acestea, 23 sunt parteneriate public – privat şi 19 sunt parteneriate public –
public.
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Astfel, din cele 47 de convenții/ parteneriate cu ONG-uri și instituții publice, 26 convenții/ parteneriate de colaborare sunt implementate de
Direcţia Protecția Copilului, 11 convenții/ parteneriate de colaborare implementate de Direcţia Protecția Persoanei și Familiei și 10 convenții/
parteneriate de colaborare implementate de Direcţia Protecția Copilului, Direcţia Protecția Persoanei și Familiei și Serviciul Prevenire.
S-a continuat și pe parcursul anului 2021, desfășurarea proiectului ”TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” cod SMIS
127169.
Beneficiar: Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, în parteneriat cu cele 47 de Direcții Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului
Obiectivul general al proiectului este creșterea calității sistemului de asistență socială și a numărului de asistenți maternali la nivelul comunității, prin
introducerea de instrumente și proceduri și prin îmbunatățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem.
Valoarea totală a proiectului: 2.657.162.612,32 lei (din care 2.243.584.251,47 lei contribuția financiară din partea Uniunii Europene,
332.365.653,29 lei buget national și 81.212.707,56 lei contribuție proprie a beneficiarului/partenerilor).
Durata contractului: 120 de luni (ianuarie 2014-decembrie 2023)
Activitățile principale ale proiectului:
• Dezvoltarea și introducerea de instrumente/proceduri/mecanisme destinate activității asistenților maternali:
• Elaborarea unui set de proceduri de lucru pentru activitatea asistenților;
• Organizarea de seminarii de diseminare și instruire la nivelul județelor, cu scopul aplicării unitare a procedurilor elaborate;
• Crearea și dezvoltarea la nivel național a unei platforme digitale cuprinzând module de tip e-learning și baze de date relevante pentru rețeaua
de asistență maternală și personalul specializat din sistem.
• Susținerea programului de formare profesională destinat asistenților maternali:
• Elaborarea programului de formare profesională continuă și a suportului de curs autorizat ANC, inclusiv curriculele modulelor din cadrul
programului de formare destinat asistenților maternali;
• Înscrierea cursanților și formarea grupelor (selecția grupului țintă);
• Desfășurarea cursului de formare pe module specifice și certificarea participanților.
• Dezvoltarea rețelei de asistenți maternali:
• Campanie de informare și conștientizare derulată de solicitant în vederea identificării potențialilor asistenților maternali;
• Identificarea, recrutarea și angajarea persoanelor aparținând grupului țintă și care vor fi nou angajați pe perioada de implementare a
proiectului;
• Finanțarea cheltuielilor salariale aferente remunerației asistenților maternali existenți în sistem din 2014 și a celor nou angajați începând cu
2019.
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•

Managementul proiectului
• Informarea și publicitatea proiectului;
• Achiziție produse și servicii necesare implementării proiectului;
• Coordonarea generală a proiectului.
Obligația DGASPC sector 1, ca partener în acest proiect este de a extinde reţeaua AMP la nivelul sectorului 1 cu câte 5 asistenți maternali
/per an în perioada 2019-2023. Pentru anul 2021 obiectivul a fost atins în proportie de 100%.
În cadrul proiectului "Team-Up: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor", Cod MySMIS 127169 s-au cheltuit în cursul anului 2020:
392.893,00 lei, valoare solicitată în cadrul cererilor de rambursare, DGASPC Sector 1 asumându-și contribuția proprie, reprezentând 2% din valoarea
totală a cheltuielilor eligibile.
Principalele programe de prevenire a separării copilului de familie sunt: acordarea de prestații materiale/financiare (lapte praf, plata
contribuției de hrană la centre de zi, gradinițe și afterschool, tichete sociale pentru grădiniță, gratuitate pentru plata gradiniței și creșei începând cu al
3-lea copil, medicamente), suport pentru întocmirea actelor de identitate/actelor de stare civilă, plata chiriei, evaluarea și monitorizarea copiilor cu
părinți plecați la muncă în străinătate, sprijin în vederea întocmirii documentației necesare în vederea obținerii delegarii drepturilor părintești pentru
copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate, evaluarea condițiilor de desfășurare a activităților remunerate din domeniul cultural, artistic, sportiv și
de modelling în care sunt implicați copiii, admitere în centre maternale și adăposturi pentru victimele violenței în familie,facilitarea accesului la
servicii medicale/educaționale, sprijin și/sau acompaniere în relația cu alte instituții,consiliere socială și psihologică.
În cadrul acestor programe s-au încheiat parteneriate cu diverse ONG-uri care derulează activități în domeniul prevenirii separării copilului de
familie:
I. Parteneriatul cu SOS Satele Copiilor România – SOS Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Copii şi Părinţi Bucureşti.
Obiectul convenţiei îl reprezintă prevenirea separării copilului de familia sa prin servicii destinate dezvoltării abilităţilor părinţilor pentru
conştientizarea nevoilor copilului de a creşte şi se dezvoltă într-un mediu familial protector şi stabil din punct de vedere emoţional, prevenirea
neşcolarizării şi/sau prevenirea abandonului şcolar al copilului .
II. Un alt parteneriat a fost încheiat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia “Semn de Viaţă”.
Obiectivul parteneriatului îl reprezintă desfăşurarea unor activităţi de asistare a cuplurilor mamă – copil în C.M. “Sf. Mihail şi Gavril”, precum şi
acordarea de sprijin material familiilor aflate în dificultate prin programul social „Şcoala Mamelor”. Prin acest program se vine în întâmpinarea
nevoilor unui grup restrâns de familii/mame singure care au cel mai mic copil cu vârsta cuprinsă între 0 – 12 luni.
Ajutorul pe care îl acordă asociaţia prin acest program constă în: pachet de alimente lunar, scutece absorbante, lapte praf, alte produse în
limita disponibilităţii (produse igienico – sanitare, haine, mobilier casnic, articole bebeluşi), educaţie privind igiena şi alimentaţia, educaţie parentală,
consiliere şi sprijin emoţional.
III.Parteneriatul cu Asociația ANAIS, având ca obiectiv general colaborarea în vederea furnizării serviciilor sociale adresate victimelor violenței
domestice, în vederea creșterii gradului de eficientizare a intervenției în astfel de cazuri.
35

IV. Parteneriat cu Fundaţia „Viaţa şi Lumină” - obiectivul parteneriatului îl reprezintă oferirea de servicii sociale cazurilor sociale referite de către
DGASPC Sector 1.
V. Parteneriat cu Organizația Salvați Copiii în vederea acordării serviciilor educaționale copiilor aflați în abandon școlar/neșcolarizați – A doua
șansă și Grădinițe estivale.
VI. Parteneriat cu Asociația Dream Project. Obiectivul parteneriatului îl reprezintă colaborarea între cele două părți în vederea organizării de
ateliere de educație parentală, grupuri de sprijin pentru mamele minore și consiliere vocațională pentru tinerele mame aflate în monitorizarea
DGASPC Sector 1.
VII. Parteneriat cu Asociația Sanătate pentru Viață – Proiect MaM – Mamele ajută Mame – parteneriat adresat mamelor cu domiciliul în
Sectorul 1, care au dificultăți în îngrijirea copiilor. Acestea pot beneficia de pachetul nou – născutului și îndrumare către servicii de specialitate și alte
donații.
Totodată beneficiarele serviciului „Prevenirea Separării Copilului de Familie” au fost consiliate cu privire la prevenirea sarcinilor nedorite şi a bolilor
cu transmitere sexuală şi totodată li se facilitează accesul la servicii medicale de specialitate. Parteneri: Complexul Multifuncţional Caraiman, Spitalul
Clinic Filantropia, IOMC Polizu.
De asemenea s-au continuat parteneriatele cu unităţile sanitare de pe raza Sectorului 1 care au în structura lor secţii de maternitate şi pediatrie
şi anume: Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Grigore Alexandrescu”, IOMC Alfred Rusescu – Departamentul de Obstetrică şi Ginecologie
Polizu, Spitalul Universitar de Urgenţă Elias, Spitalul Clinic CF nr.2 şi Spitalul Clinic Filantropia.
• În cadrul Complexului de Servicii Sociale „Sf. Nicolae” s-a continuat modulul de educație româno-danez. În perioada martie-iunie 2021
personalul a participat la cursurile de consolidare a notiunilor si a abilitatilor dobandite in formarea anterioara. În anul 2021 s-a reușit amenajarea
spațiului de joacă din sptele centrului. Amenajarea s-a realizat conform proiectului realizat de către expertul danez.
Activitățile educative au fost centrate pe dezvoltarea fizică, cognitivă, emoțională și socială a copiilor, respectiv pe remedierea timpurie a
eventualelor dificultăți de dezvoltare. Tipurile de activități deșfasurate erau activități de artă și creativitate, pentru stimularea limbajului și a
comunicării, activități de muzică si mișcare, jocuri pentru încurajarea socializării și a formării unor relații între copii și alte tipuri de jocuri (joc
simbolic, joc senzorial, joc de construcție, experimente, etc). În aceste activități s-a ținut cont de nivelul cognitiv și de ritmul biologic propriu al
fiecărui copil, oferindu-i acestuia un echilibru emoțional.
În cadrul Compexului Social de Servicii pentru Copii/Tineri cu Afecțiuni Neuropsihiatrice- Modulul Pavilionar de Recuperare și Reabilitare
Neuropsihiatrică „Buburuza” pe perioada anului 2021 s-au desfăşurat următoarele activități de petrecere a timpului liber cu beneficiarii:
❖Vizionări TV;
❖Jocuri coordonate de educator sau la alegere;
❖Lectură;
❖Vizionare spectacole pentru copii și filme în unitate datorită pandemiei Covid 19;
❖Audiţii muzicale;
❖Petrecerea timpului liber la locuri de joacă pentru copii, cu respectarea normelor de distanțare socială;
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❖Excursie la munte județul Pravova – Muntele Roșu traseu montan și picnic;
❖Excursie la Marea Neagră – obiectiv turistic Delfinariul și plaja
❖Programe individuale si de grup conform planului individualizat de protecție;
❖Excursie munte judetul Prahova – obiectiv turistic Grădina Zoologică Bucov
❖Excursie munte județul Prahova – Gura Diham, Bușteni – traseu montan
❖Excursie mare județul Constanța, cu vizitarea Manăstirii Sf Andrei și plajă;
❖Sărbătorirea zilelor de naștere și onomastice;
❖Participări la serbări organizate cu diferite ocazii (Paști, 1 Iunie, Crăciun), în MPRRN Buburuza;
❖Pictură, desen, modelaj;
❖Întâlnirea cu Moș Crăciun la MPRRN Buburuza, în data de 22 decembrie 2021, când a fost organizată serbarea de Crăciun a copiilor.
Activităţi în domeniul educației:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S-au desemnat persoane de referință pentru copiii din MPRRN Buburuza;
Ședințe ținute cu o parte din copiii din unitate, pe următoarele teme: modalitatea de încetare a serviciilor în unitate, dreptul de a-și
exprima dorințele/opiniile, modalități de relaționare cu familia, drepturile copiilor și prezentarea cartei drepturilor copiilor din unitate,
gestionarea banilor de nevoi personale, codul bunelor maniere, violența și consecințele ei, infecția cu COVID-19, prevenția bolilor
infecțioase cu transmitere, igiena și prevenția infecțiilor nosocomiale, codul bunelor maniere, modalități de lucru în școala on-line.
S-au monitorizat şcolar copiii instituționalizaţi in MPRRN Buburuza (legătura cu şcoala, completarea minutelor, participare la ședințele
cu părinții etc.);
Dezvoltarea abilităților în funcție de capacitatea fiecăruia;
Dezvoltarea comunicării prin exerciții de pronuncție;
Recunoașterea, denumirea și construirea formelor geometrice;
Activități de educație fizică pentru menținerea stării de sănătate, formare și dezvoltarea deprinderilor motrice de bază;
S-au desfășurat jocuri și activități în aer liber;
S-au desfășurat activități în vederea cunoșterii și descoperirii mediului;
S-a acordat sprijin copiilor în vederea efectuării temelor și asimilarea cunoștințelor dobândite la școală;
S-au desfășurat activităţi de socializare și petrecerea timpului liber
S-au desfasurat activităţi de autogospodărire a copiilor (spălatul rufelor, menținerea curățeniei în camere, curățenia interioară și
exterioară a unității);
S-au desfășurat activităţi pentru formarea deprinderilor de viață independentă (sprijin în efectuarea cumpărăturilor cu banii de nevoi
personale);
S-au desfășurat activităţi de formare a deprinderilor privind igiena personală, întreținerea hainelor şi a spatiilor de locuit;
S-au prelucrat norme de comportament (la şcoala, pe stradă, în instituții, în mijloacele de transport);
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•
•
•
•
•

Sprijin pentru integrarea şcolară;
Copiii au fost implicaţi în activităţi comune: joc, activităţi gospodărești, excursii;
S-au implementat activitățile rezultate din obiectivele PIP-urilor respectiv PIS-urilor individuale;
S-au întocmit programe educaționale individuale și de grup;
S-au întocmit programe pentru dezvoltarea deprinderilor pentru viața independentă;
Activități de abilitare/reabilitare

•
•
•

S-au efectuat activități de kinetotrapie și masaj copiilor din unitate;
S-au efectuat activități de terapie ocupațională;
S-au efectuat activități de stimulare polisenzorială în camera de stimulare din MPRRN Buburuza.

În cadrul Compexului Social de Servicii pentru Copii/Tineri cu Afecțiuni Neuropsihiatrice- Modulul Pavilionar de Recuperare și Reabilitare
Neuropsihiatrică „Alexandra” pe perioada anului 2021 s-au desfăşurat următoarele activități :
Activităţi pentru petrecerea timpului liber:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vizionări TV;
Jocuri coordonate de educator sau la alegere;
Lectură;
Vizionare spectacole pentru copii și filme în unitate datorită pandemiei Covid 19;
Audiţii muzicale;
Petrecerea timpului liber la locuri de joacă pentru copii, cu respectarea normelor de distanțare socială;
Excursie la munte - traseu montan și picnic;
Excursie la Marea Neagră – obiectiv turistic Delfinariul și cură heliomarină
Tabără la Câmpulung Mușcel, Cabana Voina – sponsorizată de Asociația Sister
Programe individuale și de grup conform planului individualizat de protecție;
Sărbătorirea zilelor de naștere și onomastice;
Participări la serbări organizate cu diferite ocazii (Paști, 1 Iunie, Crăciun), în MPRRN Alexandra;
Pictură, desen, modelaj;
Întâlnirea cu Moș Crăciun la MPRRN Alexandra.
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Activităţi în domeniul educaţiei:
❖S-au desemnat persoane de referință pentru copiii din MPRRN Alexandra;
❖Ședințe ținute cu o parte din copiii din unitate, pe următoarele teme: modalitatea de încetare a serviciilor în unitate, dreptul de a-și
exprima dorințele/opiniile, modalități de relaționare cu familia, drepturile copiilor și prezentarea cartei drepturilor copiilor din unitate,
gestionarea banilor de nevoi personale, codul bunelor maniere, violența și consecințele ei, infecția cu COVID-19, prevenția bolilor
infecțioase cu transmitere, igiena și prevenția infecțiilor nosocomiale.
❖S-au monitorizat şcolar copiii instituționalizaţi în MPRRN Alexandra (legătura cu şcoala, completarea minutelor, participare la ședințele
cu părinții etc.);
❖Dezvoltarea abilităților în funcție de capacitatea fiecăruia;
❖Dezvoltarea comunicării prin exerciții de pronunție;
❖Recunoașterea, denumirea și construirea formelor geometrice;
❖Activități de educație fizică pentru menținerea stării de sănătate, formare și dezvoltarea deprinderilor motrice de bază;
❖S-au desfășurat jocuri și activități în aer liber;
❖S-au desfășurat activități în vederea cunoșterii și descoperirii mediului;
❖S-a acordat sprijin copiilor în vederea efectuării temelor și asimilarea cunoștințelor dobândite la școală;
❖S-au desfășurat activităţi de socializare și petrecerea timpului liber
❖S-au desfasurat activităţi de autogospodărire a copiilor în limita gradului de handicap;
❖S-au desfășurat activităţi pentru formarea deprinderilor de viață independentă (sprijin în efectuarea cumpărăturilor cu banii de nevoi
personale);
❖S-au desfășurat activităţi de formare a deprinderilor privind igiena personală, întreținerea hainelor şi a spațiilor de locuit;
❖S-au prelucrat norme de comportament (la şcoală, pe stradă, în instituții, în mijloacele de transport);
❖Sprijin pentru integrarea şcolară;
❖Copiii au fost implicaţi în activităţi comune: joc, activităţi gospodărești, excursii;
❖S-au implementat activitățile rezultate din obiectivele PIP-urilor respectiv PIS-urilor individuale;
❖S-au întocmit programe educaționale individuale și de grup;
❖S-au întocmit programe pentru dezvoltarea deprinderilor pentru viața independentă;
Activități de abilitare/reabilitare
❖Dezvoltarea motricitătii;
❖2. Menținerea unui tonus muscular;
❖3. Combaterea spasticității;
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❖4. Dezvoltarea forței musculare și rezistenței musculare;
❖5. Corectarea aliniamentelor coloanei vertebrale și a segmentelor;
❖6. Îmbunătățirea respirației;
❖7. Îmbunătățirea tranzitului intestinal;
❖8. Creșterea stabilității articulare;
❖9. Dezvoltarea atenției;
❖10. Creșterea timpului de a sta în sarcină;
❖11. Dezvoltarea abilităților de relaționare;
❖12. Stimulare polisenzorială în camera de stimulare din cadrul MPRRN Alexandra;
❖13. Scăderea agitației motorii.
În cadrul Casuței“Sf.Iosif”, au fost organizate activităţi recreativ-educative de socializare, s-au vizitat muzee şi edificii importante ale capitalei..
Ca și activităţi pentru petrecerea timpului liber, s-au desfășurat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vizionări TV;
Jocuri coordonate de educator sau la alegere;
Lectura ;
Vizite muzee;
Film;
Servirea mesei în oraș;
Plimbări în parc: Mogoșoaia, Bazilescu, etc;
Audiţii muzicale;
Activitati ludice;
Tabără la Congregația Inimi Neprihănite Casa Sfântul Iosif-Odorheiu Secuiesc , tabără la Sibiu Păltiniș, excursie la Parcul de
Distracții Comana,activitate ,,Pilot pentru o zi,, -zbor cu avionul Cessna,petrecerea zilei de 1 Iunie la Găneasa (călarie,spectacol circ
si grătar ), excursii de 1 zi la mare ,activități cu voluntarii saptamânal ,activități cu Crucea Roșie;
Cursuri de inot;
Săptămânal pe timpul vacanței de vară ieșiri la ștrand;
Serbarea zilelor de naștere pentru fiecare copil in parte;
Păstrarea tradițiilor prin serbarea Crăciunului, Paștelui ,zilei de 1 Decembrie ,Moș Nicolae ,etc

În cadrul Centrului de Zi Jiului se desfăşoară activităţi de îngrijire, de educaţie, de asistenţă medicală, activităţi recreeative şi de socializare .
Din punct de vedere al socializării şi recreerii copilului, în cursul anului 2021 au avut posibilitatea să organizeze următoarele activităţi:
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•
•
•

Activităţi recreeative cu prilejul Zilei Internaţionale a Copilului, organizate cu sprijinul D.G.A.S.P.C. Sector 1;
Beneficiarii C.S.S.”Jiului” sunt deopotrivă copiii şi părinţii acestora, aceştia din urmă fiind implicaţi în diverse activităţi:
Întâlniri pentru informarea familiei cu privire la obligaţiile şi drepturile care le revin părinţilor conform Contractului cu familia, accesul la
activităţile opţionale ;
Întâlniri individuale pentru consiliere/ programul de acomodare al copilului în colectivitate – pentru Centrul de Zi.

Centrul de Zi “ Vrancei” oferă servicii integrate de îngrijire, supraveghere și educatie timpurie, copiilor de vârstă antepreșcolară. S-au
desfășurat activități educative centrate pe dezvoltarea fizică, cognitivă, emoționala și socială a copiilor, respectiv pe remedierea timpurie a
eventualelor dificultăți de dezvoltare.
Tipurile de activități deșfasurate sunt:
❖ activități de artă și creativitate,
❖ activități pentru stimularea limbajului și a comunicării,
❖ activități de muzică si mișcare,
❖ jocuri pentru încurajarea socializării și a formării unor relații între copii,
❖ alte tipuri de jocuri (joc simbolic, joc senzorial, joc de construcție, experimente, etc);
În aceste activități s-a ținut cont de nivelul cognitiv și de ritmul biologic propriu fiecărui copil, oferindu-i acestuia un echilibru emoțional.
• Activități de îngrijire, protecție și nutriție a copiilor;
• Activități de supraveghere a stării de sănătate a copiilor;
• Activitati de informare a parinților;
• Activități administrative de întocmire a actelor pentru CZ ”Vrancei”; activități de aprovizionare și supraveghere a lucrărilor de
igienizare și de înfrumusețare a spațiului de primire a părinților și a celui de joacă pentru copii.
În cadrul Casei de Tip Familial Sf. Constantin au fost efectuate următoarele activităţi pentru petrecerea timpului liber:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vizionări TV;
Jocuri coordonate de educator sau la alegere;
Lectura ;
Vizite muzee;
Teatrul „Ion Creangă”;
Mc Donalds;
Plimbări în parc: Herăstrău, Bazilescu, etc;
Audiţii muzicale;
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•
•

Activități ludice;
Dtorită situației pandemice s-a organizat o singură mini tabără la Sâmăta de Sus și 2 excursii la Valea Doftanei și Bran.

În cadrul Căsuței “Sf. Ştefan” s-au efectuat activități de petrecere a timpului liber.
1.Vizionări TV;
2.Jocuri coordonate de educator sau la alegere;
3.Lectura ;
4.Vizite muzee;
5.Teatrul „ Opera Comică pentru Copii”
6.Teatrul Ţăndărică;
7.Mc Donalds;
8.Plimbări în parc: Herastrau, Bazilescu, Tineretului, etc;
9.Audiţii muzicale;
10.Mini Serbări, sărbătorirea zilelor de naștere ale copiilor și a sărbătorilor;
Dintre acestea menţionăm:
✓ patinoar Giulești;
✓ vizită Muzeul Antipa (3 copii);
✓ vizită Grădina Botanică
✓ atelier de bricolaj;
✓ atelier creație ; 1 copil vizionare film Mall;
✓ serbare zile de naștere ale copiilor născuti în luna ianuarie la Mc Buzești;
✓ consiliere psihologică;
✓ lecții de muzică cu profesor;
✓ plimbare în parc;
✓ terapie ocupatională cu psihologul Bogdan Constanciuc;
✓ cursuri de dans;
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✓ excursie la Casa Dracula, comuna Arefu, jud Argeș;
✓ cumpărături cu banii de buzunar;
✓ participare la emisiunea Bravo, ai stil!, realizată la Kanal D;
✓ atelier de marțișoare/felicitări pentru 8 martie;
✓ serbare cu prilejul Sărbătorilor Pascale;
✓ activități recreativ educative, teme, activități recreative, deprinderi de viață independenta;
✓ cumpărături cu banii de buzunar, ieșiri la magazinele din apropiere în grup de câte 3 beneficiari și un însoțitor;
✓ activități recreativ educative, teme, activităti recreative, deprinderi de viață independentă;
✓ plimbare în parcul din apropiere;
✓ antrenament fotbal;
✓ excursie Cabana 3 Brazi Predeal, servire masa la Mc Donalds;
✓ atelier creație online felicitări, participarea tuturor copiilor;
✓ ieșire în Parcul Herăstrău cu psihologul;
✓ jocuri recreative alături de voluntarii Atelierul de Zambete, meditatii;
✓ Atelier de creatie decoratiuni de Crăciun, vizionare film Mall;
✓ participare Eveniment Mos Crăciun vine cu sania lui în str George Enescu (8copii);
✓ participare atelier de povesti alături de Teatrul Anima;
✓ participare Eveniment Casa Rusa, serbare in cadrul careia corul centrului Sf Stefan interpretează cântece tematice cu ocazia Crăciunului;
✓ participare serbare în cadrul Primariei Sector 1, corul centrului Sf Stefan interpretează cântece tematice cu ocazia Crăciunului, participare la
atelierele de creație organizate de Primăria Sector 1;

✓ participare eveniment organizat de Crucea Roșie (10 copii);
✓ vizita echipei de polo de la Rapid, socializare, cadouri;
✓ copiii primesc impartasanie, merg la biserica din cartier.
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Excursii:
✓ 30.06.2021 excursie la Cosești, atelier de olărit, tiroliana,
✓ 14.07.2021 excursie pe Valea Doftanei,
✓ 19-23.07.2021 tabara Odorheiul Secuiesc,

✓ 01.09.2021 excursie organizată de Crucea Roșie pe Plaja Albatros Călărași ( 6 adolescente),
✓ împodobirea bradului și decorarea centrului în așteptarea Crăciunului;
✓ atelier de limbi străine;
✓ atelier de povești;
✓ atelier de creație „Ajutorul lui Moș Crăciun!”;
✓ serbare, cadouri de la Moș Crăciun;
✓ petrecere de Revelion.

4.Promovarea serviciilor oferite la nivelul comunităţii sectorului 1 Bucureşti în vederea facilitării accesului la serviciile oferite;
În anul 2021, în cadrul serviciilor pentru protecţia copilului, s-a realizat informarea beneficiarilor cu privire la serviciile oferite.
Majoritatea serviciilor destinate protecţiei și promovării drepturilor copilului, dispun de materiale informative (pliante, broşuri) în acest fel
asigurându-se diseminarea informațiilor de interes cu privire la serviciile disponibile. Site-ul DGASPC sector 1 a fost actualizat periodic cu informații
referitoare la activitățile și serviciile disponibile pentru categoriile de grup țintă vizate prin domeniul de intervenție al insituției, prin pagina de
facebook a instituției fiind promovate activitățile, acțiunile și evenimentele desfășurate de către DGASPC sector 1 și totodată comunicate informații
cu caracter general din domeniul asistenței sociale.
Au fost promovate serviciile beneficiarilor din centrele pentru persoane minore din sectorul 1, în mass-media naţionala şi internaţională, astfel:
➢ au fost postate 33 comunicate de presă legate de serviciile oferite în vederea protecţiei copilului;
➢ s-au realizat intervenţii din partea reprezentanţilor instituției în mass-media privind serviciile de protecţie a copilului din sectorul 1;
➢ au fost publicate diverse materiale în presa naţională privind sistemul de protecţie a copilului din sectorul 1.
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5. Îmbunătăţirea condiţiilor locative ale beneficiarilor din centrele pentru persoane minore şi asigurarea unor servicii socio-medicale într-un
mediu securizant
A. S-au efectuat lucrări de întreținere cu caracter permanent:
1. Lucrări de întreținere tâmplărie prin înlocuit feronerie la toate centrele.
2. Lucrări de întreținere și reparații instalații sanitare, electrice, încălzire, climatizare la toate centrele, inclusiv la apartamentele sociale.
B. S-au realizat lucrări de reparatii generale:
✓ În cadrul Complexului Social de Servicii Pinnochio s-au efectuat lucrări de reparații curente și revopsire a etajului și parterului, înlocuirea
jgheaburilor, burlanelor și a ușilor interioare;
✓ S- au efectuat lucrări de revopsire la Centrul de zi Sf Andrei și lucrări amenajări exterioare- Proiect RODACIE-;
✓ S- au efectuat lucrări de reparații curente, reparația suprafețelor și placarea cu faianța, s-au revopsit și s-a amenajat locul de joacă din
curtea Centrului de zi Jiului;
✓ S- au efectuat lucrări de reparații, înlocuire uși, dezinfectare și igienizare la Apartamentele sociale;
✓ S- au efectuat lucrări de reparații curente la Centrul Maternal din cadrul Centrului de zi Sf. Nicolae, reparații în curte și amenajări Proiect RODACIE-;
✓ De asemenea s-au efectuat lucrări de reparații curente la sediul DGASPC Sector 1(zugrăveli în corpul B, reparații scări la intrarea în
pavilionul F și D, relocarea serviciului Registratură în corpul F).

B. Obiective in domeniul protecției persoanelor adulte
1.Identificarea nevoilor sociale existente la nivelul comunitatii sectorului 1 București;
Sistemul de protecţie a persoanei adulte la nivelul sectorului 1 este organizat în servicii, centre rezidențiale, de zi, compartimente și birouri, după cum
urmează:
• Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap şi Monitorizare;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Serviciul Prestaţii Persoane cu Handicap ;
Biroul Alocații;
Serviciul Rezidenţial Adulţi;
Serviciul Familial Persoane cu Handicap Grav;
Complexul Social de Servicii Odăi ;
Complexul Social de Servicii Străuleşti ;
Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Sf. Vasile ;
Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Sf. Elena;
Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Milcov
Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Sf. Mina ;
Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Stejărel;
Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Brăduț;
Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Un Pas Împreună;
Centrul pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Phoenix;
Centrul de Zi pentru pentru Persoane Adulte cu Dizabilități-TSA ;
Centrul de Evaluare Vocațională și Integrare în Muncă ;
Compartiment Proiect DGASPC Sector 1-Asociatia Alternativa 2003 ;
Corpul Asistenţilor Personali și asistenți personali profesioniști.

Persoanele vârstnice au dreptul la asistenţă socială în raport cu situaţia socio-medicală şi cu resursele economice de care dispun.
În afara riscului de bătrâneţe acoperit de sistemul de securitate socială prin asigurarea unui venit reprezentat de pensie, în cazul persoanelor de
vârsta a treia se întâlneşte o situaţie particulară, acestea având nevoie în egală măsură, de două tipuri de suport - respectiv servicii sociale şi medicale.
Persoanele vârstnice fac parte din grupurile vulnerabil menţionate în Strategia Naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei
pentru perioada 2019-2027. În cadrul Strategiei pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice 2019-2027, au fost stabilite
obiective strategice în domeniul îmbătrânirii active: de a îmbunătăţii calitatea vieţii persoanelor vârstnice prin promovarea participării sociale active şi
obţinerea unui grad mai ridicat de independenţă şi siguranţă pentru persoanele cu nevoi de îngrijire de lungă durată.În aceste condiţii, iniţierea,
dezvoltarea şi acordarea serviciilor sociale şi de sănătate, în special a celor de îngrijire personală, impun o colaborare a instituțiilor publice cu
parteneri privați și mixti în domeniu pentru a realiza menţinerea persoanelor vârstnice la domiciliu sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a
asigura suportul necesar continuării vieţii într-o instituţie de asistenţă socială.
Serviciile sociale de care au nevoie persoanele vârstnice sunt:
• Asigurarea de servicii variate cu diverse forme de activitate: cognitive, informaţionale, de asistenţă, de socializare, psihoterapeutice, artistice,
de agrement, având ca principale deziderate păstrarea demnităţii persoanelor vârstnice şi a independenţei lor, stimularea legăturilor cu familia
şi, în special, cu membrii comunităţii, reinserţia în viaţa socială şi culturală a persoanelor de vârsta a treia;
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• Îngrijire în centre specializate;
• Dezvoltarea serviciilor rezidențiale.
De-a lungul timpului, parteneriatul dintre DGASPC Sector 1 şi furnizorii privaţi de servicii sociale a evoluat spre implicarea reală în
asigurarea unor servicii cu caracter proactiv pentru persoanele vârstnice.
Colaborarea urmărește organizarea de evenimente aniversare pentru persoanele vârstnice instituționalizate, activități de socializare, recreative și de
voluntariat ( Asociația Fluens, Asociația Maia, Asociația Habilitas).
Principalele tipuri de vulnerabilități, în ceea ce privește persoanele cu dizabilități sunt determinate de percepția societății în legătură cu aceste
persoane, fapt ce determină marginalizarea socială. Dizabilitatea este o consecinţă a modului în care o societate exclude anumite grupuri sau indivizi
şi implică procese de încadrare în categorii, punându-se accentul pe apariția și identificarea unor incapacități, pe aspectele inferioare şi inacceptabile
ale unei persoane. Alte vulnerabilități ar fi veniturile insuficiente, dificultatea de a găsi un loc de muncă.
Nevoile identificate la acestă categorie de beneficiari: nevoia de comunicare, nevoia de integrare socială, nevoia de recreere.
Pe parcursul anului 2021, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a continuat să identifice şi să sprijine
persoanele adulte cu handicap, persoanele vârstnice din sectorul 1, precum şi alte persoane aflate în nevoie, în vederea prevenirii instituţionalizării şi
marginalizării sociale. Pe lângă serviciile oferite (servicii de consiliere socială şi psihologică, servicii de găzduire şi îngrijire, servicii de recuperare
etc.) în funcţie de situaţie, au fost acordate o serie de ajutoare menite să facă posibilă ieşirea persoanelor din situaţia de criză.
Numărul persoanelor cu handicap evaluate/reevaluate de către Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap şi
Monitorizare la sfârșitul anului 2021 au fost 2.384 din care: 1.128 cazuri noi şi 1.256 cazuri vechi.
Numărul anchetelor sociale efectuate la domiciliul persoanelor adulte cu handicap în vederea evaluării medico-psiho-sociale: 2.384.
Numărul dosarelor instrumentate şi al evaluărilor medico-psiho-sociale efectuate în scopul găzduirii într-un Centru de Îngrijire şi Asistenţă
pentru persoanele cu handicap care au depus solicitări în acest sens, a fost de 17 dosare. Numărul evaluărilor medico-psiho-sociale efecuate în scopul
facilitării accesului la serviciile sociale acordate în centre de zi- 13 dosare.
Numărul anchetelor sociale realizate în vederea încadrării în handicap de S.E.C.P.A.H. Sector 1 precum și anchete de monitorizare pentru alte
D.G.A.S.P.C–uri – 247. Totalul evaluărilor medico-psiho-sociale în anul 2021 fiind de 2.384.
Pe parcursul anului 2021, dinamica asistenților personali a fost următoarea: s-au înregistrat
➢ 36 de angajări în funcţia de asistent personal;
➢ 60 încetări ale contractelor individuale de muncă ale asistenţilor personali.
La data de 31.12.2021 numărul asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav este de 326.Referitor la organizarea și efectuarea cursurilor de
instruire a asistenților personali la fiecare 2 ani, au fost organizate instruiri pentru un număr de 153 asistenți personali.
Dizabilitatea apare în modul în care o societate exclude anumite grupuri sau indivizi, implică procese de încadrare în categorii, punându-se accentul
pe apariția și identificarea unor incapacități, pe aspectele inferioare si inacceptabile ale unei persoane.
La data de 31.12.2021 figurau în evidența instituției un număr de 2999 de persoane cu handicap grav, beneficiare de indemnizație lunară în
cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradația 0, stabilită potrivit prevederilor legale care reglementează nivelul de salarizare a
personalului plătit din foduri publice, în conformitate cu Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
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republicată, cu modificările și completările ulterioare.Serviciul Prestaţii Persoane cu Handicap are ca principal obiectiv acordarea drepturilor şi
facilităţilor pentru persoanele care beneficiază de certificat de încadrare într-un grad de handicap, în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În prezent, Serviciul Prestaţii Persoane cu Handicap are în evidenţă un număr de 9644 de persoane cu handicap, domiciliate pe raza
sectorului 1, pentru care se acordă drepturi şi facilităţi, dintre care persoane cu handicap grav sunt în număr de 4419, persoane cu handicap accentuat
sunt în număr de 4520 și persoane cu handicap mediu sunt în număr de 705. Au fost soluționate un număr de aproximativ 10461 solicitări care se
referă la drepturile acordate conform Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată, cu
modificările și completările ulterioare (1789 cereri pentru abonamente STB(călătorie urban) și 1715 pentru cupoane călătorie INTER(interurban)
precum și cereri pentru decontarea unui număr de 3757 abonamente lunare metrou).Totodată s-a realizat permanent consilierea față în față precum și
telefonică atât a persoanelor cu handicap, asistenților personali și însoțitorilor acestora, cât și a aparținătorilor persoanelor cu handicap.
Acordarea facilităților persoanelor cu dizabilități, asistenților personali sau însoțitorilor acestora a presupus următoarele :
• Decontarea unui număr de aproximativ 4626 abonamente lunare de metrou ;
• Întocmirea a 184 răspunsuri adresate beneficiarilor în cazurile în care abonamentele lunare de metrou au fost ilizibile, s-au suprapus ca
perioadă de valabilitate sau au fost depuse alte tipuri de abonamente Acordarea facilităților persoanelor cu dizabilități, asistenților
personali sau însotitorilor acestora a presupus următoarele :
• Eliberarea unui număr de aproximativ 1543 legitimații pentru transportul urban gratuit cu mijloace de transport comun de
suprafață ;
• Eliberarea unui număr de 15 duplicate ale legitimațiilor pentru transportul urban gratuit cu mijloace de transport comun de suprafață
• Eliberarea permiselor care asigură gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu tren de persoane cls. II sau cu autobuzul, pentru un
număr de 1831 persoane cu certificat de încadrare în grad de handicap ;
• Au fost eliberate 27326 cupoane de călătorie INTER ;
• Soluționarea unui număr de 693 cereri pentru eliberarea cardurilor-legitimaţie pentru locurile gratuite de parcare;
• Soluționarea unui număr de 902 cereri privind solicitarea decontării carburantului;
• Soluționarea unui număr de 294 cereri pentru eliberarea cardurilor europene pentru dizabilitate;
• Soluționarea unui număr de 519 cereri pentru eliberarea legitimației de persoană cu handicap ;
• Soluționarea unui număr de 758 cereri pentru eliberarea rovinietei;
• Actualizarea unui număr de aproximativ 1600 acte de identitate conform Ordonanței de Urgență nr. 34/2020 pentru modificarea și
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, respectiv
Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
• Eliberarea unui număr de 14 adeverințe pentru obținerea împrumutului în vederea achiziționării unui autoturism pentru persoanele cu
dizabilități.
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Persoanele vârstnice și fără adăpost.
Persoanele vârstnice de peste 45 de ani şi de peste 60 de ani,cu domiciliul în sectorul 1 pot beneficia de:
1. servicii alternative -centre de zi
-centre de respiro
-clubul seniorilor
2. servicii de recuperare neuropsihomotorie:- în centre de recuperare
- sau la domiciliu
3. servicii de îngrijire la domiciliu: a) pentru persoane vârstnice – îngrijitori
b) pentru persoane cu handicap – îngrijitori specializaţi sau asistenţi personali profesionişti
4. servicii de tip rezidenţial: - cămine pentru persoane vârstnice
- cămine spital pentru handicap psihic şi mental
- centre de îngrijire şi asistare
- centre de terapie ocupaţională.
Serviciile asigurate pentru persoanele adulte prezente în cursul anului 2021 în centrele din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 1:
•

Furnizarea de servicii de îngrijire și recuperare în sistem rezidențial pentru persoanele adulte cu handicap pentru un număr de 157 persoane
dintre care:
a.M.P.R.R.N MILCOV =26
b.M.P.R.R.N Sf. Mina = 12
c.C.I.A. Sf. VASILE = 44
d.C.I.A. Sf. ELENA = 39
e.M.P.R.R.N Stejărel =18
f.M.P.R.R.N Brăduț=18

•Furnizarea de servicii de îngrijire și recuperare în centre de zi pentru persoanele adulte cu handicap pentru un număr de 67 persoane, dintre
care:
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❖C.M.PHOENIX = 35
❖ UN PAS IMPREUNĂ= 32
•Furnizarea de servicii de îngrijire și asistență în sistem rezidențial pentru persoanele vârstnice pentru un număr de 317 persoane, dintre care:
a.C.S.S. STRĂULEȘTI =102
b.C.S.S. ODĂI =215
•Furnizarea de servicii sociale cu cazare pe perioadă determinată pentru un număr de 57 persoane fără adăpost (prezente la 31.12.2021) în cadrul
CUPFA ODĂI.
Mobilitatea persoanelor adute cu handicap din cadrul centrelor rezidențiale pe parcursul anului 2020 se prezintă astfel:
1.Transferuri 2
2.Externări 0
3.Decese 8
4.Internări 15

Distribuția pe sexe a persoanelor adulte cu handicap găzduite în cadrul centrelor rezidențiale :
5.Feminin: 84
6.Masculin: 63
Distribuția pe grade de handicap a persoanelor adulte găzduite în cadrul centrelor rezidențiale :
❖Fizic: 13
❖Auditiv: 1
❖Somatic :6
❖Mintal: 75
❖Psihic: 38
❖Asociat :14.
Mobilitatea persoanelor vârstnice din cadrul centrelor rezidențiale pe parcursul anului 2021 se prezintă astfel:
•Transferuri 10
•Externări 14
•Decese 56
•Internări 58
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Distribuția pe sexe a persoanelor vârstnice găzduite în cadrul centrelor rezidențiale :
7.Feminin: 139
8.Masculin: 98.
S-au încheiat protocoale de acordare de servicii sociale și acte adiționale la acestea pentru menținerea acordării de servicii sociale în regim
rezidențial de către furnizori privați și alți furnizori publici (prin Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de la nivelul altor
județe)respectiv:
➢DGASPC Argeș (1 beneficiar);
➢SC Cămin Hebe SRL ( 1beneficiar);
➢Asociația Vârste Târgoviște (22 beneficiari);
➢Asociația ProAct Suport (20 beneficiari);
➢DGASPC Sector 2 (5 beneficiari);
➢Organizația Umanitară Concordia (6 beneficiare);
➢Asociația Alternativa 2003 (14 beneficiari)
➢Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ROMANTIC CLUB-Jud.Griurgiu(4 beneficiari ).
Serviciul Prevenire a continuat pe parcursul anului 2021 gestionarea acţiunilor de prevenire a marginalizării sociale şi de integrare socială
(ajutoarele de urgenţă acordate în baza legii 416/2001 şi prestaţii financiare excepţionale acordate în baza Legii 272/2004, în baza unei metodologii
stabilite prin hotărâre de consiliu, acordarea de ajutoare financiare pentru închirierea de locuinţe pentru persoanele evacuate).
Persoanele cu venituri reduse sau fără venituri au beneficiat de aplicarea prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat,
acordarea ajutorului social conform legii fiind coroborat cu dezvoltarea de servicii de consiliere socială, psihologică şi juridică în vederea reintegrării
profesionale a adulţilor,
înregistrându-se:
❖ Număr de cereri adresate Serviciului Prevenire = 2.264( din aceste solicitări un număr de 43 reprezentând solicitări pentru participarea la Nunta de
Aur (50 de ani de căsătorie), 31 solicitări pentru magazinul social, 61 solicitări pentru efectuare de anchete sociale la solicitarea altor instituţii, 20
solicitări consiliere psihologica, 6 solicitări pentru obtinerea unui fotoliu rulant, 6 solicitări cu ocazia împlinirii a 100 de ani, 435 solicitări în
vederea consilierii persoanelor beneficiare de ajutor pentru plata chiriei precum și a instrumentării dosarelor, 31 solicitări în vederea consilierii
persoanelor beneficiare de ajutor social, precum și a instrumentării dosarelor, 297 diverse adrese, 69 cereri de ajutor social şi 1265 cereri pentru
acordarea ajutorului de urgenţă),
❖ Număr de cereri lucrate pentru acordarea ajutorului de urgenţă = 1.265( din aceste solicitări un număr de 45 reprezentând solicitări pentru
obţinerea ajutorului de urgenţă conform H.C.L Sector 1 nr. 120/2004 cu modificările şi completările ulterioare, 1 solicitare pentru obţinerea
ajutorului de urgenţă pentru persoanele vârstnice cu merite olimpice, și un număr de 1281 solicitări pentru celelalte tipuri de ajutoare)
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Nr. cereri aprobate= 925
Nr. cereri respinse = 340
Numărul ajutoarelor de urgenţă acordate în baza art. 28 alin.2 din Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi
completările ulterioare şi a prestaţiilor financiare pe baza metodologiei stabilite prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 1 nr.12/2019 =
1.073;
Număr dosare noi pentru acordarea ajutorului de urgenţă cf. HCL 120/2004 cu modificările şi completările ulterioare = 2 dosare noi aprobate;
Numărul dosarelor pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă acordate conform H.C.L a Sectorului 1 nr.65/2019 =73 dosare(876 ajutoare)
Numărul ajutoarelor de urgenţă acordate conform H.C.L Sector 1 nr. 282/2008=25
Număr de cereri aprobate pentru acordarea sumei în valoare netă de 1000 lei și a unei diplome aniversare persoanelor domiciliate pe raza
sectorului 1 al Municipiului București, care au împlinit vârsta de 100 de ani conform Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr.22/28.02.2017
privind = 6;
Număr de cereri aprobate pentru acordarea privind acordarea sumei în valoare netă de 1500 lei și a unei diplome aniversare familiilor domiciliate
pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București și care au împlinit vârsta de 50 de ani de căsătorie, conform Hotărârii
Consiliului Local Sector 1 nr.279/28.11.2017 , cu modificările și completările ulterioare = 43 cupluri;
Numărul ajutoarelor de urgenţă acordate persoanelor vârstnice aflate în situaţie de risc de pierdere a autonomiei , conform H.C.L. Sector 1 nr.
14/2009 = 3;
Numărul ajutoarelor de urgenţă acordate conformf HCL 120/2004 cu modificările şi completările ulterioare- 41 ajutoare de urgenţă aprox.3
dosare/lună;
Numărul ajutoarelor de urgenţă acordate conform HCL 100/2014 cu modificările şi completările ulterioare- 1.031 ajutoare de urgenţă - 92
dosare/lună;
Numărul ajutoarelor de urgenţă acordate conformf HCL Sector 1 privind acordatea unui ajutor financiar în sumă de 600 lei/lunar, pentru o
periodada de 6 luni în scopul achitării contravalorii chiriei pentru persoanele care părăsesc centrul maternal- 4 ajutoar de urgenţă - 1 dosar;
Asistarea a 821 de persoane/familii în raport cu instituţiile responsabile în eliberarea de acte necesare dosarului de ajutor urgenţă;
Efectuarea anchetelor sociale în vederea stabilirii dreptului la ajutor de urgenţă
Efectuarea anchetelor sociale la solicitarea altor instituţii pentru persoanele/familiile care au domiciliul stabil pe raza altor unităţi administrativ
teritoriale dar locuiesc pe raza sectorului 1= 309 anchete sociale;
Eliberarea a 65 adeverinte în care să se precizeze dacă familia beneficiază de ajutor pentru plata chiriei de la Directia Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Sectorul 1;
Eliberarea a 12 adeverințe în care să se precizeze dacă familia beneficiază sau nu de ajutor de urgență conform art. 28 alin.2 din Legea
nr.416/2001 privind Venitul Minim Garantat, cu modificările și completările ulterioare, de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia
Copilului Sectorul 1;
Instrumentarea dosarului de ajutor de urgenţă conform art.28 alin.2 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi
completările ulterioare, HCL Sector 1 nr. 12/2019, respectiv HCL Sector 1 nr.120/2004 cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.L Sector
1 nr.65/2019 cu modificările şi completările ulterioare ;
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❖ Activităţi de informare pentru familiile beneficiare în ceea ce priveşte obligaţiile pe care acestea le au din momentul stabilirii planului de
intervenţie;
❖ Activități specifice cu privire la înhumarea socială-140 de cazuri.
De asemenea, s-a continuat activitatea de integrare socială a persoanelor de altă etnie, în special a persoanelor de etnie romă, astfel că acestea au
beneficiat de consiliere socială privind obţinerea cărţilor de identitate, obţinerea unui loc de muncă, etc.
• S-au efectuat deplasări în comunităţile etnice şi religioase în vederea identificării persoanelor care nu au acte de identitate ;
• Identificarea a 98 de persoane care nu deţin acte de identitate în comunităţile etnice şi religioase din Sectorul 1;
• Consilierea a 81 de persoane de etnie romă în vederea obţinerii actelor de identitate ;
• Identificarea a 2 de copii/adulţi în vederea înscrierii acestora la cursurile de alfabetizare;
• Înscrierea a 2 de copii/adulţi la cursurile de alfabetizare;
• Înscrierea copiilor/adulţilor care au abandonat şcoala în vederea continuării studiilor;
• Înscrierea a 6 persoane pe listele medicilor de familie;
• Consilierea a 18 persoane în vederea găsirii unui loc de muncă;
• Mediatizarea lunar a Bursei Locurilor de Muncă în comunitățile etnice şi religioase de pe raza sectorului 1;
• Participarea şi organizarea lunară a acţiunii « Caravana Ocupării pentru Romi » organizată de AMOFM ;
• Consilierea a 22 persoane de etnie romă în vederea obținerii stimulentului de inserție pentru persoanele adulte cu handicap acordat de către
DGASMP București;
• Consilierea a 18 persoane în vederea obținerii pensiei sociale/pensie de invaliditate de la Casa de Pensii a Muncipiului București Comisia de
Expertiză Medicală Sector 1;
• Consilierea a 6 persoane în vederea obținerii stimulentului financiar în valoare de 1500 lei acordat pentru constituirea familiei ;
• Consilierea a 23 persoane în vederea obținerii stimulentului financiar în valoare de 2500 lei acordat părinților nou născuților de pe raza
Municipiului București;
• Consilierea a 12 persoane de etnie romă în vederea depunerii dosarului la Serviciul Spațiul Locativ din cadrul Primăriei Sectorului 1;
• Consilierea a 72 persoane în vederea obținerii unui ajutor de urgență conform Legii 416/2001 ;
• Participarea la şedințele Grupului mixt de lucru a persoanelor de etnie romă organizate în cadrul Prefecturii ;
• Participarea la 10 întâlniri organizate de către ONG-uri;
• Întocmirea a 380 de rapoarte de consiliere întocmite în vederea identificării nevoilor persoanelor de etnie romă;
• Aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi
completările ulterioare (sezonul rece ianuarie 2021 – decembrie 20201. În perioada 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2021 au fost depuse 436 cereri
pentru obţinerea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, gaze naturale, energie electrică, lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri
altele decât cele acordate prin Legea 416/2001 cu modificările şi completările ulterioare.
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Total cereri aprobate la nivelul DGASPC Sector 1: 122 cereri pentru acordarea ajutorului în vederea încălzirii locuinţei cu energie termică,
424 de cereri pentru încălzirea cu gaze naturale, 42 pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri și 24 pentru
încălzirea cu energie electrică.
Număr de suplimente pentru energie solicitate:
Lemne-42 ajutoare,
Energie electrică-24 ajutoare,
Gaze naturale-359 ajutoare,
Energie termică-407 ajutoare.
În cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 funcţionează Centrul de Evaluare Vocaţională şi Integrare în
Muncă(CEVIM). Serviciile de integrare pe piaţa muncii a persoanelor adulte cu handicap sunt oferite în cadrul C.E.V.I.M. situtat în str. Mareşal
Averescu, nr. 17, Pavilion F, parter. Conform H.C.L. nr. 73/21.03.2018, Centrul de Evaluare Vocaţională şi Integrare în Muncă se află în subordinea
Directorului General Adjunct.
Beneficiarii din cadrul CEVIM sunt:
• persoane adulte cu dizabilităţi cu domiciliul pe raza sectorului 1 (cu certificat de încadrare în grad de handicap în termen de valabilitate)
• persoane recomandate de către Nazarcea Grup
• persoane recomandate de către Instanţele de judecată/ Serviciul de Probațiune București privind punerea în executare a obligației de efectuare a
activității nemunerate
• tinerii cu dizabilităţi (ce deţin certificat de încadrare în grad de handicap) .
Obiectivul general propus constă în creşterea oportunităţilor de angajare a persoanelor cu dizabilități, prin integrare socio-profesională.
Obiectivele specifice ale CEVIM sunt:
1. Formare și pregătire vocațională - asigură o combinație între formarea abilităților sociale legate de muncă și a eficienței personale, cuplată
cu explorarea carierei și cu oportunitățile de testare a abilităților profesionale.
Această formare are la bază întrunirea nevoilor beneficiarilor, pentru a le permite acestora să facă alegeri profesionale realiste pentru formare
sau încadrarea în muncă, în funcție de punctele tari, de abilitățile și interesele lor. Oportunitățile de a-și demonstra abilitățile, cunoștințele și
competențele învățate în cadrul centrului de formare vor fi identificate în cadrul comunității, în efortul de a încuraja și ajuta beneficiarii să participe
deplin ca cetățeni activi în comunitatea lor și să treacă spre un grad de independență sporit și spre integrarea pe piața muncii.
La finalizarea programului de formare și pregătire profesională, beneficiarii vor avea abilitățile, cunoștințele și competența de a decide cu
privire la o opțiune realistă de formare sau încadrare în muncă.
54

1. Angajarea asistată reprezintă o abordare cu privire la integrarea vocaţională a persoanelor cu handicap, care pune accent pe sprijinirea fiecărei
persoane în obţinerea unui loc de muncă pe piaţa liberă şi pe acordarea măsurilor de sprijin necesare asigurării succesului la locul de muncă. În cadrul
serviciilor de angajare asistată, accentul cade pe sprijinirea persoanelor în găsirea de locuri de muncă remunerate competitiv, în amplasamente
integrate din cadrul comunităţii. Serviciile de angajăre asistată sunt individualizate şi extinse în măsura în care permit nevoile fiecărui angajator şi ale
fiecărui candidat.
2. Evaluarea, consilierea psihologică şi vocaţională a persoanelor aflate în căutarea uui loc de muncă, personelor care doresc reconversie
profesională prin cursuri de calificare în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii, dezvoltându-se într-un climat de demnitate şi încredere, de valorizare a
fiinţei umane.
Practic, se urmărește creşterea şanselor pentru o viaţă independentă şi apropierea de normalitate a persoanelor cu dizabilităţi prin asigurarea
unui loc de muncă sigur şi remunerat.
Centrul de Evaluare Vocaţională şi Integrare în Muncă oferă servicii de evaluare și consiliere vocațională persoanelor aflate în evidența
Serviciului de Probațiune de pe lângă Tribunalul București. De asemenea, evaluează şi monitorizează persoanele condamnate care au obligaţia de a
presta muncă neremunerată în folosul comunităţii.
Obiectivele propuse pe perioada anului raportat de către Biroul Evidențe Locuințe Socială au fost:
✓ Monitorizarea și actualizarea dosarelor pentru locuințele sociale aflate în proprietatea/administrarea DGASPC Sector 1;
✓ Întocmirea dosarelor de recalculare a chiriei, de întocmire contracte de închiriere și de reînnoire a contractelor de închiriere, realizarea calculului
chiriei, redactarea și eliberarea actelor adiționale și a contractelor de închiriere;
✓ Asigurarea consilierii și orientare în domeniul său de activitate pentru beneficiarii din locuințele sociale aflate în proprietatea/administrarea
DGASPC Sector 1, la sediul instiuției și pe teren;
✓ Monitorizarea contractelor de închiriere și înștiințarea chiriașilor cu privire la data la care expiră contractul și documentele pe care trebuie să le
prezinte pentru a preîntâmpina depășirea termenului de reînnoire;
✓ Gestionarea permanentă a bazei de date cu privire la chiriași, contractele de închiriere, actele adiționale, valoarea chiriei, pentru locuințele sociale
aflate în proprietatea/administrarea DGASPC Sector 1;
✓ Gestionarea permanentă a bazelor de date cu privire la restanțele acumulate la chirie și întreținere, achitarea restanțelor, notificări și angajamente
de plată, pentru locuințele sociale aflate în proprietatea administrarea DGASPC Sector 1;
✓ Redactarea și transmiterea de informări cu privire la termenele pentru recalcularea chiriei, reînnoirea contractelor de închiriere și notificări cu
privire la încălcarea diverselor obligații stipulate în contractul de închiriere (restanțe, depășire termene de recalculare a chiriei, nerespectarea
normelor de conduită în bloc, etc);
✓ Asigurarea relaţiei cu Comisia Sectorului 1 pentru analiza solicitărilor de locuințe sociale și de necesitate constituită conform Legii nr. 114/1996
republicată, cu modificările și completările ulterioare– transmiterea locuințelor sociale libere pentru repartizare, întocmirea dosarelor și înaintarea
lor pentru cererile de scutire de la plata chiriei, transcrieri, includeri și radieri, întocmirea actelor adiționale ca urmare a deciziilor Comisiei,
precum și reînnoiri de contracte;
✓ Asigurarea aducerii la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 în domeniul său de activitate;
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✓ Menținerea legăturii cu societatea desemnată pentru prestarea serviciilor de administrare a imobilelor –transmiterea cererilor de includere sau
radiere de la calculul cotelor de întreținere;
✓ Menținerea legăturii cu serviciile din cadrul DGASPCS1 – situații restanțieri, înaintare acte adiționale, contracte de închiriere, certificate deces,
anchete sociale, etc.
✓ Revizuirea celor opt proceduri operaționale pentru Biroul Evidență Locuințe Sociale, în vederea îmbunătățirii activității .
Numărul de dosare privind locuințe sociale, gestionate și arhivate în cadrul biroului a fost de 752.
2. Refuncţionalizarea serviciilor existente şi dezvoltarea de servicii noi în concordanţă cu nevoile identificate;
Finanţarea activităţilor /programelor este asigurată de către bugetul local al Sectorului 1 prin DGASPC Sector 1. De asemenea şi-au
continuat activitatea serviciile din centrele specializate pentru persoanele adulte cu handicap şi pentru persoanele vârstnice (servicii de cazare şi
îngrijire, servicii medicale si de recuperare, servicii de petrecere a timpului liber).
Având în vedere politica generală D.G.A.S.P.C. sector 1 în domeniul calităţii, ce are ca finalitate prestarea unor servicii care sa prevină, să
limiteze sau să înlăture efectele unor situaţii generatoare de marginalizare sau excluziune socială a persoanei, familiei, grupurilor şi comunităţilor, sau dezvoltat servicii care să satisfacă în totalitate nevoile sociale şi aşteptările tuturor solicitanţilor şi garantarea păstrării confidenţialităţii tututor
informaţiilor referitoare la beneficiari.
Activitatea de bază a Complexului Social de Servicii „Odăi” este acordarea găzduirii, îngrijirii, recuperării şi reabilitării persoanelor vârstnice.
Serviciile Complexului Social de Servicii „Odăi” sunt în concordanţă cu obiectivele D.G.A.S.P.C. Sector 1 Bucureşti, respectiv:
Serviciile de îngrijire socio-medicală:
a. Servicii sociale:
- Servicii de bază: ajutor pentru igiena corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire şi hidratare, transfer şi mobilizare,
deplasare în interior, comunicare, acordate de către personalul medico-sanitar şi social;
- Servicii de suport: asigurarea şi prepararea hranei persoanelor vârstnice, activităţi de menaj, facilitarea deplasării în exterior, activităţi de
petrecere a timpului liber.
b. Servicii medicale:
Tratament, procurarea şi administrarea medicamentelor – atât din farmacia D.G.A.S.P.C. Sect. 1, cât şi din reţete compensate, consultaţii atât
în cabinete specializate (Policlinica „Pajura”, Spitalul „Witing”, Spitalul de Urgenţă „Floreasca”, Spitalul „Fundeni”, Spitalul „Colentina”
Clinica de Diabet, Spitalul „Sf. Maria”, Spitalul „Municipal”, Clinica de Stomatologie / Oftalmologie, CM Caraiman,) cât şi la patul
bolnavului realizate în conformitate cu tipurile de afecţiuni pe care le prezintă asistaţii acestui centru.
c.Implicarea comunităţii în viaţa şi activităţile desfăşurate în centrul nostru, respectiv un grup de voluntari – “Misionarele Carității”și Preotul
Complexului;
▪ Acţiuni de voluntariat din partea Asociatiilor “Fă bine” și ” Hai să ajutăm” ;
▪ Participarea pe parcursul anului la diverse spectacole;
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▪ Organizarea unor excursii pe parcursul anului, împreuna cu asistentul social si psihologul Complexului;
În decursul anului 2021 în cadrul Căminului pentru Persoane Vărstnice au fost 30 internări și 42 ieșiri (32 decese și 10 externări);
- Admiteri persoane în Căminul pentru Persoane Vărstnice:30
- Externări din Căminului pentru Persoane Vărstnice : 10 (transfer alte servicii, integrare familie / comunitate),
• 32 persoane decedate.
Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Phoenix vizează crearea de noi servicii şi dezvoltare a celor existente în vederea creşterii calităţii
vieţii şi prevenirii marginalizării sociale a persoanelor vârstnice, a persoanelor cu handicap şi a altor tipuri de persoane aflate în risc de marginalizare.
Pentru a acoperi o gamă cât mai variată de nevoi la nivelul beneficiarilor de servicii sociale de pe raza sectorului 1, Centrul Multifuncţional
Phoenix este structurat în mai multe module şi anume:
1. Compartimentul de Recuperare Neuromotorie
2. Compartimentul de Terapie Ocupațională.
Centrul de recuperare neuromotorie, se adresează persoanelor cu handicap locomotor, persoanelor cu handicap neuromotor şi persoanelor cu
handicap asociat care prezintă şi afecţiuni neuromotorii precum şi pensionarilor cu domiciliul în sectorul 1, în vederea sporirii autonomiei personale a
acestora.
Obiectivele urmărite în cadrul programului de recuperare neuromotorie sunt: obţinerea unor ameliorări semnificative în activitatea
beneficiarilor, creşterea mobilităţii articulaţiilor, îmbunătăţirea tonusului muscular, ameliorarea durerilor, îmbunătăţirea ADL, dezvoltarea activităţii
motrice, prevenirea instituţionalizării şi menţinerea în cadrul familiei a persoanelor cu handicap şi a pensionarilor; diminuarea gradului de
dependenţă, îmbunătăţirea stării de sănătate.
În cadrul Centrului de Recuperare se oferă si se pot oferi (cu condiția angajării unui fizioterapeut), în baza unei planificări individuale,
următoarele tipuri de servicii:
✓ examinarea şi evaluarea beneficiarilor;
✓ kinetoterapie (gimnastică medicală);
✓ electroterapie (curenţi diadinamici, curenţi interferenţiali, curenţi de înaltă frecvenţă, unde scurte,etc).
Toate aceste activităţi se fac pe baza recomandării medicului de recuperare, în baza Planului Individualizat de Interventie, fiind realizate de
către kinetoterapeutul Centrului. Beneficiarii se bucură de şedinţe de gimnastică zilnică și de recuperare medicală în grupuri mici, în funcție de
patologie la recomandarea medicului de recuperare. Pe parcursul anului 2021 au beneficiat de recuperare aproximativ 15 pacienţi (beneficiarii
compartimentelor de Terapie Ocupatională), obiectivele propuse fiind atinse în mare parte.
Serviciile de terapie ocupaţională în recuperarea şi socializarea persoanelor cu handicap, reprezintă o alternativă la instituţionalizare, prin
îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi, având o capacitate de aproximativ 40 locuri.
Conform standardelor în vigoare, programul zilnic este de minim 5 ore, beneficiarii participanţi primind şi o masă caldă în cadrul centrului.
Grupul ţintă vizat îl reprezintă persoanele cu handicap fizic şi /sau asociat, care au un potenţial restant şi insuficient stimulat.
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Activităţile facilitează îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi, lărgesc sfera relaţiilor sociale, permiţând o mai bună integrare
socială a acestora.
Activităţile desfăşurate în cadrul Centrului sunt următoarele:
• socializare şi comunicare;
• meloterapie, ludoterapie, ergoterapie, artterapie;
• stimulare cognitivă (fişe de lucru), exerciţii pentru dezvoltarea memoriei şi atenţiei, exerciţii de orientare temporo-spaţială, zilele
săptămânii, lunile anului, citirea ceasului;
• dezvoltare personală (individuală), plimbări în aer liber: parc, muzeu, grădina botanică, grădina zoologică, excursii;
• educație pentru sănătate;
• consiliere psihologică;
• grupuri de discuții pe diverse teme de interes pentru beneficiari;
• confecţionare de diferite obiecte în funcţie de capacităţi, de interes şi de talent.
Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Milcov, funcționează în cadrul DGASPC Sector 1, în strada Milcov
nr. 2, sector 1.Capacitatea aprobată este de 24 beneficiare, iar la data de 31.12.2021 erau gazduite 24 beneficiare.
CAbR “Milcov” are ca misiune principală asigurarea îngrijirii socio-medicale calitative pentru persoanele încadrate într-un grad de handicap,
adaptate nevoilor acestora, în scopul integrarii / reintegrarii socio-profesionale (daca este posibil), precum și în scopul stimulării / dezvoltării
potențialului funcțional restant.
Prin activitățile desfașurate în cadrul CRRNSP-MPRRN “Milcov” se urmărește respectarea legislației în vigoare, precum și identificarea
nevoilor individuale, consilierea și susținerea persoanelor cu dizabilități și a familiilor acestora.
Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități “Sf Elena”asigură găzduirea pentru persoanele aflate în nevoie, cu
probleme socio-medicale. La începutul lunii ianuarie 2021 a fost asigurată găzduirea pentru 32 persoane adulte cu handicap, Beneficiarilor li s-a
asigurat trei mese complete/zi la care se adaugă două gustări la intervale echilibrate, ţinându-se cont de regimul alimentar prescris de medicul
specialist, de preferinţele beneficiarilor, alocaţia de hrană zilnică şi necesarul caloric.
Fiecare beneficiar figurează înscris la un medic de familie, beneficiind de asistenţă medicală gratuită, reţete şi medicamente gratuite şi
compensate, examene medicale de specialitate.Supravegherea stării de sănătate, asistenţa şi îngrijirea medicală au fost realizate de către echipa
medicala. În funcţie de nevoile individuale ale beneficiarilor, activităţile de recuperare au fost terapie prin masaj, fizioterapie, consiliere psihologică,
terapie ocupaţionala, meloterapie, ergoterapie, ludoterapie, terapie a memoriei ( tehnica reminiscenţelor ), dezvoltarea deprinderilor de autoservire şi
autogospodărire.
S-au aplicat programe de terapie socială care au urmărit asigurarea cadrului optim stabilirii unui sistem de relaţii umane bazate pe un climat
favorabil care să ducă la realizarea unui echilibru psihic, comportamental o dispoziţie afectivă echilibrată, pentru a putea realiza o bună inserţie a
persoanelor cu handicap în viaţa socială. În acest sens s-a realizat:
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➢ Combinarea programelor de recuperare a capacităţilor funcţionale cu programe de terapie socială, cuprinzând activităţi de ergoterapie în
raport cu restantul funcţional al persoanelor şi activităţi psiho-sociale(lego,picturi,desen,confecționat felicitări,table,rummy);
➢ Antrenarea beneficiarilor la activităţi gospodăreşti, prin apelarea la tipuri de acţiuni asemănătoare cu cele desfăşurate în viaţa obişnuită:
participarea alături de personalul de specialitate la îngrijirea şi înfrumuseţarea camerelor, a curţii interioare amenajată pentru recreere,
îngrijirea plantelor;
➢ Dezbateri pe teme cu specific social, moral, religios, politic, etc. punându-se accent pe stimularea iniţiativelor particulare, a creativităţii, a
nevoii de comunicare, valorizarea fiecărei persoane în parte, indiferent de handicap în scopul redobândirii deprinderilor, a sentimentului
importanţei şi utilităţii lor sociale;
➢ Menținerea legăturilor cu familia, acolo unde situaţia a permis, oferindu-i persoanei internate prilejul de a petrece sfârşitul săptămânii sau
sărbătorile în ambianţa familială, cu testare SARS Cov 2 la revenirea în centru;
➢ Sărbătorirea Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități în data de 3 Decembrie cu tort și prăjituri realizate în bucătăria centrului;
➢ Pregătirea mesei festive de Crăciun și Revelion în bucătăria centrului.
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Sf. Vasile şi-a propus în anul 2021 continuarea implementării şi perfecţionării planului integrat de servicii
destinate beneficiarilor, în vederea recuperării capacităţii funcţionale, combaterii izolării, desocializării, depresiei şi întăririi autonomiei vârstnicului,
socializării beneficiarilor şi integrării optime în cadrul Centrului. Au beneficiat de serviciile acestui centru un număr de 47 beneficiari.
Activitatea de bază a Complexului Social de Servicii Străuleşti constă în acordarea găzduirii, îngrijirii, recuperării şi reabilitării persoanelor
vârstnice.
Serviciile de îngrijire social-medicală:
a.Servicii medicale:
-servicii de bază: ajutor pentru igienă corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire şi hidratare, transfer şi mobilizare,
deplasare în interior, comunicare, acordate de către personalul medico-sanitar şi social;
-servicii de suport: asigurarea şi prepararea hranei persoanelor vârstnice dar și activităţi de menaj; anul 2020 fiind un an foarte dificil din
cauza pandemiei, a stării de urgență instaurată în luna aprilie si din cauza restricțiilor nu au fost organizate ieșiri în aer liber, excursii sau vizionări de
spectacole.
b.Servicii medicale
-tratament, procurarea şi administrarea medicamentelor – atât din farmacia D.G.A.S.P.C Sector 1, cât şi din reţete compensate, consultaţii atât
în cabinete specializate, cât şi la patul bolnavului, realizate în conformitate cu tipurile de afecţiuni pe care le prezintă beneficiarii acestui centru.
De serviciile acestui centru beneficiază un număr de 102 beneficiari.
Clubul Seniorilor, în prezent Centrul de zi de socializare și petrecere a timpului liber Senior Expert este un proiect de pionierat, din Municipiul
Bucureşti, fiind inaugurat la data de 01.10.2002, cu ocazia ”Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice”, ca un compartiment din cadrul Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului - Sector 1 (organizat în baza Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice).
Centrul vine în întâmpinarea cerinţelor şi nevoilor pensionarilor din sectorul 1, contribuind la prevenirea autoexcluderii vârstnicilor, după ieșirea
la pensie, din viața socială a comunității și la resocializarea acestora prin actul cultural, distractiv-recreativ și prin diversitatea programelor sociale
destinate persoanelor vârstnice, pentru menținerea activă a acestora.
Misiunea centrului reprezintă promovarea unei vieţi sănătoase, active, sigure, împlinite, decente şi demne.
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Urmărește asigurarea unei existenţe demne, active şi utile pentru persoanele vârstnice din sectorul 1, creându-le un cadru ambiental propice
manifestării libere, în care îşi pot face cunoscute opţiunile, interesele, doleanţele, hobby-urile.
Vârsta a treia este etapa la care apar frecvent schimbări ce modifică sensul vieţii unei persoane. Modul de viaţă al persoanelor vârstnice se
modifică ca urmare a schimbărilor fizice, psihice și sociale, care apar datorită înaintării în vârstă. Astfel, persoana vârstnică se retrage din majoritatea
activităţilor sale ce atrage după sine modificări ale vieţii sale.
Pentru nevoia de suport resimţită de persoanele vârstnice, sentimentul de inutilitate, urmat de pierderea prestigiului social, sentiment accentuat
şi de lipsa de activităţi în care este implicat vârstnicul, a fost înființat Centrul de zi Senior Expert, care propune intervenții specifice pentru categoria
vârstnicilor, corespunzătoare nevoilor complexe ale acestora: medicale, psiho-sociale, personale, relaţionale.
a) Obiective generale:
- Combaterea riscului de excluziune socială a persoanelor vârstnice după ieşirea la pensie şi creşterea calităţii vieţii acestora.
- Promovarea participării persoanelor vârstnice la viaţa socială a comunităţii.
b) Obiective specifice:
- Prevenție: prevenirea autoexcluderii vârstnicilor, după ieşirea la pensie din viaţa socială a comunităţii, facilitarea integrării în grup a vârstnicilor.
- Intervenție: resocializarea şi reactivarea pensionarilor care se află în risc de autoexcludere socială.
- Comunicare: consiliere psiho-socială, medicală, activităţi de promovare a sănătăţii, conferinţe şi seminarii pe teme de larg interes pentru pensionari,
structurarea nevoilor identificate într-o intervenţie specifică (medicală, terapeutică, ocupațională, recreativă), în vederea readaptării persoanelor de
vârsta a treia.
- Operaționale
1.Din punct de vedere psihologic:
- stimularea capacităţii empatice;
- stimularea interacţiunii între membrii grupului în vederea menținerii capacităţilor sociale;
- prevenirea anxietăţii;
- suport afectiv – emotional;
- facilitarea relaţionării interpersonale;
- înlăturarea blocajelor psihologice şi pozitivarea resurselor existente, prin stimularea interesului implicării
în activităţi diverse de club, scopul fiind păstrarea autonomiei.
2. Din punct de vedere social:
- menținerea abilităţilor sociale, consiliere socială, informațională;
- căutarea şi oferirea de suport şi sprijin social;
- reintegrare socială.
Centrul de zi Senior Expert prin programele și activitățile derulate lunar, urmărește:
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•
•
•
•
•
•

Dezvoltarea și diversificarea programelor destinate beneficiarilor;
Optimizarea personală și valorizarea beneficiarilor;
Stimularea implicării active a beneficiarilor în activitățile desfășurate în cadrul centrului;
Promovarea sănătății și bunăstării beneficiarilor;
Dezvoltarea și implementarea unor noi programe de parteneriat cu reprezentanți ai societății civile în beneficiul beneficiarilor;
Asigurarea măsurilor de suport psiho-social pentru beneficiari.

Grupul țintă: Centrul de zi Senior Expert se adresează persoanelor vârstnice care au împlinit vârsta legală de pensionare și au domiciliul legal în
Sectorul 1, fiind înscriși la centru, în baza unui Contract de servicii sociale. Criteriile de înscriere sunt: domiciliul legal în sectorul 1 și statutul de
pensionar.La finele anului 2021, Centrul de zi Senior Expert avea un număr de 98 de beneficiari reînscriși.
Începând cu data de 09 septembrie 2021, Serviciul Clubul Seniorilor și-a schimbat denumirea în Centrul de zi de socializare și petrecere a
timpului liber Senior Expert, conform HCL nr. 173/09.09.2021, și va avea încă trei puncte de lucru, cu sediile după cum urmează:
1. Punctul de lucru denumit Bunicii Comunității în strada Barbu Delavrancea nr. 18 – inaugurat la data de 30 septembrie 2021;
2. Punctul de lucru denumit Central Club în strada Ion Câmpineanu nr. 20;
3. Punctul de lucru denumit Senior Parc în zona Parcului Bazilescu.
Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Sf.Mina ocroteşte în mediul familial un număr de 11 tineri având
vârsta cuprinsâ între 25 - 32 ani, cu certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap care necesită protecţie specială (handicap
grav/accentuat) şi pentru care s-a stabilit măsura de protecţie specială- plasament.
Aceşti tineri beneficiază de: spaţiu de locuit, educaţie continuă pentru învăţarea deprinderilor de bază, activităţi de grup şi programe
individualizate, activităţi de socializare, activităţi în aer liber.
Centrul corespunde nevoilor unei familii numeroase: living, oficii, spălătorie, băi şi dormitoare. Pentru păstrarea cadrului familial ce asigură
intimitate, fiecare tânăr are un spaţiu personal în dormitor (pat, noptieră şi dulap cu obiecte personale).
Tinerii sunt implicaţi permanent în activităţile zilnice casnice şi gospodăreşti, în funcţie de posibilităţile lor de întelegere şi acţiune.
Centrul de Abilitare și Reabilitare penru persoane adulte cu dizabilități (Cabr) Stejărel pe parcursul anului 2021 a oferit servicii de bază
(cazare, masă, igenă corporală), servicii de suport (servirea hranei, menaj, activităţi de petrecere a timpului liber) şi servicii de recreere şi socializare
(plimbări, participarea la evenimentele comunităţii), servicii de abilitare si reabilitare (psihoterapie, stimulare polisenzoriala, terapie ocupationala,
Obiectivele pe anul 2021 au fost stabilite în concordanţă cu strategia locală pentru protecţia persoanelor cu dizabilitati conformă cu Strategia
Naţională a Guvernului României pentru protecţia persoanelor cu dizabilități.De serviciile oferite au beneficiat un număr de 18 tinere cu dizabilități.
Centrul de Abilitare și Reabilitare penru persoane adulte cu dizabilități (Cabr) Brăduț are rolul de a asigura aplicarea politicilor și strategiilor
de asistență specială a persoanelor cu handicap prin creșterea șanselor recuperării și integrării acestora în familie ori în comunitate și de a acorda
sprijin și asistență pentru prevenirea situațiilor ce pun în pericol sănătatea persoanelor cu handicap.
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Activitățile de abilitare și reabilitare constau în:
✓ Stimulare sensorială, cognitivă, consiliere psihologică, controlul comportamentului și diminuarea comportamentelor agresive,
psihoterapie,
✓ Kinetoterapie, masaj medical, cromoterapie, meloterapie, aromaterapie, ergoterapie, terapie ocupațională,dramă-terapie, artterapie, terapie
prin joc și mișcare,
✓ Activități privind formarea deprinderilor de viață independentă și educație.
Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități “Un pas Impreună” s-a înfiinţat în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului – Sector 1, în anul 2005 şi a avut ca scop crearea unui serviciu social complex de îngrijire şi integrare a adulţilor cu probleme de
sănătate mintală şi a reducerii spitalizării psihiatrice pe termen lung.
Obiectivele Centrului de Zi “Un pas Împreună”sunt următoarele:
1. Servicii de îngrijire complexe în favoarea includerii sociale a persoanelor cu handicap din sectorul 1 dar şi din Bucureşti în anumite
situaţii;
2. Acordarea de servicii de recreere, terapie ocupaţională, activităţi de socializare şi sportive pentru persoanele cu probleme de sănătate
mintală;
3. Acordarea de servicii de consiliere şi informare atât persoanelor cu probleme de sănătate mintală, cît şi aparţinătorilor;
4. Să promoveze parteneriate şi cooperarea cu organizaţiile neguvernamentale, actorii sociali cu voluntari pentru dezvoltarea serviciilor de
ingrijire pentru persoanele cu probleme de sănătate mintală;
5. Sensibilizarea potenţialilor angajatori şi suport în privinţa angajării persoanelor cu probleme de sănătate mintală;
Un număr de 34 de persoane cu dizabilităţi au beneficiat de serviciile centrului de zi în anul 2021. În cadrul centrului de zi, serviciile de
recreere în recuperarea şi socializarea persoanelor cu handicap, reprezintă o alternativă la instituţionalizare, prin îmbunătăţirea calităţii vieţii
persoanelor cu dizabilităţi, având o capacitate de aproximativ 50 locuri.
În cadrul centrului au avut loc programe de recreere pentru beneficiari fie în sala de activităţi, fie în curtea centrului sau în natură.
Cele mai obişnuite sunt:
o Activități recreative – peste 200 grupuri la care au participat în medie 10 beneficiari pe grup,
o Grup de terapie ocupațională-28 de grupuri la care au participat în medie 7 beneficiari pe grup,
o Grup de psihomotricitate (sport) – 44 grupuri la care au participat în medie 7 beneficiari pe grup,
o Activităţi sportive zilnice la iniţiativa beneficiarilor ( tenis de masă, badminton, fotbal, basket, șah sau remi).
Membrii echipei au fost implicaţi activ în consilierea şi informarea a unui beneficiar care au lucrat pe parcursul anului 2021. S-a acordat suport în
vederea menţinerii locului de muncă şi s-au purtat discuţii cu aparţinătorii în vederea creşterii gradului de autonomie a persoanelor cu dizabilităţi. Pe
parcursul anului 2021 efectele secundare ale pandemiei şi-au pus amprenta şi asupra altor 4 benefiari care au fost trimişi în şomaj tehnic. Un singur
beneficiar a ramas activ pe piata de munca liberă.Anul 2021 s-a derulat într-un context dificil, în care restricţiile impuse de autorităţi au îndepărtat
persoanele cu probleme de sănătate mintală de activităţile specifice de recuperare desfăşurate de către centru.
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Serviciile de integrare pe piaţa muncii a persoanelor adulte cu handicap sunt oferite în cadrul C.E.V.I.M.(Centrul de Evaluare Vocațională și Integrare
în Muncă).
Beneficiarii din cadrul CEVIM sunt:
• persoane adulte cu dizabilităţi cu domiciliul pe raza sectorului 1 (cu certificat de încadrare în grad de handicap în termen de valabilitate,
• persoane recomandate de către Nazarcea Grup,
• persoane recomandate de către Instanţele de judecată/ Serviciul de Probațiune București privind punerea în executare a obligației de efectuare a
activității nemunerate,
• tinerii cu dizabilităţi (ce deţin un certificat de încadrare în grad de handicap),
Obiectivul general propus constă în creşterea oportunităţilor de angajare a persoanelor cu handicap, prin integrare socio-profesională.
Obiectivele specifice ale CEVIM sunt:
1.Formare și pregătire vocațională - asigură o combinație între formarea abilităților sociale legate de muncă și a eficienței personale, cuplată cu
explorarea carierei și cu oportunitățile de testare a abilităților profesionale.Această formare are la bază întrunirea nevoilor beneficiarilor, pentru a
le permite acestora să facă alegeri profesionale realiste pentru formare sau încadrarea în muncă, în funcție de punctele tari, de abilitățile și
interesele lor. Oportunitățile de a-și demonstra abilitățile, cunoștințele și competențele învățate în cadrul centrului de formare vor fi identificate în
cadrul comunității, în efortul de a încuraja și ajuta beneficiarii să participe deplin ca cetățeni activi în comunitatea lor și să treacă spre un grad de
independență sporit și spre integrarea pe piața muncii.La finalizarea programului de formare și pregătire profesională, beneficiarii vor avea
abilitățile, cunoștințele și competența de a decide cu privire la o opțiune realistă de formare sau încadrare în muncă.
2.Angajarea asistată reprezintă o abordare cu privire la integrarea vocaţională a persoanelor cu handicap, care pune accent pe sprijinirea fiecărei
persoane în obţinerea unui loc de muncă pe piaţa liberă şi pe acordarea măsurilor de sprijin necesare asigurării succesului la locul de muncă. În
cadrul serviciilor de angajare asistată, accentul cade pe sprijinirea persoanelor în găsirea de locuri de muncă remunerate competitiv, în
amplasamente integrate din cadrul comunităţii. Serviciile de angajăre asistată sunt individualizate şi extinse în măsura în care permit nevoile
fiecărui angajator şi ale fiecărui candidat.
3. Evaluarea şi consilierea psihologică şi vocaţională a persoanelor aflate în căutarea uui loc de muncă, personaleor care doresc reconversie
profesională prin cursuri de calificare în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii, dezvoltându-se într-un climat de demnitate şi încredere, de valorizare a
fiinţei umane.Centrul de Evaluare Vocaţională şi Integrare în Muncă oferă servicii de evaluare și consiliere vocațională persoanelor aflate în evidența
Serviciului de Probațiune de pe lângă Tribunalul București. Au fost organizate sesiuni individuale dar și de grup în vederea reabilitării socioprofesionale a acestora. CEVIM evaluează şi consiliează persoanele condamnate care au obligaţia de a presta muncă neremunerată în folosul
comunităţii.
Nazarcea Grup este unitatea protejată autorizată în baza Legii 448/2006 - privind protecția și promovarea persoanelor cu dizabilităţi,
republicată, cu modificări și completări având autorizația nr. 2/ 21.12.2020. Aceasta a fost înființată în anul 2011 prin intermediul mai multor proiecte
cu finanțare nerambursabilă, scopul acestei inițiative fiind de creștere a incluziunii socio-profesionale a persoanelor cu dizabilități aflate în căutarea
unui loc de muncă.
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Nazarcea Grup funcționează în aparatul propriu al DGASPC Sector 1, fiind în coordonarea directa a directorului general, are statut de serviciu
și include 6 domenii în care persoanele cu dizabilități lucrează: spălătorie auto, brutărie, spălătorie textilă, croitorie, ceramică decorativă și tipografie.
Misiunea unității Nazarcea Grup este de a dezvolta și promova servicii alternative în domeniul inserției socio-profesionale și a integrării în
muncă a persoanelor cu dizabilități.
În decembrie 2021, numărul personalului angajat în cadrul unității protejate autorizate este de 73, din care 53 persoane cu dizabilități/grad III
invaliditate.Locul de muncă al persoanelor cu dizabilități este unul protejat, adaptat prin soluții tehnice, respectiv tehnologie asistivă pentru a
compensa limitele impuse de dizabilitate, pentru a întări performanțele de învățare, independență, mobilitate și pentru a avea un control mai mare
asupra mediului și suport social, respectiv program de lucru flexibil, sarcini personalizate, training. Locul de muncă oferă persoanelor cu dizabilități
posibilitatea de a desfășura o activitate în vederea dezvoltării abilităților de viață independentă, cât și pregătirea pe măsura posibilului, pentru
angajarea într-un mediu normal de muncă.
OBIECTIVELE NAZARCEA GRUP
1. Creșterea șanselor de abilitare și inserție socio-profesională a persoanelor cu dizabilităţi, prin reducerea riscului de excluziune socială și prin
îmbunătățirea gamei de servicii complementare care le sunt oferite;
2. Combaterea marginalizării sociale a persoanei cu dizabilitati;
3. Creșterea calității vieții persoanei cu dizabilităţi prin acordarea de servicii corespunzătoare;
4. Reducerea gradului de depresie indus de handicap, precum și creșterea capacității de comunicare și relaționare cu ceilalți;
5. Încadrarea în muncă a persoanelor cu dizabilități în cadrul atelierelor lucrative unde sunt remunerați pentru activitatea depusă;
6. Promovarea incluziunii sociale.
În cadrul Nazarcea Grup se realizează următoarele produse și servicii:
1. Producerea pâinii și a altor produse de panificație
În cadrul Atelierului Brutărie, persoanele angajate pe posturi protejate realizează sub coordonarea personalului calificat diferite produse de
panificație (diverse sortimente de pâine, baghete, japoneze, batoane, cozonaci). Aceste produse, în cea mai mare măsură, sunt livrate zilnic
centrelor rezidențiale de copii si persoane vârstnice, creșelor si căsuțelor care adăpostesc copii cu handicap grav din subordinea Direcției Generale
de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 1. În plus, prin punctul de desfacere din cadrul Nazarcea Grup, orice persoană din comunitate
poate achiziționa produsele de mai sus. Pe langa produsele realizate pentru nevoile directiei, pe parcursul anului au fost încheiate contracte cu
diverse entităţi precum o unitate militară, o firmă de catering, etc. Încasările atelierului au reprezentat în anul 2021 suma de 384.218,10 lei.
2. Servicii de spălarea și călcare a articolelor textile
În cadrul Atelierului Spălătorie Textile, persoanele angajate pe posturi protejate realizează sub îndrumarea personalului calificat servicii de
spălătorie textilă către persoanele fizice din comunitate. Într-o proporție de peste 80%, segmentul principal de clienți este reprezentat de persoanele
fizice care apreciază foarte mult faptul că în acest atelier, activitățile specifice sunt realizate de către persoane cu dizabilitati.
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De asemenea, prestam servicii de spălătorie textilă și entităților din subordinea DGASPC Sector 1 care nu au posibilitatea / capacitatea de a-și
curăța efectele la sediul propriu. În cadrul acestui atelier s-a realizat cea mai mare are cea mai mare creştere a numarului de client, astfel încât
încasările din anul 2021 au fost de 387.325,60 lei
3. Servicii croitorie
În cadrul Atelierului Croitorie, persoanele angajate pe posturi protejate realizează, sub îndrumarea unor persoane calificate, diferite produse:
lenjerii pentru pat, echipamente de lucru, draperii, perdele, fețe de masă, genți, sacoșe etc. De asemenea, în cadrul atelierului se pot realiza sau
repara orice articol de îmbrăcăminte, în măsura competențelor și în funcție de complexitatea acestora. Majoritatea produselor realizate aici (obiecte
de cazarmament, echipamente de lucru, perdele, draperii) iau calea serviciilor / centrelor din subordinea DGASPC Sector 1. Un alt segment de
clienți ȋl reprezintă persoanele fizice care vin cu tot felul de reparații pentru obiecte vestimentare, fiind recunoscuți în zona ca un hub unde clienții
vin și își rezolvă mai multe probleme într-un singur loc. Încasările Atelierului Croitorie au fost în anul 2021 de 214.277 lei.
4. Tipărire și activități de servicii conexe tipăririi
În cadrul Atelierului Tipografie, persoanele cu dizabilități angajate pe posturi protejate realizează servicii de producție tipografică din care rezultă
următoarele produse: cărți de vizită, pliante, flyere, cartoline, formulare tipizate, agende, cărți, legitimații, orice alte materiale informative.
Realizăm diferite materiale pentru serviciile din subordinea DGASPC Sector 1, cărora le livram orice produs realizat pe suport de hârtie și necesar
în activitatea lor specifică. Pe lângă activitățile de tipar digital și offset, oferim servicii de plottare pe diverse suporturi (inclusiv realizarea de rollup-uri), personalizare produse textile prin transfer termic, colantare mașini etc. Prin punctul de lucru Nazarcea Shop, situat la sediul DGASPC
Sector 1, oferim servicii de copiere/scanare/tipărire tuturor persoanelor care ajung la serviciul de Stare Civila a Primăriei Sectorului 1 si celor care
apelează la serviciile Direcției si au nevoie de serviciile de mai sus. Încasările in cadrul acestui atelier au fost în anul 2021 în sumă de 140.128,80
lei.
5. Realizare articole ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
În cadrul Atelierului Ceramică, persoanele cu dizabilități angajate pe posturi protejate realizează diferite produse ceramice decorative – vaze,
farfurii decorative și articole ceramice de uz casnic: căni, farfurii, seturi de cafea/ceai, carafe etc. Aceste produse pot fi vizualizate pe pagina de
Facebook Nazarcea Grup unde pot fi comandate si achiziționate de orice doritor. Acesta este locul în care pasiunea, răbdarea, talentul si dedicarea
sunt atributele care primează și care parcă se regăsesc în fiecare produs realizat. Atelierul Ceramică a realizat venituri în anul 2021 însumând
49.432 lei, din vânzarea produselor către clienţi persoane fizice dar şi prin contractele încheiate cu câteva firme, dintre care amintim Kaufland,
Asociaţia Colorăm Zâmbete şi altele.
6. Servicii de spălătorie auto și covoare;
În cadrul Spălătoriei Auto, persoanele cu dizabilităţi desfășoară activități specifice acestui tip de activitate către orice fel de categorie de client:
autoturisme ale persoanelor fizice, ale persoanelor juridice sau aparținând parcului auto al DGASPC Sector 1.
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În cadrul Spălătoriei Auto persoanele cu handicap angajate realizează servicii de spălare şi curăţare a autovehiculelor şi desfăşoară următoarele
activităţi: spălarea și curățarea autovehiculelor, curățarea tapițeriei, aplicarea de tratamente cosmetice în interiorul autoturismului; lucrările de
spălare și curățare a autovehiculelor le execută conform cerințelor clientului. Încasările Atelierului Spălătorie Auto au fost, în anul 2021, în suma
de 121.493 lei.
Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități-T.S.A. este este un serviciu social înființat în structura organizatorică a Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 prin reorganizarea Centrului de Zi Adulți/Tineri TSA, conform H.C.L. Sector 1 nr.
44742/07.09.2020.Acesta funcționează ca o structură fără personalitate juridică, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Sector 1, având o capacitate de 30 locuri și fiind în subordinea directă a Directorului General Adjunct Persoană și Familie.
Scopul Centrului este acela de a crește șansele de inserție socială și de integrare în muncă al persoanelor cu tulburări din spectrul autist, prin
dezvoltarea și menținerea achizițiilor privind autonomia personală, comunicarea, socializarea, comportamentul funcțional al acestor persoane, de
consiliere socială și psihoterapie de suport pentru familiile lor. Beneficiarii serviciilor sociale acordate în ”Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu
Dizabilități- T.S.A.” sunt:
a) Adulții diagnosticați cu o tulburare din spectrul autist, posesori ai unui certificat de încadrare într-un grad de handicap sau care urmează să
obțină un certificat de încadrare într-un grad de handicap,
b) Părinții/reprezentanții legali/convenționali ai adulților diagnosticați cu o tulburare din spectrul autist și beneficiari ai centrului, care pot
beneficia de consiliere psihoeducațională și de suport.
3.Dezvoltarea de proiecte şi programe sociale în colaborare cu partenerii sociali (ong-uri, institutii publice, etc) ;
Activitatea de încheiere/ reînnoire a convenţiilor şi a parteneriatelor de colaborare cu parteneri publici/ privaţi, s-a realizat cu respectarea
procedurii interne, respectiv avizarea convenţiilor de colaborare de către departamentele implicate în implementare şi contactarea ONG-urilor în
vederea semnării documentului agreat.
În ceea ce privesc parteneriatele finanţate de la bugetul Consiliului Local Sector 1 s-a menținut legătura cu ONG-urile implicate în colaborare,
în vederea transmiterii documentelor necesare pentru reînnoirea și continuarea acestor parteneriate și s-au întocmit rapoartele de specialitate necesare
pentru emiterea Hotărârilor de Consiliu.
Asociațiile/fundațiile finanțate de la bugetul Consiliului Local Sector 1 prin intermediul DGASPC Sector 1 în anul 2021 sunt următoarele: Asociaţia
Alternativa 2003, Asociaţia Sf. Ana, Fundaţia Health Aid România (HAR), Fundația Viaţă şi Lumină (FVL), Asociația SOS Satele Copiilor România.
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În cursul anului 2021, prin Compartimentul Strategii s-au încheiat noi colaborări cu ONG-urile care prin serviciile oferite, vin în sprijinul
misiunii DGASPC Sector 1 privind asigurarea la nivelul comunităţii Sectorului 1 a serviciilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului,
familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi a oricăror persoane aflate în dificultate și aici putem menționa
colaborările cu: Asociația Lindenfeld; Asociația Vocea Copiilor Abandonați (AVCA); Fundația Viaţă şi Lumină- prevenire marginalizare socială,
familii defavorizate; Fundația Viaţă şi Lumină – protecția tinerilor postinstituționalizați în cadrul centrului de reședință; Direcția Generală de Poliție a
Municipiului București (DGPMB) – reducerea vulnerabilității victimale și infracționale a copiilor, adulților, persoanelor vârstnice; Fundația
Internațională pentru Copil și Familie ”Dr. Alexandra Zugrăvescu” (FICF) – proiecte educaționale și socio-recreative pentru tineri sau familiile
beneficiare de servicii sociale; Asociația Arte dell’Anima – proiect educațional ”Poveste și povestitori”, ateliere de lectură cu actori; DGITL sector 1
– protocol accesare baza de date în vederea identificării sarcinilor fiscale ale beneficiarilor de măsuri de protecție socială; DGASPC Sector 6 –
acordare de servicii sociale în cadrul CZ Sf. Andrei; Parchetul de pe lângă Tribunalul București – Protocol privind cooperarea în cauzele având ca
obiect infracțiuni contra libertății și integrității sexuale comise aupra minorilor; Grădina Botanică ”Dimitrie Brândză” a Universității din București –
program educațional în cadrul Grădinii Botanice ”Dimitrie Brândză” și la sediul Casei Sf. Ștefan; IGPR – Poliția Sector 1, cooperare în domeniul
protecției și promovării drepturilor minorilor aflați în sistemul de protecție specială, victime ale traficului de persoane sau ale unor infracțiuni;
Asociația ”Colorează Viața” – activități educative, culturale, de divertisment sau socializare pentru beneficiarii sociali (copii, tineri, vârstnici);
Societatea Națională de Cruce Roșie din România – colaborare în vederea implementării proiectului CARE – prevenirea violenței de gen în rândul
adolescenților; Kaufland România SCS- colaborare privind Programul ACCES, angajarea persoanelor cu dizabilități; Spitalul Universitar de Urgență
Elias – prevenirea separării copilului de familie; DGASPC Iași – colaborare în vederea creșterii calității serviciilor sociale acordate beneficiarilor
(copii, adulți); DGASPC Covasna– colaborare în vederea creșterii calității serviciilor sociale acordate beneficiarilor (copii, adulți); Fundația Inimi
Deschise (FID) – activități cu și pentru beneficiarii sociali; DGASPC Dîmbovița - colaborare în vederea creșterii calității serviciilor sociale acordate
beneficiarilor (copii, adulți); Asociația Atelierul de Zâmbete – activități socio-educative și recreative cu copiii/tinerii beneficiari ai centrelor sociale;
Spitalul Clinic Filantropia – prevenirea separării copilului de familie; Complexul Multifuncțional Caraiman – servicii medicale de chirurgie generală
și geriatrie pentru beneficiarii instituționalizați; Asociația Dream Project- colaborare în vederea desfășurării de ateliere de educație parentală,
sprijinirea mamelor minore, consiliere vocațională; DGASPC Sector 2 - Act adițional nr.2 convenție; Asociația Magic Seniors – colaborarea în
vederea organizării și desfășurării de activități destinate vârstnicilor, în cadrul Clubului Seniorilor; Societatea Națională de Cruce Roșie din România
(Filiala Sector 1) – colaborare în vederea desfășurării activităților în cadrul programului ”Banca de alimente”; Asociația Sf. Capitano și Gerozaprotecția tinerilor postinstituționalizați prin oferirea de servicii sociale (cazare, masă, consiliere) în cadrul Casei pentru tinere ”Bartolomeu”;
DGASPC Sector 2 – AMP; DGASPC Giurgiu – menținerea și extinderea rețelei AMP; DGASPC Ialomița - menținerea și extinderea rețelei AMP;
DGASPC Sector 6 – Continuitatea activității AMP Tănase S.; Spitalul clinic de Psihiatrie ”Prof. dr. Alexandru Obregia” – servicii de intervenție
medicală și socială de urgență pentru persoane aflate în situație de risc social; Fundația ”Light into Europe” – colaborare în vederea instruirii și
informării cu privire la competențe în dizabilitate, participarea persoanelor cu dizabilități pe piața muncii; Asociația MAME – servicii sociale și
complementare tratamentului medical, adresate copiilor aflați în situație de risc, cu boli grave sau care provin din medii defavorizate, prevenierea
abuzului asupra copiilor; Clinica HOPE (2 convenții) – acces la servicii medicale psihiatrice, psihologice și psihoterapie în domeniul sănătății mintale
pentru beneficiari (copii); servicii medicale de bază pentru beneficiarii CRRN – MPRRN Sf. Mina (adulți); Fundația Miracol – activități cu și pentru
beneficiarii sociali (activități sportive, culturale, educative); Direcția Națională de Probațiune – Serviciul de Probațiune Ilfov – colaborare în vederea
integrării profesionale a persoanelor aflate în evidența SP Ilfov; Asociația Ateliere Fără Frontiere (act adițional nr. 1) – derularea proiectului
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”Incluziunea are Voce”, aplicarea unui chestionar persoanelor adulte care fac parte din grupurile vulnerabile, (re)integrare socio-profesională a
persoanelor supuse riscului de excluziune socială; Spitalul Clinic de Chirurgie OMF ”Prof. dr. Dan Theodorescu” – asistență medicală de specialitate
SCCOMF (copii, adulți); Organizația Salvați Copiii – proiectul Acces la Educație, derulat în cadrul Școlii nr 181 și a Școlii gimnaziale ”Uruguay”.
În acest moment, DGASPC Sector 1 are o serie de parteneriate active în domeniul social care vin să sprijine demersurile realizate în vederea
soluţionării cazurilor sociale aflate în evidenţa instituției.
Pe parcursul anului 2021 au fost semnate 42+5(HCL) convenţii de colaborare, care la nivelul DGASPC Sector 1 sunt implementate de Direcţia
Protecţia Copilului și Direcţia Protecția Persoanei şi Familiei. Dintre acestea, 23 sunt parteneriate public – privat şi 19 sunt parteneriate public –
public.
Astfel, din cele 47 de convenții/ parteneriate cu ONG-uri și instituții publice, 26 convenții/ parteneriate de colaborare sunt implementate de
Direcţia Protecția Copilului, 11 convenții/ parteneriate de colaborare implementate de Direcţia Protecția Persoanei și Familiei și 10 convenții/
parteneriate de colaborare implementate de Direcţia Protecția Copilului, Direcţia Protecția Persoanei și Familiei și Serviciul Prevenire.
Implementarea proiectelor aflate în derulare, identificarea de surse de finanţare şi elaborararea de propuneri de proiecte, conform nevoilor existente la
nivelul instituţiei şi la nivelul comunităţii Sectorului 1 Bucureşti a fost îndeplinită în totalitate.
➢ În cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCA) a fost finanțat proiectul ,,Instrumente pentru reducerea birocrației în serviciile de
asistență socială la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București, proiect in parteneriat cu PS1,ce are ca obiect creşterea eficienţei serviciilor de
asistenţă socială ale Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti atât prin aparatul de specialitate al Primarului S1MB cât şi al subordonatelor Consiliului
Local al S1MB. Cresterea gradului de acces al cetaţenilor la serviciile de asistenţă socială, furnizarea unor instumente digitale performante si rapide
care simplifică si accelereaza fluxul de lucru si implicit capacitatea de raspuns și solutionare a sarcinilor curente ale aparatului administrativ. Rezultate
scontate:R3 POCA: Proceduri simplificate pentru reducerea birocraţiei pentru cetăţeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a
procedurilor administrative pentru cetăţeni implementate - Rezultat de proiect R1: Registrul unic electronic al serviciilor de asistenţă socială – ESAS1 - Registru electronic interoperabil, interfaţă unică ce asigură interogarea într-o bază de date interoperabilă care va fi integrată la nivelul tuturor
compartimentelor cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale, standardizează tipurile de date şi extinde sistemului informatic de gestiune a beneficiilor
de asistenţă socială la nivelul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, implementat; Rezultate scontate R3 POCA: Proceduri simplificate pentru
reducerea birocraţiei pentru cetăţeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetăţeni
implementate - Rezultat de proiect R2: Crearea unei arhive unice prin digitizarea arhivelor aferente serviciilor de asistenţă socială la nivelul
compartimentelor cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului S1 al MB (scanarea documentelor,
indexarea/extragerea datelor relevante şi organizarea acestora pentru acces automat în baze de date)
➢ În cadrul programului ERASMUS +,KA2-2018-1-FR01-KA204-048210 a fost finantat proiectul CareEr: Empowering Informal Carers, având
ca aplicant IRIPS –Institut Regional d”Insertion Professionnelle et Sociale–Corsica, Franţa şi ca parteneri Associazione Centro-Chioggia din Italia,
ITG Conseil-Paris din Franţa, IASIS-Atena din Grecia, CIEP asbl- Bruxelles din Belgia, UNIWERSYET JAGIELLONSKI-Cracovia din Polonia si
DGASPC Sector 1 din România. Durata proiectului este de 24 luni ( 01.10.2019-30.03.2021), având un buget total de 264.176,00 euro.
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În cadrul proiectului CareEr este promovată instruirea personalizată a îngrijitorilor la domiciliu, proiectul intenţionând să susţină şi
să sublinieze profilul acestora, atât pentru sine cât şi pentru restul societăţii. Principalul obiectiv al proiectului este instruirea însoţitorilor neoficiali,
printr-un nou dispozitiv de instruire creat de către şi pentru însoţitorii neoficiali, precum şi susţinerea tinerilor însoţitori care au un loc de muncă prin
combinarea responsabilităţilor de îngrijire cu studiile/munca, recunoscând aceste competenţe neoficiale de utilizare pe piaţa muncii. Proiectul are ca
finalitate obţinerea unor rezultate intelectuale, constând într-un manual de instruire CareEr, o e-platforma CareEr, un Curriculum de instruire CareEr
pentru instructori şi un jurnal CareEr de competenţe.
Toate aceste rezultate intelectuale sunt destinate însoţitorilor neoficiali care aparţin grupurilor vulnerabile, însoţitorilor neoficiali, care au un loc de
muncă (cu normă partială sau normă întreagă) şi care au şi responsabilităţi de îngrijire, precum şi angajaţilor profesionişti în domeniul sănătăţii.
➢ De asemenea, s-a continuat colaborarea la nivelul instituției cu Agenția Locală Pentru Ocuparea Forței de Muncă Sector 1;
Scopul: creşterea integrării socio-profesionale a persoanelor aflate în risc de marginalizare socială în economia formală
Obiectivele:
- informarea persoanelor marginalizate sau aflate în risc de marginalizare socială asupra serviciilor oferite de către Agenția Locală
pentru Ocuparea Forțelor de Muncă Sector 1;
- informarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă asupra oportunităților de angajare.
Grup tintă: persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.
Beneficiari:
- familiile persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;comunitatea.Durata: 1 an
Astfel, au fost orientați către ALOFM un număr de 162 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.
➢ În cadrul colaborării cu Societatea Naţională de Cruce Roşie din România – Filiala Sector 1 s-a avut în vedere implementarea unui
program(Programul ” Banca de Alimente “ ) de asistare cu alimente de bază pentru persoanele singure/familiile aflate în situaţie de risc de
marginalizare socială ,aflate în evidenţa D.G.A.S.P.C Sector 1 şi în imposibilitatea de a-şi procura alimentele de bază. Asistarea acestor beneficiari
s-a efectuat în perioada ianuarie- decembrie 2021. Serviciul Prevenire a selectat 318 beneficiari, a pus la dispoziţia SNCRR listele cu numele
beneficiarilor cu datele de identificare , precum şi copii ale anchetelor sociale şi a anunţat beneficiarii să se prezinte la sediul Filialei Sector 1 a
SNCRR pentru a primi gratuit alimente de bază prin Programul “ Banca de Alimente”.
➢ Proiectul SOMARO este rezultatul unui parteneriat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1şi Fundaţia
Austriacă Katharina Turnauer.
Scopul proiectului SOMARO este acela de a veni în sprijinul persoanelor cu venituri reduse şi de a preveni adâncirea sărăciei la nivelul
comunităţii locale a Sectorului 1.
Principalele obiective ale SOMARO sunt:
❖ Ajutorarea oamenilor care trăiesc la limita sărăciei;
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❖ Creşterea gradului de implicare a persoanelor asistate social în procesul de îmbunătăţire a propriei situaţii sociale;
❖ Stimularea unui comportament civic just, bazat pe concepte economice cum ar fi “ foloseşte şi nu risipi”;
❖ Creşterea stimei de sine a persoanelor din categoriile defavorizate prin inducerea sistemului de normalitate ;
Beneficiarii acestui proiect sunt persoanele singure/familiile ( altele decât beneficiarii de ajutor social acordat în baza Legii nr.416/2001 privind
venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare ) aflate în evidenţa Serviciului Prevenire, care au venituri sub 1000 lei/membru de
familie şi care se află în cel puţin 2 din situaţiile enumerate, respectiv:
- Persoane fără loc de muncă;
- Familii cu mulţi copii în întreţinere;
- Bolnavi cronici care necesită tratament permanent, fără de care viaţa le-ar fi pusă în pericol;
- Persoane fără locuinţă;
- Pensionari cu venituri sub pensia medie, respectiv 804 lei;
- Persoane încadrate într-un grad de handicap;
- Familii monoparentale;
- Şomeri;
- Tineri proveniţi din centrele de plasament din sectorul 1( dacă nu mai beneficiază de sprijin de la alt furnizor de servicii sociale);
- Persoane care au executat o pedeapsă privativă de libertate, în maximum 1 an de la data eliberării, dacă sunt înscrişi într-un program de
reintegrare socială;
Stabilirea dreptului de a beneficia de serviciile magazinului social se va face prin dispoziţie a Primarului Sectorului 1 la propunerea asistenţilor
sociali din cadrul Serviciului Prevenire, propunere formulată pe baza anchetei sociale şi a actelor doveditoare.
În perioada ianuarie 2021 – decembrie 2021 au fost înscrişi 30 beneficiari .
Menţionăm că până în prezent, de produsele Magazinului Social beneficiază aproximativ 823 persoane singure/familii.
➢
Ca urmare a convenției de colaborare încheiată între DGASPC Sectorul 1 și Fundația Viață și Lumină, Serviciul Prevenire a identificat
un număr de 40 persoane în vederea includerii acestora în programul „ Cantina Socială”;
O mare parte din personalul angajat în cadrul serviciilor și centrelor subordonate Direcției pentru Protecția Familiei s-a implicat în desfășurarea de
activități de grup cu beneficiarii în vederea dezvoltării abilităților de socializare.
În anul 2021 au fost organizate o serie de acţiuni şi evenimente pentru promovarea serviciilor oferite persoanelor adulte din sectorul 1.
Pentru persoanele vârstnice, membre ale Clubului Seniorilor au fost organizate o serie de evenimente, menite să se facă mai uşoară tranziţia de
la viaţa activă la perioada de pensionare, având în vedere faptul că fiecare persoană de vârsta a III-a trebuie să îşi continue activitatea sau să îşi
găsească noi activităţi, să-şi descopere noi pasiuni pe care nu le-a putut realiza în timpul vieţii active, să fie „rebranşat” la viata socială a comunităţii
prin actul cultural, cel distractiv-recreativ, prin conferinţe, activităţi de promovare a sănătăţii etc..
Prezentarea programelor și activităților desfășurate în anul 2021, conform Planului de activitate a Centrului de zi de socializare și petrecere a
timpului liber Senior Expert, în perioada stării de alertă, în scopul prevenirii și răspândirii virusului Covid-19:
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❖consiliere psihologică individuală, consiliere socială individuală;
❖consiliere informațională, socială și psihologică telefonică;
❖contactarea telefonică a beneficiarilor active ai centrului, pentru stabilirea nevoilor reale generate de contextul actual al epidemiei cu virusul
SARS-CoV-2 și acordarea de suport;
❖terapie prin mișcare în aer liber (în parcurile din proximitatea centrului: Parcul Regele Mihai I, Parcul Kiseleff, etc.);
❖organizarea și coordonarea terapiei ocupaționale (desen, decorat/ confecționat diferite obiecte decorative);
❖organizarea și coordonarea activităților de socializare;
❖organizarea şi coordonarea cursurilor de limbă engleză, informatică și de astrologie;
❖audiții muzicale;
❖organizarea de acțiuni cu ocazia sărbătorilor religioase și a sărbătorilor naționale;
❖orientarea persoanelor vârstnice aflate în dificultate către organizaţii guvernamentale, instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale care le
pot soluţiona problemele cu care se confruntă;
❖menţinerea unei permanente legături cu ONG-urile sociale din Sectorul 1, elaborarea şi implementarea unor proiecte în vederea satisfacerii
nevoilor de asistenţă socială a vârstnicilor din Sectorul 1.
Centrul de zi “Un pas Împreună” a desfăşurat un parteneriat cu Fundaţia Estuar începând din anul 2005 până în anul 2016. În tot acest
timp au fost derulate 6 proiecte din fonduri europene ce au dezvoltat activităţile centrului şi au răspuns principiilor de incluziune socială a persoanelor
cu probleme de sănătate mintală din Bucureşti. Centrul de zi “Un pas Împreună” încurajează şi sprijină – îndeosebi prin schimburile de experienţă şi
de bune practici – eforturile depuse de către voluntari, conştientizând că voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurata din proprie
iniţiativa de orice persoana fizica, în folosul altora, fără a primi o compensaţie materială.
Pe parcusul anului 2021, Centrul de zi „Un pas Împreună” a avut în supraveghere munca în folosul comunității a 15 persoane
condamnate. Au fost desfăşurate activităţi de curaţenie, administrative şi sportiv-recreative cu beneficiarii.
Prin programele desfăşurate atât în cadrul Centrului zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Phoenix, cât şi în afara acestuia (muzee, parcuri,
excursii, centre de zi etc.) şi prin parteneriatele iniţiate cu diferite instituţii publice şi ONG-uri, urmărim prevenirea autoexcluderii persoanelor cu
handicap din viaţa socială a comunităţii, având ca principale deziderate păstrarea demnităţii persoanelor cu handicap şi a independenţei lor, stimularea
legăturilor cu familia şi, în special, cu membrii comunităţii, reinserţia în viaţa socială şi culturală a beneficiarilor.
În Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Milcov, s-au aplicat programe de terapie socială care au urmărit
asigurarea cadrului optim stabilirii unui sistem de relaţii umane bazat pe un climat favorabil care să ducă la realizarea unui echilibru psihic,
comportamental, o dispoziţie afectivă eliberată de inhibări, pentru a putea realiza o bună inserţie a beneficiarelor în viaţa socială. İn ceea ce priveşte
educaţia, menţionăm faptul că, in centru se desfaşoară o serie de activitaţi educativ-recreative (colorat, modelat plastilină, lego şi puzzle cu piese mari,
jocul cu mingea), plimbări în imediata vecinătate, excursii, vizionări spectacole, vizitări muzee. Astfel din efectivul total de 24, este școlarizată o
beneficiară, în cadrul Școala de Arte și Meserii nr.2. S-au implementat proiectele „Primavara acasă” în cadrul caruia tinerele, cu sprijinul
personalului de specialitate și cu ajutorul prietenilor de la Asociatia Sister și a sponsorilor de la Parohia Podeanu și Ama optimex, au amenajat curtea
pentru petrecerea timpului liber în exterior și proiectul „ Expozitia de brazi” în cadrul caruia tinerele din Cabr Stejarel confecționează brazi atipici, din
materiale diverse și ii expun în perioada Craciunului pentru a fi admirați de persoanele vârsnice din CIAPAD Sf. Elena.
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În CIAPAD Sf Elena s-au aplicat programe de terapie socială care au urmărit asigurarea cadrului optim stabilirii unui sistem de relaţii
umane bazate pe un climat favorabil care să ducă la realizarea unui echilibru psihic, comportamental o dispoziţie afectivă echilibrată, pentru a putea
realiza o buna inserţie a persoanelor cu handicap în viaţa socială. În acest sens s-a realizat:
➢ Combinarea programelor de recuperare a capacităţilor funcţionale cu programe de terapie socială, cuprinzând activităţi de ergoterapie în
raport cu restantul funcţional al persoanelor şi activităţi psiho-sociale (lego,picture,desen,confectionat felicitari,table,rummy).
➢ Antrenarea beneficiarilor la activităţi gospodăreşti, prin apelarea la tipuri de acţiuni asemănătoare cu cele desfăşurate în viaţa obişnuită:
participarea alături de personalul de specialitate la îngrijirea şi înfrumuseţarea camerelor, a curţii interioare amenajată pentru recreere,
îngrijirea plantelor.
➢ Dezbateri pe teme cu specific social, moral, religios, politic, etc. punându-se accent pe stimularea iniţiativelor particulare, a creativităţii, a
nevoii de comunicare, valorizarea fiecărei persoane în parte, indiferent de handicap în scopul redobândirii deprinderilor, a sentimentului
importanţei şi utilităţii lor sociale.
➢ Mentinerea legăturilor cu familia, prin video call, vizite scurte, programate, respectand regulile de distantare si cu purtarea echipamentului
de protectie, iar acolo acolo unde situaţia a permis, oferindu-i persoanei internate prilejul de a petrece sfârşitul săptămânii sau sărbătorile
în ambianţa familială, cu testare SARS COV2 la revenirea in centru.
➢ Sărbătorirea Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dezabilități în data de 3 Decembrie cu tort și prăjituri realizate în bucătăria centrului.
➢ Aniversarea zilelor de naștere a beneficiarelor CIAPAD Sf. Elena și CIAPAD Sf. Vasile;
➢ Amenajarea Bradului de Crăciun, aranjarea cadourilor și primirea acestora cu încântare de către beneficiarele centrului CIAPAD Sf. Elena;
➢ Petrecere de Crăciun, organizat împreună cu beneficiarii centrelor CabR Milcov, Stejărel, Brăduț și a Centrelor de zi Phoenix și Un Pas
Împreună;
➢ Pregătirea mesei festive de Crăciun și Revelion în bucătăria centrului.
În cadrul Nazarcea Grup, în anul 2021 a fost organizată o excursie la Orșova și vizitată expoziția ArtSafari. De asemenea a organizat la împlinirea
celor 10 ani de la inființare, Expoziția aniversară în cadrul Primăriei Sector 1, desfășurată în perioada 3.12.2021-.03.01.2022. Nazarcea Grup a
fost partener cu Institutul Român pentru Drepturile Omului în campania „Violența înseamnă întuneric, spune-i nu luminându-ți viața!” iar de-a lungul
anului a participat on-line la diverse întâlniri și conferințe.
Personalul angajat în cadrul Serviciului Rezidenţial Adulţi s-a implicat în desfășurarea de activități de grup cu beneficiarii centrelor rezidențiale
prin proiecte care au vizat dezvoltarea abilităților de socializare, încurajarea legăturilor interumane, dezvoltarea abilităților motorii, printre care
menționăm: ”Bean Bags”, ”Aruncatul la țintă cu inele”, Femeia, eterna poveste", ”Grădina lui Nea Ioniță”, Inovative foregn language program for
cognitive training in high-risk adulte (Super Lingo), ”Sărbătoarea brazilor de Crăciun”, ”Au venit colindătorii”- Asociația Sf. Hristofor și Spitalul
Clinic de Urgență Prof. Dr. Agrippa Ionescu, Parastas de pomenire a beneficiarilor decedați ca urmare a infectării cu COVID-19.
Prin organizarea participării beneficiarilor centrelor rezidențiale la aceste proiecte s-au realizat următoarele:
✓ sărbătorirea zilei poetului național Mihai Eminescu și a zilei de 24 ianuarie, zile în care în cadrul CSS Străulești, CIA Sf. Vasile, CIA Sf. Elena
au loc recitări și lectura poeziilor, vizionări de filme documentare. Beneficiarii CSS Străulești, CIA Sf. Vasile, CIA Sf. Elena, CSS Odăi
participă lunar la sărbătorirea zilei de naștere organizată la sediul centrelor. De asemenea, beneficiarii din cadrul tuturor centrelor au participat
la împodobirea bradului de Crăciun. La sediul CIA Sf. Elena a fost organizată ”Sărbătoarea brazilor de Crăciun”, ocazie cu care au fost
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prezentați brazii de Crăciun împodobiți de către beneficiarii CIA Sf. Elena, CAbR Milcov, CZPAD Phoenix, CAbR Brăduț, au primit cadouri
și și-au petrecut timpul liber împreună;
✓ întâlniri organizate de către psiholog și asistentul social cu reprezentanții Asociației Habilitas, în cadrul cărora s-au desfășurat activități de
reminiscențe, în cadrul proiectului "Inovative foregn language program for cognitive training in high-risk adulte (Super Lingo);
✓ activități lucrative cu scop de recreere în cadrul ”Atelier de mărțișoare”, ”Atelier de grădinărit”, ”Atelier de croitorie”, ”Atelier de pictură”,
”Atelier de modelat lut”;
✓ beneficiarii au confecționat ornamente brad de Crăciun, felicitări, cocarde tricolore, stegulețe pentru Ziua Națională, picturi pe sticla, pânză.
Beneficiarii CIA Sf. Vasile au plantat răsaduri de flori.
Misiunea Asociației ALTERNATIVA 2003, constã în dezvoltarea de servicii menite sã îmbunãtãțeascã calitatea vieții persoanelor cu dizabilitãți şi
sã le susțina integrarea socialã. Scopul constã în înființarea, susținerea şi acordarea unor servicii de recuperare, asistențã socialã, consiliere
psihologicã, educație specializatã şi pregãtire profesionalã specificã pentru persoanele cu dizabilitãți intelectuale precum şi susținerea familiilor
acestora. În cei 18 ani de activitate au oferit toatã experiența în beneficiul persoanelor cu dizabilităţi și au contribuit cu responsabilitate, sinceritate şi
prietenie, la efortul de a îmbunătăţi viaţa persoanelor cu dizabilităţi şi a familiilor acestora, pentru a crea o lume mai bună, o lume în care dizabilitatea
să poată fi transformată în abilitate.
“Centrul de Zi Alternativa” este un proiect finanțat de Consiliul Local al Primăriei Sector 1 prin Direcția Generalã de Asistenţã Socialã şi Protecţia
Copilului Sector 1.
Durata: 2005 - prezent
Parteneri: Facultatea de Sociologie şi Asistențã Socialã, Complexul de servicii socio-medicale Caraiman sector 1, Fundația MOTIVATION România.
Descrierea pe scurt a proiectului: proiectul vizeazã formarea la beneficiari ( 34 de beneficiari
dintre care 17 din Sectorul 1)a deprinderilor necesare ducerii unei vieți independente. S-a urmărit
formarea la beneficiari a unor deprinderi, cunoştinţe şi abilităţi cum ar fi: munca în echipă,
întrajutorarea, respectul faţă de cei care interacţionează, deprinderi gospodăreşti, responsabilizarea
pe activităţi, obişnuința de a paractica un program de activitate etc.
În prezent, Asociația ALTERNATIVA 2003 desfaşoarã următoarele proiecte dedicate persoanelor
cu dizabilitãți, în special din Sectorul 1:
• ˝Terapia prin teatru, alternativă pentru dezvoltare sănătoasă a tinerilor cu dizabilităţi˝- finanțat
de Fundația Wings of Support
Durata: Proiectul se desfãşoarã din mai 2016 pe timp de 6 ani.
Scop: dezvoltarea abilităţilor fizice, cognitive şi emoţionale ale persoanelor cu dizabilitãți care
beneficiază de serviciile organizației noastre utilizând terapia prin teatru.
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Rezultate: dezvoltarea abilităţilor de comunicare, a abilităţilor de socializare şi empatie, precum şi a abilităţilor de autocunoaştere şi autoreflecţie a
persoanelor cu dizabilitãți, pregãtirea a 9 piese de teatru în cei 4 ani, creşterea calitãții vieții celor 32 de persoane.
Beneficiari: 34 persoane cu dizabilitãți.
• ˝Locuinta maxim protejata Alternativa˝- finanțat de Ministerul Muncii şi Protecției Sociale prin subvenția conform Legii 34/1998 şi din fonduri
proprii
Scop: sprijin şi asistențã permanenta în vederea dezvoltãrii abilitãților pentru o viațã independenta, facilitãrii integrãrii/reintegrãrii sociale a persoanelor
cu dizabilitãți.
• “Timp liber utilizat cu folos“ este un alt proiect realizat si continuat de organizatia noastra in parteneriat cu D.G.A.S.P.C. S1, prin care
beneficiarilor care locuiesc pe raza sectorului 1 le-au oferit în fiecare an o alternativã de petrecere a timpului liber prin excursii la mare şi la munte,
mers la cumparãturi, ieşiri in comunitate.
• Prin proiectul “Școala părinților“, proiect desfășurat în parteneriat cu D.G.A.S.P.C. Sector 1 s-a urmãrit creşterea capacităţii de intervenţie
educativă eficientă a părinţilor pentru copiii lor precum şi educarea şi instruirea specifică a părinţilor copiilor speciali, implementarea unor reguli și
metode specifice de educaţie pe care aceştia trebuie sã le aplice copiilor pentru a-i ajuta sã înveţe şi sã se integreze în familie și în societate.
Asociaţia ALTERNATIVA 2003 este acreditatã, iar serviciile acordate în Centrul de Zi Alternativa sunt licențiate şi deţin toate avizele necesare
desfãşurãrii în condiții optime şi la standardele de calitate solicitate de către legislația activitãților de acordare a serviciilor sociale.
4. Promovarea serviciilor oferite la nivelul comunităţii sectorului 1 Bucureşti în vederea facilitării accesului la serviciile oferite;
În anul 2021, în cadrul serviciilor pentru protecţia adultului, s-a realizat cu succes informarea beneficiarilor cu privire la serviciile oferite.
Majoritatea serviciilor destinate protecţiei și promovării drepturilor adulților, dispun de materiale informative (pliante, broşuri) în acest fel asigurânduse diseminarea informațiilor de interes cu privire la serviciile disponibile. Site-ul DGASPC sector 1 a fost actualizat periodic cu informații referitoare
la activitățile și serviciile disponibile pentru categoriile de grup țintă vizate prin domeniul de intervenție al insituției, prin pagina facebook a instituției
fiind promovate activitățile, acțiunile și evenimentele desfășurate de către DGASPC sector 1 și totodată comunicate informații cu caracter general din
domeniul asistenței sociale.
Au fost promovate serviciile beneficiarilor din centrele pentru persoane vărstnice din sectorul 1, în mass-media naţionala şi internaţională, astfel:
➢ au fost transmise 4 comunicate de presă legate de serviciile oferite în vederea protecţiei adultului;
➢ s-au realizat intervenţii din partea reprezentanţilor institutiei în mass-media privind serviciile de protecţie al adultului din sectorul 1;
➢ au fost publicate diverse materiale pe pagina de facebook a instituției fiind promovate activitățile, acțiunile și evenimentele desfășurate.
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5. Îmbunătăţirea condiţiilor locative ale asistaţilor din centrele pentru persoane adulte şi asigurarea unor servicii socio-medicale într-un
mediu securizant;
În anul 2021 s-a continuat reabilitarea, refuncţionalizarea şi accesibilizarea imobilelor din subordinea D.G.A.S.P.C Sector 1, prin imobile înțelegând
structurile rezidenţiale pentru persoane adulte cu/fără handicap, astfel:
✓ Lucrări de întreținere cu caracter permanent:
➢ Lucrări de întreținere tâmplărie prin înlocuirea feroneriei la toate centrele,
➢ Lucrări de întreținere și reparații instalații sanitare, electrice, încăzire, climatizare la toate centrele, inclusiv apartamente sociale.
✓ Lucrări de reparații generale:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Lucrări reparații curente și revopsire în anumite pavilioane și înlocuirea tâmplăriei interioare din Pavilionul 8 la CSS Odăi,
Lucrări de reparații curente la CIAPAD Sf.Elena,
Lucrări de reparații curente la NAZARCEA GRUP,
Lucrări de reparații și revopsire la Cabr Stejărel și Cabr Brăduț,
Lucrări de reparații curente și revopsire la CSS Străulești,
Lucrări de reparații la locuințele sociale din CSS Odăi, Calea Giulești, Prelungirea Ghencea și Drumul Binelui.
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2. INDICI DE PERFORMANŢĂ, CU PREZENTAREA GRADULUI DE REALIZARE A ACESTORA
PROTECŢIA COPILULUI
Nr. crt.

Obiectiv

Indicatori de performanţă

Gradul de realizare
(%)
100%

1

Identificarea nevoilor sociale existente la Nevoile sociale identificate
nivelul comunităţii sectorului 1 București;

2

Creșterea calității serviciilor existente si Numărul de servicii nou înfiinţate în concordanţă cu 100 %
dezvoltarea de servicii noi în concordanță cu nevoile identificate
nevoile identificate ;

3

Dezvoltarea de proiecte şi programe sociale în Numărul de convenţii de colaborare semnate, 100%
colaborare cu partenerii sociali (ong-uri, numărul de proiecte cu finanţare externă depuse şi
instiţutii publice, etc) ;
numărul de proiecte cu finanţare externă
și
națională căştigate

4

Promovarea serviciilor oferite la nivelul Numărul de apariţii în mass-media internă şi 100%
comunităţii sectorului 1 Bucureşti în vederea internaţională, numărul de vizite din ţară și
facilitării accesului la serviciile oferite;
străinatate, numărul de intervenţii în mass-media din
partea reprezentanţilor instituţiei

5

100%
Îmbunătăţirea
condiţiilor
locative
ale Investiţiile făcute pentru funcţionalizarea centrelor și
beneficiarilor din centrele pentru persoane numărul de spații cu anumite îmbunătățiri
minore şi asigurarea unor servicii socio-medicale
într-un mediu securizant
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PROTECŢIA PERSOANELOR ADULTE

Nr. crt.

1.
2.

3.

4.

5

Obiectiv

1. Identificarea nevoilor sociale existente la
nivelul comunitatii sectorului 1 Bucureşti;
2. Refuncţionalizarea serviciilor existente şi
dezvoltarea de servicii noi în concordanţă cu
nevoile identificate;
3. Dezvoltarea de proiecte şi programe sociale în
colaborare cu partenerii sociali (ong-uri, institutii
publice, etc);

Indicatori de performanţă

Gradul de
realizare(%)

Nevoile sociale identificate.

100%

Numărul de servicii nou înfiinţate în concordanţă cu
nevoile identificate.

100%

Numărul de convenţii de colaborare semnate,
numărul de proiecte cu finanţare externă depuse şi
numărul de proiecte cu finanţare externă
și
națională căştigate

100%

4. Promovarea serviciilor oferite la nivelul Numărul de apariţii în mass-media internă şi
comunitatii sectorului 1 Bucureşti în vederea internaţională, numărul de vizite din ţară şi
facilitării accesului la serviciile oferite;
străinătate, numărul de intervenţii în mass-media din
partea reprezentanţilor instituţiei.
5. Îmbunătăţirea condiţiilor locative ale asistaţilor Investiţiile făcute pentru funcţionalizarea centrelor și
din centrele pentru persoane adulte şi asigurarea numărul de spații cu anumite îmbunătățiri.
unor servicii socio-medicale
într-un mediu
securizant

100%

100%
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3. SCURTA PREZENTARE A PROGRAMELOR DESFĂŞURATE ŞI A MODULUI DE RAPORTARE A ACESTORA LA OBIECTIVELE
AUTORITĂŢII SAU INSTITUŢIEI PUBLICE
PROTECŢIA COPILULUI
Programele de prevenire a separării copilului de familie:
❖ Acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță în vederea stimulării participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii
defavorizate,
❖ Monitorizarea și evaluarea copiilor ai căror părinți/reprezentanți legali sunt plecați la muncă în străinătate. Sprijin în vederea obținerii delegării
autorității părintești în instanță pentru persoana în grija căreia rămâne copilul pe perioada în care părintele unic susținător al familiei sau ambii
părinți sunt plecați la muncă în străinătate,
❖ Plata contribuței de hrană la centre de zi de tip creșă, gradinițe și after school pentru copiii care provin din familii defavorizate de pe raza
Sectorului 1, în urma evaluării situaței socio-familiale și a actelor necesare depuse la dosar,
❖ Acordare de ajutor material constând în lapte praf formula specială în baza recomandărilor medicului de familie/pediatru pentru copiii care
provin din familii defavorizate de pe raza Sectorului 1, până la vârsta de 1 an, în urma evaluării situaței socio-familiale și a actelor necesare
depuse la dosar,
❖ Evaluarea, monitorizarea și consilierea socială și psihologică a cazurilor de violența domestic,
❖ Colaborare cu diverse ONG-uri în vederea prevenirii separării copilului de familie, prevenirea abandonului școlar si în vederea dezvoltării și
consolidării competențelor parentale,
❖ Acordarea gratuității pentru plata contribuției pentru serviciile de tip creșă, acordate pentru toate familiile cu domiciliul în Sectorul 1, începând
cu al treilea copil și acordarea gratuității pentru plata contribuției în grădiniță pentru toate familiile cu domiciliul în Sectorul 1, începând cu al
treilea copil,
❖ Înscrierea copiilor ai căror părinți achită contribuția lunară de hrană și au domiciliul sau viză de reședință pe raza Sectorului 1 la centrele de zi
de tip creșă din subordinea DGASPC Sector 1,
❖ Sprijin în vederea întocmirii acte de identitate/acte de stare civilă,
❖ Verificarea condițiilor de desfășurare a activităților remunerate din domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modeling, în care sunt
implicați copii, conform HG 75/2015,
❖ Admiterea cuplurilor mamă – copil în centru maternal aflate în următoarele situații de dificultate: mame singure cu copii/gravide care temporar
nu au locuință și/sau care se confruntă cu mari probleme financiare, profesionale și relaționale, mame cu copii/gravide provenind din familii
marginalizate sau dezorganizate incapabile să le ofere să le ofere nici un fel de suport, mame cu copii/gravide victime ale violenței domestice,
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cuplu mamă – copil inclus într-un program de restabilire a legăturii familiale după ce copilul a avut o măsură de protecție specială, mame
minore cu copii/gravide minore aflate în sistemul de protecție specială a copilului,
❖ Facilitarea accesului beneficiarilor la servicii medicale/educaționale,
❖ Sprijin și/sau acompaniere în relația cu alte instituții,
❖ Consiliere socială și psihologică.
În cadrul acestui programe s-au încheiat parteneriate cu diverse ONG-uri care derulează activități în domeniul prevenirii separării copilului de
familie:
1.Parteneriatul cu SOS Satele Copiilor România – SOS Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Copii şi Părinţi Bucureşti. Obiectul convenţiei îl
reprezintă prevenirea separării copilului de familia sa prin servicii destinate dezvoltării abilităţilor părinţilor pentru conştientizarea nevoilor copilului
de a creşte şi se dezvolta într-un mediu familial protector şi stabil din punct de vedere emoţional, prevenirea neşcolarizării şi/sau prevenirea
abandonului şcolar al copilului,
2.Parteneriat cu Asociaţia “Semn de Viaţă”. Obiectivul parteneriatului îl reprezintă desfăşurarea unor activităţi de asistare a cuplurilor mamă –
copil în Centrul Maternal “Sf. Mihail şi Gavril”, precum şi acordarea de sprijin material familiilor aflate în dificultate prin programul social „Şcoala
Mamelor”,
3.Parteneriat cu Asociația ANAIS, având ca obiectiv general colaborarea în vederea furnizării serviciilor sociale adresate victimelor violenței
domestice, în vederea creșterii gradului de eficientizare a intervenției în astfel de cazuri,
4.Parteneriat cu Fundaţia „Viaţa şi Lumină” - obiectivul parteneriatului îl reprezintă oferirea de servicii sociale cazurilor sociale referite de către
DGASPC Sector 1,
5.Parteneriat cu Organizația Salvați Copiii în vederea acordării serviciilor educaționale copiilor aflați în abandon școlar/neșcolarizați – A doua
șansă și Grădinițe estivale,
6.Parteneriat cu Asociația Dream Project. Obiectivul parteneriatului îl reprezintă colaborarea între cele două părți în vederea organizării de ateliere
de educație parentală, grupuri de sprijin pentru mamele minore și consiliere vocaționalăpentru tinerele mame aflate în monitorizarea DGASPC Sector
1,
7.Parteneriat cu Asociația Sanătate pentru Viață – Proiect MaM – Mamele ajută Mame – parteneriat adresat mamelor cu domiciliul în Sectorul
1, care au dificultăți în îngrijirea copiilor. Acestea pot beneficia de pachetul nou – născutului și îndrumare către servicii de specialitate și alte donații,
8.Proiect ”TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”-cod SMIS 127169
Beneficiar: Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, în parteneriat cu cele 47 de Direcții Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului
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Obiectivul general al proiectului este creșterea calității sistemului de asistență socială și a numărului de asistenți maternali la nivelul comunității, prin
introducerea de instrumente și proceduri și prin îmbunatățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem.
Valoarea totală a proiectului: 2.657.162.612,32 lei (din care 2.243.584.251,47 lei contribuția financiară din partea Uniunii Europene,
332.365.653,29 lei buget national și 81.212.707,56 lei contribuție proprie a beneficiarului/partenerilor).
Durata contractului: 120 de luni (ianuarie 2014-decembrie 2023)
Activitățile principale ale proiectului:
• Dezvoltarea și introducerea de instrumente/proceduri/mecanisme destinate activității asistenților maternali:
• Elaborarea unui set de proceduri de lucru pentru activitatea asistenților;
• Organizarea de seminarii de diseminare și instruire la nivelul județelor, cu scopul aplicării unitare a procedurilor elaborate;
• Crearea și dezvoltarea la nivel național a unei platforme digitale cuprinzând module de tip e-learning și baze de date relevante pentru rețeaua
de asistență maternală și personalul specializat din sistem.
• Susținerea programului de formare profesională destinat asistenților maternali:
• Elaborarea programului de formare profesională continuă și a suportului de curs autorizat ANC, inclusiv curriculele modulelor din cadrul
programului de formare destinat asistenților maternali;
• Înscrierea cursanților și formarea grupelor (selecția grupului țintă);
• Desfășurarea cursului de formare pe module specifice și certificarea participanților.
• Dezvoltarea rețelei de asistenți maternali:
• Campanie de informare și conștientizare derulată de solicitant în vederea identificării potențialilor asistenților maternali;
• Identificarea, recrutarea și angajarea persoanelor aparținând grupului țintă și care vor fi nou angajați pe perioada de implementare a
proiectului;
• Finanțarea cheltuielilor salariale aferente remunerației asistenților maternali existenți în sistem din 2014 și a celor nou angajați începând cu
2019.
• Managementul proiectului
• Informarea și publicitatea proiectului;
• Achiziție produse și servicii necesare implementării proiectului;
• Coordonarea generală a proiectului.
Obligația DGASPC sector 1, ca partener în acest proiect este de a extinde reţeaua AMP la nivelul sectorului 1 cu câte 5 asistenți maternali /per an în
perioada 2019-2023. Pentru anul 2021 obiectivul a fost atins în proportie de 100%.
În cadrul proiectului "Team-Up: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor", Cod MySMIS 127169 s-au cheltuit în cursul anului 2020:
392.893,00 lei, valoare solicitata în cadrul cererilor de rambursare, DGASPC Sector 1 asumandu-si contributia proprie, reprezentand 2% din valoarea
totala a cheltuielilor eligibile.
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VIII. Pentru a se asigura continuitatea în îngrijirea copiilor beneficiari ai sistemului de asistență maternală s-au menținut convenţiile de colaborare
încheiate cu direcțiile omoloage din județele Ialomița, Giurgiu, Ilfov, sectorul 2 și sectorul 6, care au avut ca şi scop protejarea copiilor deja plasați la
asistenții maternali cu domiciliul în județele și sectoarele respective .
Deși în tot cursul anului 2021 s-au făcut demersuri cu privire la recrutare ( publicitate proiect- postare facebook, distribuire flyere, expunere
afișe la sediile instituției, postare anunt pe plasmele din stațiile de metrou ) au fost putine persoane cu domiciliul pe sectorul 1, interesate să devină
asistent maternal profesionist. Din cele interesate, cele mai multe nu au întrunit condițiile necesare pentru a deveni asistent maternal profesionist fiind
respinse într-o etapă sau alta din cadrul procedurii de evaluare sau renunțând singure, după ce au înțeles care sunt drepturile dar mai ales obligațiile lor
ca asistent maternal profesionist
În acest contex, pentru anul 2021 a fost îndeplinit indicatorul asumat doar cu preluarea pentru angajare a trei persoane evaluate și atestate de
DGASPC Ialomița, conform Convenției de colaborare încheiate în acest sens . În luna ianuarie 2021 în temeiul prevederilor Art.I punctul 5, alin.(9)
din O.U.G. nr. 65 /15.10.2014 pentru modificarea și completarea Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului am supus
dezbaterii Consiliului Local al Sectorului 1 proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării sumelor aferente drepturilor copiilor aflați în plasament
la asistenții maternali profesionisti angajați în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.
Sumele propuse spre acordare au fost :
GRUPA DE
VÂRSTĂ
De la 0 la
2,11 ANI
De la 3 la
6,11 ANI
De la 7 la
9,11 ANI
De la 10 la
13,11 ANI
De la 14 la
17,11 ANI
De la 18 la
26 ani

Sumă
Anuală-lei
4200

Sumă lunară
lei
350

4800

400

5400

450

6000

500

6600

550

6600

550
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Sumele bănești acordate sunt destinate a acoperi următoarele categorii de cheltuieli necesare ocrotirii copiilor aflati în plasament la
asistenti maternali :
hrană, îmbrăcăminte, încălțăminte, echipament pentru dotare initiala si înlocuire, transport, cărucioare copii, biciclete, jucării educative, materiale
igienico-sanitare, rechizite, suport tehnologic pentru susținerea scolii online (laptop, tabletă, imprimantă, telefon etc. ), cartelă telefon internet,
materiale cultural sportive, cursuri de dezvoltare a anumitor abilități, excursii, tabere, taxă pentru facultate, pregătire suplimentară pentru examenul
de evaluare națională / bacalaureat etc.
Prin Hotărârea de Consiliu nr.18/28.01.2021, s-a aprobat majorarea sumelor aferente drepturilor copiilor aflați în plasament la asistenții maternali
profesionisti angajați în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, conform Anexei.
Începând cu luna mai 2021 sumele alocate au fost avansate lunar asistentului maternal care are copilul în plasament, urmând ca, trimestrial acesta
să prezinte managerului de caz al asistentului maternal, documentele justificative din care să reiasă ce obiecte/servicii au fost achiziționate și o notă
justificativă în care vor fi centralizate toate obiectele/ serviciile achizitionate. Sumele pe cele trei luni pot fi cumulate. În scopul motivării asistentului
maternal profesionist de a primi mai mulți copii în îngrijire simultan, dacă întrunește condițiile necesare, începând cu al II lea copil primit în
plasament, cuantumul sumei majorate, corespunzătoare grupei de vârstă se va dubla .
-

PROTECŢIA PERSOANELOR ADULTE
În domeniul protecţiei persoanelor adulte s-au desfăşurat următoarele programe:
● A continuat funcţionarea serviciilor în sistem rezidenţial destinate persoanelor adulte (Centrele de îngrijire şi asistenţă şi Complexele Sociale
de Servicii - căminele pentru persoane vârstnice) cât şi a serviciilor administrative.
● Au continuat programele de îngrijire, recuperare, socio-medicale, socializare în centrele rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice şi
persoanelor adulte cu handicap şi în centrele de zi.
În anul 2021 au fost iniţiate contacte cu diverşi parteneri sociali implicaţi în prevenirea şi combaterea marginalizării sociale: Societatea Naţională
de Cruce Roşie din România – Filiala Sector 1 , Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sector 1, SOMARO, Fundația Viață și Lumină şi
Asociația Samu Social. Astfel au fost încheiate convenţii de colaborare cu :
a) Societatea Naţională de Cruce Roşie din România – Filiala Sector 1
În cadrul colaborării cu SNCRR s-a avut în vedere implementarea unui program (Programul ” Banca de Alimente “ ) de asistare cu alimente de
bază pentru persoanele singure/familiile aflate în situaţie de risc de marginalizare socială ,aflate în evidenţa D.G.A.S.P.C Sector 1 şi în
imposibilitatea de a-şi procura alimentele de bază. Asistarea acestor beneficiari s-a efectuat în perioada ianuarie- decembrie 2021.
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Serviciul Prevenire a selectat 318 beneficiari, a pus la dispoziţia SNCRR listele cu numele beneficiarilor cu datele de identificare, precum şi
copii ale anchetelor sociale şi a anunţat beneficiarii să se prezinte la sediul Filialei Sector 1 a SNCRR pentru a primi gratuit alimente de bază prin
Programul “ Banca de Alimente”.
b) Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sector 1;
Convenţia de colaborare cu Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sector 1 a avut ca obiectiv îmbunătăţirea capacităţii persoanelor
aflate în situaţie de marginalizare socială de pe raza sectorului 1 de a accesa un loc de muncă corespunzător posibilităţilor lor; dezvoltarea
aptitudinilor sau asigurarea reconversiei profesionale prin participarea la cursuri de calificare în diverse domenii de activitate, în funţie de oferta
locurilor de muncă. Astfel în anul 2020 au fost orientaţi către ALOFM 170 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă,
c) SOMARO
Proiectul SOMARO este rezultatul unui parteneriat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1şi Fundaţia
Austriacă Katharina Turnauer.
Scopul proiectului SOMARO este acela de a veni în sprijinul persoanelor cu venituri reduse şi de a preveni adâncirea sărăciei la nivelul
comunităţii locale a Sectorului 1.
Principalele obiective ale SOMARO sunt:
❖ Ajutorarea oamenilor care trăiesc la limita sărăciei;
❖ Creşterea gradului de implicare a persoanelor asistate social în procesul de îmbunătăţire a propriei situaţii sociale;
❖ Stimularea unui comportament civic just, bazat pe concepte economice cum ar fi “ foloseşte şi nu risipi”;
❖ Creşterea stimei de sine a persoanelor din categoriile defavorizate prin inducerea sistemului de normalitate ;
Beneficiarii acestui proiect sunt persoanele singure/familiile ( altele decât beneficiarii de ajutor social acordat în baza Legii nr.416/2001 privind
venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare ) aflate în evidenţa Serviciului Prevenire, care au venituri sub 1000 lei/membru de
familie şi care se află în cel puţin 2 din situaţiile enumerate mai jos:
- Persoane fără loc de muncă;
- Familii cu mulţi copii în întreţinere;
- Bolnavi cronici care necesită tratament permanent, fără de care viaţa le-ar fi pusă în pericol;
- Persoane fără locuinţă;
- Pensionari cu venituri sub pensia medie, respectiv 804 lei;
- Persoane încadrate într-un grad de handicap;
- Familii monoparentale;
- Şomeri;
- Tineri proveniţi din centrele de plasament din sectorul 1( dacă nu mai beneficiază de sprijin de la alt furnizor de servicii sociale);
- Persoane care au executat o pedeapsă privativă de libertate, în maximum 1 an de la data eliberării, dacă sunt înscrişi într-un program de
reintegrare socială;
Stabilirea dreptului de a beneficia de serviciile magazinului social se va face prin dispoziţie a Primarului Sectorului 1 la propunerea asistenţilor
sociali din cadrul Serviciului Prevenire, propunere formulată pe baza anchetei sociale şi a actelor doveditoare.
În perioada ianuarie 2021– decembrie 2021 au fost înscrişi 30 beneficiari .
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Menţionăm că până în prezent de produsele Magazinului Social beneficiază aproximativ 823 persoane singure/familii.
d) Fundația Viață și Lumină – Ca urmare a convenției de colaborare încheiată între DGASPC Sectorul 1 și Fundația Viață și Lumină s-au identificat
un număr de 40 persoane în vederea distribuirii unor pachete alimentare.
4. RAPORTAREA CHELTUIELILOR DEFALCATE PE PROGRAME
Cheltuielile pentru activităţile desfăşurate de către D.G.A.S.P.C. Sector 1 în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, se finanţează de la bugetul
local. D.G.A.S.P.C. Sector 1 poate folosi, pentru desfăşurarea şi largirea activităţii sale, mijloace materiale şi financiare primite de la persoane juridice
şi fizice, din ţară sau străinătate, sub formă de donaţii şi sponsorizări, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.
SITUAŢIA EXECUŢIEI BUGETARE LA DATA DE 31.12.2021

Nr crt

Denumire indicatori

1
1.1

CHELTUIELI DE
PERSONAL: din care
Asistenți personali

2

CHELTUIELI MATERIALE:

3

TRANSFERURI: din care

4

CHELTUIELI DE CAPITAL
Proiecte cu finanțare din
fonduri externe
nerambursabile
Plăți efectuate în anii
precedenți
TOTAL

5
6

Plata efectivă la
31,12,2021

Procent
plată față
de
prevederea
bugetară

109.000.000
25.524.000

108.655.825
25.487.345

99,69 %
99,86 %

108.655.825
25.487.345

99,69 %
99,86 %

46.122.000
60.241.000

32.341.855
59.164.666

70,12 %
98,21 %

33.666.263

72,99 %

7.852.000

2.658.870

33,86%

59.164.000
2.658.870

98,21 %
33,86 %

1.268.000

448.076

35,34 %

448.076

35,34 %

-2.428.000

-2.552.780

Prevedere
bugetară 2021

222.055.000

200.716.512

Angajamente
bugetare la
31,12,2021

Procent angajament
față de prevederea
bugetară

-2.552.780
90,39 %

202.040.920

90.99 %
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6. NEREALIZĂRI, CU MENŢIONAREA CAUZELOR ACESTORA
✓ Instituirea/reevaluarea măsurilor de protecție instituite pentru copiii aflați în dificultate pe raza sectorului 1 a fost uneori îngreunată, datorită
dificultăților de armonizare a eforturilor instituțiilor implicate, dificultății de colaborare cu familiile copiilor ocrotiți, capacității instituțiilor din
întreaga țară de a colabora în vederea asigurării unui mediu de viață optim pentru copii;
✓ Dificultăți în procesul de reinserție pe piața muncii a beneficiarilor de venit minim garantat în condițiile actuale ale recensiunii economice și
pandemiei de Sars-cov2, Covid-19;
✓ Lipsa calculatoarelor care ar permite instalarea unor programe educaționale speciale pentru copiii cu dizabilități, ceea ce ar contribui la
îmbunătățirea atenției, coordonării și a vitezei de recație precum și la învățarea conceptelor de bază;
✓ Nu s-a realizat integral procesul de formare profesională a personalului din aparatul propriu al DGASPC Sector 1, conform planului pentru anul
2021;
✓ Nu s-au efectuat anumite lucrări de amenajare a spațiilor interioare și exterioare în anumite centre;
✓ Pe parcursul anului 2021 au existat la nivelul CABRPAD Sf. Mina nerealizări cu privire la demersul privind licențierea și intrarea în posesia
acesteia, prin suspendarea pe motiv de ilegalitate a situației juridice a imobilului; motivul primordial al nerealizării nu ține de competența
DGASPC Sector 1.

6. PROPUNERI PENTRU REMEDIEREA DEFICIENŢELOR

Obiective propuse:
Protecția copilului
✓ Identificarea nevoilor la nivelul comunității în ceea ce privește numărul de locuri din centrele antepreșcolare și inițierea demersurilor pentru a
răspunde adecvat acestora.
✓ Asigurarea unei camere speciale în cadrul Complexului Sociale de Servicii” Sf Nicolae” pentru primiri în regim de urgență a cuplurilor mamă85

✓

✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

copil, aflate în dificultate;
Armonizarea legislaţiei şi a metodologiei de lucru din domeniu, perfecţionarea continuă a personalului de specialitate astfel încât să se asigure
satisfacerea nevoilor copiilor aflaţi în dificultate, pentru care s-a instituit o măsură de protecție specială, plasamentul de urgență la o
familie/persoană/tutelă sau adopție în vederea asigurării desfaşurării optime a serviciilor din cadrul DGASPC Sector 1.
Formarea intensă a personalului, în special cel educativ;
Încheierea de parteneriate cu şcoli/licee, fundaţii, organizaţii, în vederea prevenirii abandonului şcolar şi al integrarii/reintegrarii şcolare şi
socio-profesionale; identificarea de soluţii pentru managementul beneficiarilor în vederea eliminării comportamentului agresiv şi însușirea
deprinderilor noi; intensificarea activităţilor de evaluare, consiliere şi sprijin al copiilor/tinerilor protejaţi de către serviciile de specialitate
precum şi a familiei acestora şi colaborarea mai strânsă între aceștia şi persoana de referință a copilului/tânărului, respectiv asistentul social;
Ca urmare a dificultăţii angajării numărului necesar de asistenţi maternali profesionişti cu domiciliul în sectorul 1, s-a propus continuarea
campaniei de sensibilizare, implicare şi responsabilizare a comunităţii locale cu privire la alternativele de tip familial de care pot beneficia
copiii aflaţi în dificultate promovând totodată şi profesia de asistent maternal profesionist mai ales în rândul persoanelor cu domiciliul pe raza
sectorului 1;
Diversificarea metodelor şi tehnicilor terapeutice folosite prin introducerea unor softuri educative pentru copii cu TSA,
Participarea la cursuri de formare în terapie comportamentală specifică în lucrul cu copilul cu sindrom autist a tuturor celor implicaţi în lucrul
direct cu copilul autist;
Achiziţionarea unor baterii de teste specifice evaluării unei tulburări din spectrul autist şi formarea specialiştilor în acest domeniu;
Crearea unui spaţiu de joacă pentru copii şi de recreere pentru părinţi;
Dezvoltarea unor programe educaţionale integrate în colaborare cu grădiniţele din comunitate;
Participarea la cursuri de formare în terapie cognitiv-comportamentală, în analiză comportamentală aplicată (ABA), a oricărei forme de terapie
ce poate fi aplicată în lucrul cu copii cu TSA;
Înfiinţarea unei camere de stimulare senzorială în vederea diversificării metodelor de terapie;
Completarea schemei de personal cu specialiști (medic pediatru/neuropsihiatru, asistent social și psiholog) în vederea normalizării ritmului de
muncă și evitarea erorilor cu privire la completarea dosarelor în vederea încadrării copiilor într-un grad de handicap, conform reglementărilor
legislative;
Dezvoltarea unor programe educaționale integrate în colaborare cu gradinițele din comunitate.

86

Persoane adulte
✓ Realizarea formării profesionale conform planului de formare pentru anul 2021;
✓ Completarea schemei de personal în vederea îndeplinirii obiectivelor specifice instituţiei;
✓ Investirea în servicii de bază și infrastructură socială cât și evaluarea nevoilor reale ale populației de pe raza sectorului 1 în scopul prioritizării
acestora;
✓ Dezvoltarea serviciilor de îngrijiri comunitare pentru adultul cu handicap în favoarea reducerii marginalizării acestora;
✓ Realizarea demersurilor privind intrarea în legalitate a CABRPAD Sf.Mina, Sos Odăi nr 3-5, sector 1 București, reinițierea demersurilor
privind licențierea și intrarea in posesia acesteia ;
✓ Organizarea la nivel municipal, împreună cu ANOFM, a bursei locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi (fizic și online)
✓ Dezvoltarea unui centru de tip respiro pentru persoanele cu dizabilități;
✓ Diversificarea serviciilor prin încheierea de parteneriate publice- private în vederea diversificării serviciilor acordate grupurilor defavorizate
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NUMĂR MEDIU PE ANUL 2021

DGASPC SECTOR 1

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Nr.
mediu

Complex Social de Servicii Sf
Nicolae
- Centrul Maternal

31

18

16

26

21

18

25

22

31

27

23

26

24

28

27

26

26

26

26

25

27

27

27

28

28

27

20

18

19

18

18

18

18

16

16

13

13

12

17

Complex Social de Servicii
Pinocchio
- Centrul de primire în regim de
urgență pt. copiii străzii

2

6

5

4

9

8

9

8

5

10

9

2

6

Casa Sf. Stefan

27

27

29

28

29

29

29

29

29

27

28

28

28

Casa Sf. Constantin

12

12

13

12

13

12

12

12

12

12

12

12

12

MPRRN Alexandra

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

8

7

MPRRN Buburuza

11

11

11

11

11

11

11

11

11

12

12

12

11

Tined aflati in
apartamente sociale

12

10

10

9

11

11

11

8

8

8

8

9

10

Centrul de zi Vrancei

166

160

145

143

158

169

170

0
vacanta

158

155

162

157

158

Centrul Romano-Danez
pentru Educatie Integrata

32

31

31

31

31

32

32

0
vacanta

31

31

28

28

31

122

122

118

117

113

137

146

0
vacanta

96

108

117

123

120

143

134

129

128

137

139

126

0
vacanta

150

151

172

182

145

Casa Sf. Iosif
Complex Social de Servicii
Pinocchio
- Componenta rezidențială de
plasament

Centrul de zi Sf. Andrei
Centrul de zi Jiului
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Complex Social de Servicii Sf
Nicolae
- Centrul de zi

102

103

100

95

102

104

106

0
vacanta

89

101

111

108

102

Centrul de Zi Copii T.S.A.

41

42

49

47

50

50

51

50

50

48

49

47

48

Centrul de Zi de Recuperare
pentru Copii cu Dizabilitati Sf.
Ecaterina

103

105

122

125

123

125

124

124

119

114

121

121

119

Copii aflati la AMP angajati
DGASPC sector 1

120

120

118

119

119

117

116

117

114

110

108

108

116

Copii aflati in plasament la
rude gradul IV,
alte persoane/familii

132

137

138

139

140

140

142

140

143

142

140

139

139

Poiect DGASPC S1 - HAR

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

Complexul de Servicii
Sociale “Odai”
Caminul pentru
Persoane Varstnice

194

189

186

180

179

177

178

178

180

169

167

163

178

Complexul de Servicii
Sociale “Odai”
Centrul de Urgenta
Pentru Persoane
fara Adapost

80

56

64

61

51

52

51

49

56

19

58

84

57

77

78

79

74

76

75

76

78

79

76

74

75

76

32

32

32

32

32

32

34

34

37

38

36

36

34

Complexul Social de Servicii
Străuleşti

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă
pentru Persoane Adulte cu
Dizabilități Sf.Elena

89

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă
pentru Persoane Adulte cu
Dizabilități Sf.Vasile

38

38

37

39

39

39

38

38

41

40

40

40

39

Centrul de Abilitare și
Recuperare pentru Persoane
Adulte cu Dizabilități Milcov

24

24

24

23

23

23

24

24

24

24

24

24

24

Centrul de Abilitare și
Recuperare pentru Persoane
Adulte cu Dizabilități Sf. Mina

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

11

12

Centrul de Abilitare și
Recuperare pentru Persoane
Adulte cu Dizabilități Bradut

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

Centrul de Abilitare și
Recuperare pentru Persoane
Adulte cu Dizabilități Stejarel

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

Centrul de Zi pentru Persoane
Adulte cu Dizabilități Phoenix

35

33

33

35

35

35

35

35

35

31

35

35

34

Centrul de Zi pentru Persoane
Adulte cu Dizabilități Un pas
impreuna

29

28

25

26

27

27

27

30

31

34

36

34

30

Poiect DGASPC S1 Alternativa 2003

16

16

16

16

33

33

33

33

33

33

33

33

27

Poiect DGASPC S1 - Asociatia
Sf. Ana

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

90

Centrul de Zi pentru Persoane
Adulte cu Dizabilități TSA

29

33

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

27

Senior Expert

355

355

355

78

86

91

93

95

95

95

94

98

158

Centrul de Integrare in munca

79

94

94

96

104

90

100

96

118

91

111

111

99

91

Anexa 1.
Date statistice la nivelul sectorului 1 în domeniul protecției sociale (beneficiari de servicii sociale și ajutoare financiare acordate)
SITUAȚIE PERSOANE ADULTE CU HANDICAP ŞI PERSOANE VÂRSTNICE ÎN CENTRE ÎN ANUL 2021
Date statistice servicii de tip rezidenţial şi centre de zi destinate persoanelor adulte (persoane cu handicap şi persoane vârstnice)
Nr. crt.

Nume centru

Număr beneficiari

1

C.I.A.P.A.D.“Sf.Elena”

36

2

C.I.A.P.A.D “ Sf.Vasile”

40

3

C.S.S “Străuleşti”

74

4

C.S.S “Odăi”-Centrul pentru Persoane Vârstnice și Centrul de Urgenţă pentru 220
Persoane Fără Adăpost

6

Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități 24
Milcov
Clubul Seniorilor
98

7

Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Phoenix”

35

8

Centrul de Evaluare Vocațională și Integrare în Muncă

54

9

Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Sf 11
Mina
Centrul de Abilitare și Recuperare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități 18

5

10

Stejărel
11

Centrul de Abilitare și Recuperare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități 18
Brăduț

12

Centrul de Zi Un Pas Împreună

25

92

93

94

95

CENTRALIZATOR PRESTAŢII FINANCIARE ACORDATE CETĂŢENILOR SECTORULUI 1
(AJUTOARE, ALOCAŢII, INDEMNIZAŢII ACORDATE ÎN ANUL 2021)

Nr.crt Denumire ajutor /indemnizatie

Număr de ajutoare
acordate
980

Valoarea în lei
360.000

3

Ajutoare urgenţă art. 28 Legea nr. 416/201
Ajutoare de urgență- Legea 416/2001 cf HCL
475
120/2004
Indemnizatie însoțitor opțional al persoanei cu
3008/luna
handicap

4

Dobânda persoane cu handicap

79.118

1
2

5

6

28

Permise care asigură gratuitatea transportului
890
urban cu mijloace de transport în comun de
suprafaţă sau cu metroul persoanelor cu handicap
Permise care asigură gratuitatea transportului
interurban la alegere cu trenul sau cu autobuzul
1762

1.940.000
52.177.417

1.698.000

289.084

96

97

Alocaţii şi indemnizaţii acordate în anul 2021

98

Nr. crt
1.
2.
3.

Tip alocaţie
Cereri depuse în vederea obţinerii alocaţiei de stat
Dosare de alocaţie, acordate în baza Legii 277/2010
Dosare în vederea obţinerii indemnizaţiei creştere copil acordată în baza OUG 111/2010

Număr soluţionări
2890
81
2098

4.
5.
6.

Dosare de stimulent
1315
Dosare în vederea obţinerii indemnizaţiilor şi a ajutoarelor lunare acordate în baza OUG nr. 14/2007
104
Cereri de anunțare a modificărilor intervenite în situația beneficiarilor de indemnizaţie creştere 154
copil/stimulent /suprapunere nașteri, acordate în baza OUG nr. 111/2010

TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ
Bugetul instituției
Sursele de finanțare au fost următoarele:
❖ Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru plata stimulentelor educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul
stimulării participării în învățământul preșcolar, potrivit Legii nr. 248/2015 (14.200 lei),
❖ Subvenții pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap (368.202 lei),
❖ Sume defalcate din taxa pe valoare adaugată pentru finanțarea cheltuielilor cu drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav
sau indemnizațiile lunare ale persoanelor cu handicap grav ( 57.697.000 lei),
❖ Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată aferente centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap ( 15.187.000 lei),
❖ Sume defalcate din taxa pe valoare adaugată pentru finanțarea cheltuielilor privind susținerea sistemului de protecție al copilului (19.756.000
lei),
❖ Sume defalcate din taxa pe valoare adaugată pentru finanțarea cheltuielilor căminelor pentru persoane vârstnice ( 2.785.000 lei),
❖ Cheltuielile creselor 2.132.000 lei.
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Titlul I– Cheltuieli de personal:
Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 73/21.03.2019 privind aprobarea Organigramei, Ștatului de funcții și Regulamentului de
organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, numărul de posturi la data de 31.12.2021 era de
2.265, defalcat astfel:
* 275 funcții publice
* 1.990 funcții contractuale
Pentru anul 2021 s-a efectuat un total al cheltuielor de personal de 108.655.825 mii lei, ca urmare a modificărilor legislative(HG 1/2017 pentru
stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plata ;Ordonanța de urgență nr 2/2017 privind unele măsuri fiscal bugetare, precum și
modificarea și completarea unor acte normative; Legea nr 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016,
prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative ;Legea nr.153/2017
privind salarizarea personalului platit din fonduri publice), astfel:
* salarii de bază- 81.487 mii lei
* sporuri pentru condiții de muncă -16.398 mii lei
* alte sporuri -517 mii lei
* indemnizații plătite unor persoane din afara unității- 79 mii lei
* indemnizații de delegare -0,4 mii lei
* alte drepturi salariale -1.894 mii lei
* contribuții -2.359 mii lei
* indemnizație de hrană : 5.922 mii lei;
Titlul XX-Cheltuieli materiale:
DGASPC Sector 1 are în subordine următoarele centre:
Complexul Social de Servicii Sf.Iosif – având o capacitate de 30 copii
Centrul de Zi Jiului – având o capacitate de 200 copii ;
Centrul de Zi Sf. Andrei – având o capacitate de 120 copii ;
Complexul Social de Servicii Sf. Nicolae – având o capacitate de 120 copii ;
Centrul de Zi de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități Sf. Ecaterina – având o capacitate de 120 copii;
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Complexul Social de Servicii Pinocchio – având o capacitate de 19 copii;
Centrul de Zi Vrancei – având o capacitate de 180 copii;
Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoanele Adulte cu Dizabilități Sf Mina– având o capacitate de 12 copii ;
Modulul Pavilionar de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Buburuza – având o capacitate de 12 copii ;
Modulul Pavilionar de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Alexandra – având o capacitate de 12 copii ;
Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoanele Adulte cu Dizabilități Stejărel – având o capacitate de 18 copii ;
Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoanele Adulte cu Dizabilități Brădut – având o capacitate de 18 copii ;
Casa Sf.Ştefan – având o capacitate de 30 copii ;
Casa de Tip Familial Sf. Constantin – având o capacitate de 12 copii ;
Complexul Social de Servicii Odăi cu o capacitate de 332 locuri ;
Complexul Social de Servicii Străulești cu o capacitate de 116 locuri ;
Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Sf. Vasile – având o capacitate de 50 persoane ;
Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Sf. Elena – având o capacitate de 50 persoane;
Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoanele Adulte cu Dizabilități Milcov – având o capacitate de 24 de persoane ;
Nazarcea Grup ;
Clubul Seniorilor;
Centrul de Zi Pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Un Pas Împreună;
Centrul de Zi Pentru Persoane Adulte cu Dizabilități PHOENIX
Centrul de Evaluare Vocațională și Integrare în Muncă ;
Centrul Româno-Danez pentru Educaţie Integrată – având o capacitate de 30 copii.
Cheltuieli materiale - se efectuează plăți aferente cheltuielilor cu utilitățile ( electricitate, gaze naturale, apă, apă caldă, telecomunicații). De
asemenea sunt suportate cheltuielile de hrană, medicamentele, materialele sanitare, materiale curățenie și igienico-sanitare, încălțăminte,
îmbrăcăminte, lenjerie și accesorii de pat și alte cheltuieli necesare funcționării centrelor.
Astfel, pentru anul 2021 s-a stabilit un nivel al cheltuielilor cu bunurile și serviciile de 32.342 mii lei pentru toate centrele subordonate, astfel :
- 20.01.30 “Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” se efectuează plăți pentru: paza și protectia pentru sediul central și centrele
din subordine, conform Legii nr. 333/2003, reparații utilaje și echipamente, neutralizarea deșeurilor infecțioase, conform OUG. nr.78/2000, servicii
pentru arhivarea documentelor conform Legii Contabilității nr. 82/1991 astfel:
-paza pentru sediul central și centrele din subordine(8.854 mii lei /an);
-reparații utilaje, echipamente, aparatură birotică (985 mii lei/an);
-plăți către firme de consultanță și prestări servicii cu specific de asistență socială(586 mii/an),
-arhivare documente procurate de la sediul central si de la centrele subordonate(86mii lei),
-plăți pentru apartamentele sociale din subordine ( întreținerea acestora)-2.700 mii lei,
-prestări servicii, revizii instalații termice, manoperă auto, toaletare arbori, tuns iarba și arbuști în valoare de aproximativ 394 mii lei;
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- în cadrul articolului 20.01.09 “Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional” se efectuează plăți de 693,46 mii lei, pentru diversele
materiale necesare bunei funcționări a centrelor din subordine(achizitii materiale, tonere xerox, hârtie imprimantă, cutii, ustensile pentru centrele din
subordine, materiale pentru deszăpezire, baterii , robineți, rezervoare wc,)
- în cadrul articolului 20.30.30 “ Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”, se fac plăți de aproximativ 444,31 mii lei pentru alte taxe și cheltuieli
prevăzute de legislația în vigoare ( rovignete mașini, asigurări pentru mașini, și pentru apartamentele din subordine, taxe ITP, taxe buletin, taxe
specifice de funcționare, etc),
- art. 20.02 “Reparații curente” – în urma centralizării referatelor de necesitate întocmite de către centrele subordonate DGASPC Sector 1,
pentru asigurarea unor condiții optime de igienă și siguranță, conform standardelor în vigoare.(5.631 mii lei ).

TITLUL IX – Asistență socială
Pentru anul 2021 s-au efectuat plăți în cadrul titlului ’57 “Asistența Socială” de 59.164,66 mii lei.
Conform Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului efectuează plata drepturilor acestor persoane. Astfel la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București există la data de 31.12.2021 un nr. de
aproximativ 3008 indemnizații aferente persoanelor cu handicap astfel: -însoțitor opțional 3008 indemnizații.
Finantarea acestor drepturi se realizează din partial transferuri de la bugetul local, partial din cote defalcate TVA de la bugetul de stat.
Pentru transportul urban pentru personale cu handicap, conform Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, art .23, plata de 1.698 mii lei a fost achitată din bugetul local. Având în vedere HCL nr. 120/2004 și a prevederilor Legii nr. 416/2001,
DGASPC Sector 1 a achitat contravaloarea ajutoarelor de urgență pentru plata chiriilor, pentru anul 2021 fiind platita suma de de 1.940 mii lei;
Sumele necesare achitării ajutoarelor de urgență provin din bugetul local.
Bugetul instituției se află postat pe pagina web a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 1 la adresa: www.dgaspcsectorul1.ro, secțiunea Transparență Decizională.
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Informații legate de procesul de achiziții publice

LISTA CONTRACTELOR ÎNCHEIATE ÎN ANUL 2021

Nr.
Crt.

Nr contract

Data contract

Obiect contract

Tip
contract

Operator economic

Valoare fara
TVA
lei

Responsabi
l

Modalitate de
achizitie

Termen ctr.

1

100, AC
nr.26829/09.06.2020

04.01.2021

Serv paza, protectie si
interventie rapida

servicii

TIGER SECURITY
SERVICES SA

514.594,08

SAPAC

licitatie
deschisa

31.01.2021

Serv elab docum.tehnica pt.
obtinere aviz ISU

60 de zile de
la data
predarii
doc.catre
prestator
31.12.2021

2

855, AC nr.1263/10.01.2018

08.01.2021

3

1581

13.01.2021

4

4745

01.02.2021

5

4746, AC

01.02.2021

Serv.de monitorizare sist.
alarma si interventie rapida la
CM Phoenix
ACT AD.LA ACORDCADRU
NR.26829/09.06.2020,
SERV.DE PAZA,
PROTECTIE SI
INTERV.RAPIDA - SE
MODIFICA PRETUL
UNITAR DE LA 17,64
LEI/ORA/AGENT LA 18,17
LEI/ORA/AGENT, FARA
TVA,CF.DISP.ART.5 SI A
ALGORITMULUI DIN
ACORDUL-CADRU
NR.26829/09.06.2021 SI A
H.G.4/13.01.2021 PRIN
CARE SE STAB.SALARIUL
DE BAZA MINIM BRUT PE
TARA LA SUMA DE 2300,00
LEI/LUNA
Serv paza, protectie si

servicii

BAU STARK

16.387,44

SAPAC

licitatie
deschisa

servicii

TIGER SECURITY
SERVICES SA

1.800,00

SAPAC

achizitie
directa

servicii

TIGER SECURITY
SERVICES SA

SAPAC

licitatie
deschisa

servicii

TIGER SECUTITY

SAPAC

licitatie

480.342,12

28.02.2021
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6

nr.26829/09.06.2020
9953, AC
nr.26829/09.06.2020

01.03.2021

7

10693

03.03.2021

8

11561, AC
nr.13119/04.03.2020

09.03.2021

9

13827, AC
nr.34228/13.07.2020

10
11
12
13
14
15
16

13828, AC
nr.34227/13.07.2020
13829, AC
nr.34225/13.07.2020
13830, AC
nr.34226/13.07.2020
13831, AC
nr.34224/13.07.2020
15695, AC
nr.26829/09.06.2020
15695, AC
nr.26829/09.06.2020
20924, AC
nr.26829/09.06.2020

24
25
26

29974, AC
nr.34228/13.07.2020
29975, AC
nr.34224/13.07.2020
30268, AC
nr.34222/13.07.2020
30269, AC
nr.34225/13.07.2020

ROMPETROL SA

127.327,68

SAPAC

licitatie
deschisa

09.05.2021

2.299,76

SAPAC

licitatie
deschisa

31.05.2021

7.505,10

SAPAC

6.036,92

SAPAC

5.201,00

SAPAC

1.936,40

SAPAC

514.301,85

SAPAC

514.301,85

SAPAC

530.055,24

SAPAC

Diverse medicamente

furnizare

22.03.2021

Diverse medicamente

furnizare

Diverse medicamente

furnizare

04.05.2021

25.05.2021

23

furnizare

22.03.2021

24455, AC
nr.42118/24.08.2020

22

31.12.2021

PHARM AHEAD SRL

18

21

achizitie
directa

furnizare

01.04.2021

02.06.2021

servicii
servicii
servicii

EUROPHARM HOLDING
SA
FITERMAN
DISTRIBUTION SRL
MEDIPLUS EXIM SRL
TIGER SECUTITY
SERVICES SA
TIGER SECUTITY
SERVICES SA
TIGER SECUTITY
SERVICES SA

31.05.2021
31.05.2021
31.05.2021
31.05.2021
30.04.2021
30.04.2021
31.05.2021

TONKA SOLUTIONS SRL

17.472,00

SAPAC

achizitie
directa

31.12.2021 +
4 luni

furnizare

SC NEED FARM SRL

77.587,81

SAPAC

licitatie
deschisa

30.06.2021

servicii

TIGER SECUTITY
SERVICES SA

2.091.984,78

SAPAC

FELSIN FARM SRL

1.211,95

SAPAC

8.049,00

SAPAC

580,80

SAPAC

3.033,81

SAPAC

MEDIPLUS EXIM SRL

6.600,65

SAPAC

Diverse medicamente

furnizare

24.06.2021

Diverse medicamente

furnizare

24.06.2021

Diverse medicamente

furnizare

24.06.2021

Diverse medicamente

furnizare

24.06.2021

Diverse medicamente

furnizare

25.06.2021

Diverse medicamente

furnizare

DONA LOGISTICA SA

2.016,21

SAPAC

furnizare

EUROPHARM HOLDING
SA

20.587,98

SAPAC

Diverse medicamente

licitatie
deschisa
licitatie
deschisa
licitatie
deschisa
licitatie
deschisa
licitatie
deschisa
licitatie
deschisa
licitatie
deschisa

servicii

24.06.2021

25.06.2021

31.03.2021

SAPAC

Diverse medicamente

01.04.2021

deschisa
licitatie
deschisa

90.972,00

22.03.2021

Serv paza, protectie si
interventie rapida
Serv paza, protectie si
interventie rapida
Serv paza, protectie si
interventie rapida
Servicii gazduire Email Office
365 Exchange Online 1 cu 50
GB per casuta
Medicamente eliberate pe baza
de retete compensate si/sau
gratuite
Serv paza, protectie si
interventie rapida

SAPAC

SC MIDAVI TEL SRL

furnizare

22.03.2021

532.508,19

servicii

Diverse medicamente

20.05.2021

20

SERVICES SA
TIGER SECUTITY
SERVICES SA

22.03.2021

23894

25863, AC
nr.26829/09.06.2020
29971, AC
nr.34223/13.07.2020
29972, AC
nr.34226/13.07.2020
29973, AC
nr.34221/13.07.2020

servicii

FARMACEUTICA
REMEDIA
DISTRIBUTION&LOGISTI
CS SRL

17

19

interventie rapida
Serv paza, protectie si
interventie rapida
Servicii de intretinere periodica
si reparatii sisteme de
securitate
Furnizare combustibili motorina si benzina pe baza de
carnete

FITERMAN
DISTRIBUTION SRL
ALLIANCE HEALTHCARE
ROMANIA SRL
FARMACEUTICA
REMEDIA
DISTRIBUTION&LOGISTI
CS SRL

licitatie
deschisa
licitatie
deschisa
licitatie
deschisa
licitatie
deschisa
licitatie
deschisa
licitatie
deschisa
licitatie
deschisa
licitatie
deschisa

30.09.2021
31.08.2021
31.08.2021
31.08.2021

31.08.2021

31.08.2021
31.08.2021
31.08.2021
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27

30497, AC
nr.34227/13.07.2020

28.06.2021

28

35467

29
30
31
32

33

34
35
36
37

46909, AC
nr.13119/04.03.2020
47397, AC
nr.34226/13.07.2020
47398, AC
nr.34224/13.07.2020
47399, AC
nr.34227/13.07.2020
47400, AC
nr.34228/13.07.2020
47401, AC
nr.34225/13.07.2020
47402, AC
nr.34222/13.07.2020
47403, AC
nr.34221/13.07.2020
47406, AC
nr.34223/13.07.2020

Diverse medicamente

furnizare

PHARM AHEAD SRL

43.429,92

SAPAC

23.07.2021

Servicii printare editare

servicii

ROEL SRL

44.928,00

SAPAC

23.09.2021

Furnizare combustibili motorina si benzina pe baza de
carnete

furnizare

ROMPETROL SA

119.369,70

SAPAC

27.09.2021

Diverse medicamente

furnizare

FITERMAN
DISTRIBUTION SRL

30.752,68

SAPAC

27.09.2021

Diverse medicamente

furnizare

MEDIPLUS EXIM SRL

23.744,80

SAPAC

27.09.2021

Diverse medicamente

furnizare

PHARM AHEAD SRL

96.967,43

SAPAC

27.09.2021

Diverse medicamente

furnizare

9.007,70

SAPAC

27.09.2021

Diverse medicamente

furnizare

26.827,43

SAPAC

27.09.2021

Diverse medicamente

furnizare

DONA LOGISTICA SA

8.127,44

SAPAC

205,20

SAPAC

5.716,38

SAPAC

5.699.408,00

SAPAC

28.750,00

SAPAC

950.743,68

SAPAC

FARMACEUTICA
REMEDIA
DISTRIBUTION&LOGISTI
CS SRL
EUROPHARM HOLDING
SA

27.09.2021

Diverse medicamente

furnizare

ALLIANCE HEALTHCARE
ROMANIA SRL

27.09.2021

Diverse medicamente

furnizare

FELSIN FARM SRL

38

AC 47834

29.09.2021

Servicii de paza, protectie si
interventie rapida

servicii

39

47865

29.09.2021

Servicii reevaluare active

servicii

40

48576, AC
47834/29.09.2021

01.10.2021

Servicii de paza, protectie si
interventie rapida

servicii

41

50106

12.10.2021

Mentenanta soft SERTIMO

servicii

INTEGRISOFT

7.920,00

SAPAC

42

55643, AC
55641/10.11.2021

10.11.2021

Diverse medicamente

furnizare

FITERMAN
DISTRIBUTION SRL

10.080,00

SAPAC

43

55644, AC
55642/10.11.2021

10.11.2021

Diverse medicamente

furnizare

PHARM AHEAD SRL

35.003,85

SAPAC

44

1631

de
servicii

Kronlift

45

3911

Întretinere ascensoare - Calea
giulesti si Durmul Binelui
servicii de intretinere retea
alimentare cu apa si canalizare
in Prel Ghencea

23.905,44
3,92 ron/mc fara
TVA SI 5,80
ron/mc fara TVA
se calculeaza la nr
de chiriasi

13.01.2021

26.01.2021

de
servicii

S.C. TIGER SECURITY
SERVICES S.A.
CAB IND DE INSOLV
EVALUARE SI AUDIT
TANASA FLORENTIN
S.C. TIGER SECURITY
SERVICES S.A.

Gad Servicii si Intretinere

SAPAC
SAPAC

licitatie
deschisa
achizitie
directa
licitatie
deschisa
licitatie
deschisa
licitatie
deschisa
licitatie
deschisa
licitatie
deschisa
licitatie
deschisa
licitatie
deschisa
licitatie
deschisa
licitatie
deschisa
procedura
proprie
achizitie
directa
procedura
proprie
achizitie
directa
negociere
competitiva
fara publicarea
unui anunt de
participare
negociere
competitiva
fara publicarea
unui anunt de
participare
achizitie
directa
achizitie
directa

31.08.2021
01.08.2022
23.11.2021
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
01.10.2022
31.12.2021
30.11.2021
01.11.2022

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

SAPAC
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46

5942
08.02.2021

47

10008
01.03.2021

48

10010
01.03.2021

49

10011
01.03.2021

50

10009
01.03.2021

51

10012
01.03.2021

52
53

10645

03.03.2021

13136
18.03.2021

54

17531
13.04.2021

55

17706

56

20812

57

20926

58

20925

13.04.2021
04.05.2021
04.05.2021

04.05.2021
59
60

20927

04.05.2021

21700
07.mai

61

21699
07.05.2021

62

21698

63

22677

64

20928

07.05.2021
14.05.2021
04.05.2021

Colectare,eliminare si
transport/ neutralizare deseuri
nepericuloase de origine
animala

de
servicii

Servicii de administrare blocuri
sociale- Prelungirea Ghencea

de
servicii

Servicii de administrare blocuri
sociale- Calea Giulesti bl 3

de
servicii

Servicii de administrare blocuri
sociale- Calea Giulesti bl 4

de
servicii

Servicii de administrare blocuri
sociale- Calea Giulesti bl 4

de
servicii

Servicii de administrare blocuri
sociale- Odai 3-5- OD 1-OD 9

de
servicii

Servicii de localizare trafic
internet prin cartele gsm
Servicii de colectare,
salubrizare deseuri menajere
in Prel Ghencea
Servicii
RSVTI
pentru
supraveghere cazane, instalatii
de ridicat si instalatii sub
presiune
Întretinere ascensor de marfa
Sf Nicolae
Intretinere purificatoare de apa
in Nazarcea 24-28
Servicii de televiziune
analogica
Servicii de tel fixa la
apartamente sociale DGASPCCalea Grivitei
Servicii de internet centre
DGASPC s1
Serv de intretinere ascensoare
Ghencea, jiului, Nazarcea si
Averescu
Servicii de intretinere
intrerfoane apartamente sociale
chiriasi
Servicii de curatenie parti
comune blocuri sociale chiriasi
Service aparate medicale din
dotarea centrelor
Serv de intretinere ascensoare
Jiului, Vrancea, Sf Andrei si

de
servicii
de
servicii

Bioecolab
Calinda Administraytion &
Consulting
Calinda Administraytion &
Consulting
Calinda Administraytion &
Consulting
Calinda Administraytion &
Consulting
Calinda Administraytion &
Consulting
Orange Romania

Salserv Ecosistem SRL

218,49 lei/an
10454,40 lei /12
luni(neplatitor
TVA)
10164 lei /12
luni(neplatitor
TVA)
10164 lei /12
luni(neplatitor
TVA)
10164 lei /12
luni(neplatitor
TVA)
86167 lei /12
luni(neplatitor
TVA)
1.932,00
20 lei/pers cu
discount lunar

de
servicii

de
servicii
de
servicii
de
servicii
de
servicii
de
servicii
de
servicii
de
servicii

achizitie
directa

SAPAC

achizitie
directa

SAPAC

achizitie
directa

SAPAC

achizitie
directa

SAPAC

achizitie
directa

SAPAC

achizitie
directa

SAPAC

achizitie
directa

SAPAC

achizitie
directa

07.02.2022

SAPAC
Con Instal Engineering

de
servicii
de
servicii
de
servicii

SAPAC

I.F.M.A.

118.800,00
388 lei/luna- pe
12 luni 4656 lei

La Fantana

2.640,00

RCS & RDS

5.244,00

RCS & RDS

470,40

RCS & RDS

Ascensorul Company Service
Intercom System
Departament Service
Serviso Motorank
Med Nicon
Sygler Ascensor

62.154,00

39.576,00
54864 lei/pe
luna= 4572 lei

28.02.2022

28.02.2022

28.02.2022

28.02.2022
28.02.2022

28.02.2022

achizitie
directa
31.03.2022

SAPAC
SAPAC
SAPAC

achizitie
directa
achizitie
directa
achizitie
directa

SAPAC

achizitie
directa

SAPAC

achizitie
directa

SAPAC

achizitie
directa

SAPAC

achizitie
directa

10.440,00
25056 lei (
neplatitor TVA)
125280 lei (
neplatitor TVA)

28.02.2022

SAPAC
SAPAC
SAPAC

achizitie
directa
achizitie
directa
achizitie
directa

31.03.2022
30.04.2022
30.04.2022

30.04.2022
30.04.2022

30.04.2022

30.04.2022
30.04.2022
30.04.2022
30.04.2022

106

65

10.08.2021

Odai
Serv de reprezentare printr unb
responsabil cu protectia
datelor
Serv de intretinere pălatforme,
elevatoare, Sf Elena si Sf
Vasile
Serv de supraveghere
permanenta centrale termice
dgaspc
Prestari serv de salubritate
binelui
Serv de reparatii si piese de
schimb
Serv de instruire pers cu
handicap grav

10.08.2021

Serv PRAM masuratori

24385
24.05.2021

66

22117
11.05.2021

67

23621
20.05.2021

68

36110

69

36282

70

38653

71

38654

72

27.07.2021
28.07.2021

40399
19.08.2021

73

47396
27.09.2021

74

48237

75

50104

76

60080

77

60081

78

59261

79

308,AC 373/07.01.2020

80

19776,AC19775/26.04.2020

81

37405,AC19775/26.04.2020

82

53820,AC19775/26.04.2021

83

566,AC 60066/25.11.2020

84

16074,AC60066/25.11.2020

85

31320,AC60066/25.11.2020

86

48586,AC60066/25.11.2020

87

565,AC60065/25.11.2020

30.09.2021
12.10.2021
06.12.2021
06.12.2021

Închiriere umidificator bradut
Serv de inchiriere
concentrator oxigen
Serv de instruire pers cu
handicap grav
Curs de prim ajutor
Curs prevenire stres
rezidential

de
servicii
de
servicii
de
servicii
de
servicii
de
servicii
de
servicii
de
servicii
de
servicii inchiriere
de
servicii inchiriere
de
servicii
de
servicii
de
servicii
de
servicii
de
servicii

01.11.2021

Curs abuz rezidential
Semnatura electronica decl de
avere si interese
Scutece pentru copii si adulti,
traverse si absorbante igienice
Scutece pentru copii si adulti,
traverse si absorbante igienice
Scutece pentru copii si adulti,
traverse si absorbante igienice
Scutece pentru copii si adulti,
traverse si absorbante igienice

06.01.2021

Materiale de cutatenie

produse

05.04.2021

Materiale de cutatenie

produse

01.07.2021

Materiale de cutatenie

produse

04.10.2021
06.01.2021

Materiale de cutatenie
Materiale de igiena personala

produse
produse

26.11.2021
05.01.2021
26.04.2021
03.08.2021

Proffesionals Business
Knowledge

Pro Acces Elevator

Con Instal
ROSAL GRUP
Con Instal

70,90 LEI/MC

12.316 lei

SN CRUCEA ROSIE SECT 1
SOCIAL ALERT
SOCIAL ALERT
TRANS SPED

SAPAC

achizitie
directa

131.544,00

Con Instal

CRIPS

SAPAC

achizitie
directa

5508

CRIPS

Vital Aire

achizitie
directa

27600

70822,85
45000 LEI-(
neplatitor TVA)

Linde gaz

SAPAC

SAPAC
SAPAC
SAPAC
SAPAC
SAPAC

achizitie
directa

SAPAC

achizitie
directa

1050

192,36
24750 lei (
neplatitor TVA)
24700
10400 NEPL DE
TVA
14560 NEPL DE
TVA
16730 PT 239
ANGAJ

produse

SC TZMO ROMANIA SRL

150.000,00

produse

SC TZMO ROMANIA SRL

120.000.00

produse

SC TZMO ROMANIA SRL

80.000,00

produse

SC TZMO ROMANIA SRL
SC. FABI TOTAL GRUP
SRL
SC. FABI TOTAL GRUP
SRL
SC. FABI TOTAL GRUP
SRL
SC. FABI TOTAL GRUP
SRL
SC. FABI TOTAL GRUP

30252,1

achizitie
directa
achizitie
directa
achizitie
directa
achizitie
directa

SAPAC
SAPAC
SAPAC
SAPAC
SAPAC
SAPAC
SAPAC
SAPAC
SAPAC

50.000,00

SAPAC

46.000,00

SAPAC

57.142,86

SAPAC

73.949,00
50.000,00

SAPAC
SAPAC

achizitie
directa
achizitie
directa
achizitie
directa
achizitie
directa
achizitie
directa
procedura
simplificata
procedura
simplificata
procedura
simplificata
procedura
simplificata
procedura
simplificata
procedura
simplificata
procedura
simplificata
procedura
simplificata
procedura

23.05.2022

30.04.2022

30.04.2022
31.12.2021
27.08.2021
01.11.2021
09.08.2021
1 an18.08.2022
1 an15.09.2022
30.11.2021
20.12.2021
17.12.2021
17.12.2021
1 AN
31.03.2021
31.07.2021
31.10.2021
31.12.2021
31.03.2021
30.06.2021
30.09.2021
31.12.2021
31.03.2021
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88

16075,AC60065/25.11.2020

89

31319,AC60065/25.11.2020

90

48587,AC60065/25.11.2020

91

309,AC2762/17.01.2020

92

22123,AC22122/11.05.2021

93

37407,AC22122/11.05.2021

94

53819,AC22122/11.05.2021

95

310,AC372/07.01.2020

96

22121,AC22120/11.05.2021

97

37406,AC.22120/11.05.2021

98

53818,AC22120/11.05.2021

99

12331

100

434

101

3429

05.04.2021

Materiale de igiena personala

produse

01.07.2021

Materiale de igiena personala

produse

04.10.2021

Materiale de igiena personala

produse

05.01.2021

Dezinfectanti

produse

11.05.2021

Dezinfectanti

produse

03.08.2021

Dezinfectanti

produse

01.11.2021

Dezinfectanti

produse

05.01.2021

Detergenti

produse

11.05.2021

Detergenti

produse

03.08.2021

Detergenti

produse

01.11.2021

Detergenti

produse

15.03.2021

Echipament de protectie

produse

01.01.2021

Servicii postale

servicii

Servicii sociale cu cazare in
locuinta protejata
22.01.2021

102

10209
01.03.2021

103

15415

104

25130

31.03.2021

27.05.2021
105

32911

106

37452

107

108

Servicii sociale pentru
persoane cu handicap

servicii
servicii

servicii

09.07.2021

Servicii de terapie psihologica

servicii

03.08.2021

Servicii de consiliere
psihologica

servicii

Servicii de asistenta sociala:
management de caz pentru
beneficiari

21172

54651

servicii
Servicii sociale cu cazare in
centru de ingrijire si asistenta
pentru persoane adulte cu
handicap
Servicii de arhivare a
documentelor

05.05.2021
03.11.2021

Servicii informatice pentru

servicii
servicii

SRL
SC. FABI TOTAL GRUP
SRL
SC. FABI TOTAL GRUP
SRL
SC. FABI TOTAL GRUP
SRL
SC. HBP EKO
DISTRIBUTION SRL
SC. HBP EKO
DISTRIBUTION SRL
SC. HBP EKO
DISTRIBUTION SRL
SC. HBP EKO
DISTRIBUTION SRL
SC. HBP EKO
DISTRIBUTION SRL
SC. HBP EKO
DISTRIBUTION SRL
SC. HBP EKO
DISTRIBUTION SRL
SC. HBP EKO
DISTRIBUTION SRL
SC DIRECT HOME
DISTRIBUTION SRL
CN POSTA ROMANA SA
ORGANIZATIA
UMANITARA
CONCORDIA -CASA
HANES

ASOCIATIA VARSTE
SC STEFADINA COMSERV
SRL
ASOCIATIA CAMINUL DE
BATRANI ROMANTIC
CLUB
PFA CONSTANCIUC
BOGDANEL SRL
DINICA MIRELA CABINET
INDIVIDUAL DE
PSIHOLOGIE
SOCIETATEA CIVILA
PROFESIONALA DE
ASISTENTA SOCIALA
CRISTIAN ROSU SI
ASOCIATII
SC MANAGEMENT SI

46.219,48

SAPAC

47899,16

SAPAC

64705,88

SAPAC

150.000,00

SAPAC

100.000,00

SAPAC

93.00,00

SAPAC

78.000,00

SAPAC

150.000,00

SAPAC

90.000,00

SAPAC

85.000,00

SAPAC

68.00.00

SAPAC

121.647,08

SAPAC

125.279,00

SAPAC

simplificata
procedura
simplificata
procedura
simplificata
procedura
simplificata
Licitatie
deschisa
Licitatie
deschisa
Licitatie
deschisa
Licitatie
deschisa
Licitatie
deschisa
Licitatie
deschisa
Licitatie
deschisa
Licitatie
deschisa
Licitatie
deschisa
Achizitie
directa

SAPAC

Procedura
proprie Anexa
2

199.692,00

2.005.560,00

SAPAC

132.119,90

SAPAC

358.330,80

SAPAC

40.000,00

SAPAC

Procedura
proprie Anexa
2
Achizitie
directa
Procedura
proprie Anexa
2
Achizitie
directa

76.800,00

SAPAC

Achizitie
directa

SAPAC
SAPAC

Achizitie
directa
Achizitie

30.06.2021
30.09.2021
31.12.2021
05.04.2021
31.07.2021
31.10.2021
31.12.2021
05.04.2021
31.07.2021
31.10.2021
31.12.2021
30 de zile
31.12.2021

31.12.2021

feb.22

31.12.2021
apr.22
30.03.2022
31.07.2022

05.05.2022
63.000,00
41.000,00

31.03.2022

108

prelucrarea ajutoarelor pentru
incalzirea locuintelor
109

10363

110

27843

111

39373

112

55906

113

3320

22.01.2021

114

13729

22.03.2021

115

23560

19.05.2021

116

42026

30.08.2021

117

47406

27.09.2021

118

9387

24.02.2021

119

16472

06.04.2021

120

24298

24.05.2021

121

47405

27.09.2021

122

732

07.01.2021

123

18340

16.04.2021

124

35014

21.07.2021

125

48408

01.10.2021

126

7682

17.02.2021

127

13883

23.03.2021

128

25871

02.06.2021

129

32452

07.07.2021

130

37934

05.08.2021

131

40114

18.08.2021

132

18001

15.04.2021

133

32451

07.07.2021

INGINERIE SOFTWARE
SRL

directa

02.03.2021

Servicii funerare

servicii

SC BELIGI SRL

26.000,00

SAPAC

11.06.2021

Servicii funerare

servicii

SC BELIGI SRL

15.600,00

SAPAC

13.08.2021

Servicii funerare

servicii

SC BELIGI SRL

26.000,00

SAPAC

11.11.2021

Servicii funerare

servicii

SC BELIGI SRL

15.600,00

SAPAC

Masti unica folosinta

produse

SC UNICOMP SA

23.575,00

SAPAC

Masti unica folosinta

produse

SC UNICOMP SA

17.825,00

SAPAC

Masti unica folosinta

produse

SC UNICOMP SA

11258,5

SAPAC

Masti unica folosinta

produse

SC UNICOMP SA

10.890,50

SAPAC

Masti unica folosinta

produse

SC UNICOMP SA

50.600,00

SAPAC

Mănusi unica folosinta

produse

SC GLOBAL PLAST SRL

19.950,00

SAPAC

Mănusi unica folosinta

produse

SC GLOBAL PLAST SRL

29.540,00

SAPAC

Mănusi unica folosinta

produse

SC GLOBAL PLAST SRL

17.360,00

SAPAC

Mănusi unica folosinta

produse

SC GLOBAL PLAST SRL

73.220,00

SAPAC

Service auto si piese de schimb

servicii

SC NESTY AUTO SRL

75.000,00

SAPAC

Service auto si piese de schimb

servicii

SC NESTY AUTO SRL

50.000,00

SAPAC

Service auto si piese de schimb

servicii

SC NESTY AUTO SRL

50.000,00

SAPAC

Service auto si piese de schimb

servicii

SC NESTY AUTO SRL

60.000,00

SAPAC

Lucrari reparatii curente

lucrari

SC CABRIO&GECAB SRL

200.187,47

SAPAC

Lucrari reparatii curente

lucrari

SC CABRIO&GECAB SRL

335.813,48

SAPAC

Lucrari reparatii curente

lucrari

SC CABRIO&GECAB SRL

440.800,72

SAPAC

Lucrari reparatii curente

lucrari

SC CABRIO&GECAB SRL

324.311,30

SAPAC

Lucrari reparatii curente

lucrari

SC CABRIO&GECAB SRL

962.817,00

SAPAC

Lucrari reparatii curente

lucrari

SC CABRIO&GECAB SRL

1.154.773,40

SAPAC

Lucrari reparatii instalatii
Lucrari reparatii instalatii

lucrari
lucrari

SC CON-INSTAL SRL
SC CON-INSTAL SRL

114.319,54
280.721,09

SAPAC
SAPAC

Procedura
simplificata
Procedura
simplificata
Procedura
simplificata
Procedura
simplificata
Licitatie
deschisa
Licitatie
deschisa
Licitatie
deschisa
Licitatie
deschisa
Licitatie
deschisa
Licitatie
deschisa
Licitatie
deschisa
Licitatie
deschisa
Licitatie
deschisa
Procedura
simplificata
Procedura
simplificata
Procedura
simplificata
Procedura
simplificata
Procedura
simplificata
Procedura
simplificata
Procedura
simplificata
Procedura
simplificata
Procedura
simplificata
Procedura
simplificata
Procedura
simplificata
Procedura

3 luni
3 luni
3 luni
3 luni
3 luni
3 luni
3 luni
3 luni
3 luni
2 luni
2 luni
4 luni
3 luni
3 luni
3 luni
3 luni
3 luni
2 luni
3 luni
1 luna
1 luna
1 luna
1 luna
3 luni
3 luni

109

134

50193

12.10.2021

135

15

04.01.2021

136

15590

01.04.2021

137

31081

30.06.2021

138

13

04.01.2021

139

15589

01.04.2021

140

31082

30.06.2021

141

14

04.01.2021

142

15591

01.04.2021

143

31310

01.07.2021

144

44540

13.09.2021

145

12

04.01.2021

146

15592

01.04.2021

147

31311

01.07.2021

148

48406

01.10.2021

149

16049

05.04.2021

150

32109

06.07.2021

151

48407

01.10.2021

152

60079

06.12.2021

153

10035

01.03.2021

154

21662

07.05.2021

155

2479

26.05.2021

156

23244

18.05.2021

157

31164

30,06,2021

Lucrari reparatii instalatii

lucrari

SC CON-INSTAL SRL

342.723,46

SAPAC

Carne si preparate din carne

produse

SC RETACOM SRL

300.000,00

SAPAC

Carne si preparate din carne

produse

SC RETACOM SRL

300.000,00

SAPAC

Carne si preparate din carne

produse

642.201,83

SAPAC

Ouă si produse lactate

produse

300.000,00

SAPAC

Ouă si produse lactate

produse

250.000,00

SAPAC

Ouă si produse lactate

produse

458.715,60

SAPAC

Diverse produse alimentare

produse

175.000,00

SAPAC

Diverse produse alimentare

produse

200.000,00

SAPAC

Diverse produse alimentare

produse

150.000,00

SAPAC

Diverse produse alimentare

produse

SC RETACOM SRL
SC DHS DISTRIBUTION
SRL
SC DHS DISTRIBUTION
SRL
SC DHS DISTRIBUTION
SRL
SC DHS DISTRIBUTION
SRL
SC DHS DISTRIBUTION
SRL
SC DHS DISTRIBUTION
SRL
SC DHS DISTRIBUTION
SRL

250.000,00

SAPAC

Legume - fructe proaspete

produse

SC RETACOM SRL

180.000,00

SAPAC

Legume - fructe proaspete

produse

SC RETACOM SRL

200.000,00

SAPAC

Legume - fructe proaspete

produse

SC RETACOM SRL

200.000,00

SAPAC

Legume - fructe proaspete

produse

SC RETACOM SRL

171.000,00

SAPAC

Conserve legume-fructe

produse

SC RETACOM SRL

60.000,00

SAPAC

Conserve legume-fructe

produse

SC RETACOM SRL

80.000,00

SAPAC

Conserve legume-fructe

produse

SC RETACOM SRL

80.000,00

SAPAC

Conserve legume-fructe

produse

SC RETACOM SRL

67736,9

SAPAC

Dezinsectie
Service sisteme detectie
incendiu
Implementare sisteme
informatic D-SMART

servicii

SC BEST INOVATION SRL

108.986,40

SAPAC

servicii

SC CON-INSTAL SRL

114.040,80

SAPAC

servicii

SC SEESOFT SRL

30.902,00

SAPAC

Service copiatoare
Lucrari de ,,Consolidare,
remodelare, reamenajare,
supraetajare, refunctionalizare
si realizare scara exterioara de

servicii

SC ERICOM SRL

45.935,97

SAPAC

simplificata
Procedura
simplificata
Licitatie
deschisa
Licitatie
deschisa
Licitatie
deschisa
Licitatie
deschisa
Licitatie
deschisa
Licitatie
deschisa
Licitatie
deschisa
Licitatie
deschisa
Licitatie
deschisa
Licitatie
deschisa
Licitatie
deschisa
Licitatie
deschisa
Licitatie
deschisa
Licitatie
deschisa
Licitatie
deschisa
Licitatie
deschisa
Licitatie
deschisa
Licitatie
deschisa
Achizitie
directa
Achizitie
directa
Achizitie
directa
Achizitie
directa

SAPAC

Procedura
simplificata

lucrari

SC BAU STARK SRL
SC CONINSTAL
ENGINEERING SRL

2.352.941,12

3 luni
3 luni
3 luni
4 luni
3 luni
3 luni
4 luni
3 luni
3 luni
3 luni
4 luni
3 luni
3 luni
3 luni
3 luni
3 luni
3 luni
2 luni
1 luna
01.03.2022
01.05.2022
01.05.2022
01.05.2022

20 luni
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158

50105

12.10.2021

acces constructie existenta,
formata din 2 corpuri Sp+P+1E si un corp Sp+P+2E,
impreuna cu instalatiile
interioare aferente
Servicii de supraveghere
lucrari prin dirigentie de santier

servicii

SC DAIO TOTAL
CONSTRUCT SRL

16.806,72

SAPAC

Achizitie
directa

20 LUNI

II.Numărul de procese de achiziții
1.
2.
3.
4.
IV.

Procedură simplificată - 5 proceduri;
Procedură simplificată inceputa in 2021 cu finalizare in 2022 – 3 proceduri;
Licitație deschisă - 3 proceduri;
Licitatii deschise incepute in 2021 cu finalizare in 2022 - 1 procedură
Numărul de proceduri anulate

1. Procedura simplificată anulată în 2021 - 2 proceduri;
V. Achiziții realizate prin SEAP:
Din totalul achizițiilor desfășurate pe parcursul exercițiului financiar corespunzător anului 2021, achizițiile realizate prin SEAP sunt în
procent de 90%. Pentru restul achizițiilor autoritatea contractantă a uzat de dispozițiile art. 43 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016: ”Autoritatea
contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică
decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (5) din Legea nr.98/2016 cu modificările și completările ulterioare, respectiv valoarea estimată a
achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 135.060 lei. În cazul achiziției directe, entitatea contractantă are obligația de a utiliza catalogul electronic pus la
dispoziție de SEAP sau de a publica un anunț într-o secțiune dedicată a web-site-ului propriu/ANAP sau a SEAP, însoțită de descrierea produselor,
serviciilor sau lucrărilor care urmează a fi achiziționate.
(3) Prin excepție de la alin. (1), în cazul în care valoarea estimată a achiziției este mai mică de:
a) 100.000 lei pentru produse și servicii, respectiv 280.000 lei pentru lucrări, entitatea contractantă poate achiziționa direct, fără a utiliza catalogul
electronic sau anunțul prealabil, prin consultarea a minimum trei candidați;
b) 70.000 de lei, entitatea contractantă poate achiziționa direct pe baza unei singure oferte;
c) 4.500 lei, entitatea contractantă are dreptul de a plăti direct, pe baza angajamentului legal, fără acceptarea prealabilă a unei oferte”.
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Informații despre litigiile în care este implicată DGASPC Sector 1
În anul 2021 au fost înregistrate 170 dosare în vederea soluţionării acestora de către instanţele de judecată.
De asemenea în anul 2021 au fost înregistrate 9 dosare de executare pe rolul SCPEJ „VERITAS”, în vederea recuperării sumelor câştigate de
subscrisa în instanţă.
Consilierii juridici din cadrul Serviciului Juridic, Contencios au reprezentat Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Sector 1, în calitate de reclamant, pârât, apelant, recurent, intimat, creditor, debitor, intervenient în interes propriu sau intervenient în interesul altor
persoane în dosarele aflate pe rolul instantelor judecatoresti, în măsura în care nu au fost restricții din cauza pandemiei naționale și în măsura în care a
fost posibil având în vedere limitările din punct de vedere al deficitului de personal.
Un număr de 14 dosare au fost înregistrate pe rolul instanţelor judecătoreşti în anul 2019 şi au fost continuate pe parcursul anului 2021 și un
număr de 52 dosare au fost înregistrate pe rolul instanțelor judecătorești în anul 2020 și au fost continuate pe parcursul anului 2021.
Dosarele înregistrate în anul 2021 sunt în număr total de 170 şi sunt clasificate după obiect după cum urmează:
- 15 dosare având ca obiect deschidere procedură adopţie;
- 1 dosar revocare încredinţare în vederea adopţiei;
- 10 dosare având ca obiect încuviinţare adopţie și 1 dosar nulitate adopție;
- 1 dosar adopție în familie;
- 57 dosare având ca obiect măsura de protecţie specială a plasamentului;
- 6 dosare având ca obiect plasament în regim de urgenţă pe calea ordonanţei preşedinţiale;
- 4 dosar având ca obiect pretenţii;
- 9 dosare având ca obiect contestaţii la încadrarea în gradul de handicap;
- 3 dosare având ca obiect delegare temporară autoritate părintească;
- 9 dosar având ca obiect consiliere psihologică;
-12 dosare având ca obiect reintegrare în familie;
- 5 dosare pe dreptul muncii;
- 21 dosar pretenţii și evacuare locuinte sociale;
- 1 dosar alte cauze locuințe sociale ;
- 1 dosar înlocuire tutore adulți și 2 dosare tutelă minori;
- 4 dosare penal minori și 1 dosar penal adulți;
- 3 dosare anulare act administrativ;
- 1 dosar litigiu imobil patrimoniu DGASPC Sector 1;
- 3 dosar preotecția drepturilor copilului;
Dintre dosarele înregistrate pe rolul instanţelor judecătoreşti pe anul 2021: 81 au fost finalizate, iar 89 sunt în curs de soluţionare.Dintre cele
81 cauze finalizate, 62 cauze au fost admise, 4 cauze au fost admise în parte, 10 cauze au fost respinse şi în 5 cauză s-a renunţat la judecată.
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Organigrama și informații despre managementul resurselor umane

Categorie de
informații
TRASPARENȚĂ
INSTITUȚIONALĂ
Organigramă

Informații despre
managementul
resurselor umane

Detalii

Organigrama este postată pe site-ul
www.dgaspc-sectorul1.ro, la secțiunea
”Prezentare generală”, subsecțiunea
”Organigramă, Ștat funcții”;
Numele persoanelor cu funcții de conducere,
precum și datele de contact sunt postate pe siteul www.dgaspc-sectorul1.ro la secțiunea
“Contact”;
Numărul de posturi ocupate la 31 decembrie
2021 a fost 1678 iar numărul de posturi
disponibile la 31 decembrie 2021 a fost 587.
Fluctuația de personal este de 5,80 calculată ca
raport dintre numărul total al angajaților plecați
în anul 2021 (100) și numărul mediu de angajați
în anul 2020 (92);
Numărul de concursuri organizate a fost 0;
Fluctuația la nivelul funcțiilor de conducere 0;
Numărul de funcții de conducere exercitate
temporar a fost de 18.

Corelare cu alte acte normative/documente

Legea nr. 544/2001, cu modificări și completări;
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 Codul Administrativ, cu
modificări și completări ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificări şi
completări;
Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificări și completări;
H.G. nr. 123/2002, cu modificări și completări;

Legea nr. 544/2001, cu modificări și completări;
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 Codul Administrativ, cu
modificări și completări ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificări şi
completări;
Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificări și completări;
H.G. nr. 123/2002, cu modificări și completări;
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RELAȚIA CU COMUNITATEA
Raportul de activitate privind Legea 544/2001 a fost întocmit și postat pe site-ul instituției DGASPC Sector 1, la rubrica informații de interes
public.
Informații despre atragerea de resurse din comunitate
Lucrul cu voluntarii
Având în vedere contextul generat de dinamica evoluției situației epidemiologice naționale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,
la nivelul comunității Sectorului 1, pe parcursul anului 2021, în Registrul unic al voluntarilor, a fost înregistrat un contract de voluntariat activ.
Parteneriate cu alte instituții:
În ceea ce privesc parteneriatele finanţate de la bugetul Consiliului Local Sector 1, s-a menținut legătura cu ONG-urile implicate în colaborare în
vederea transmiterii documentelor necesare pentru reînnoirea și continuarea acestor parteneriate și s-au întocmit rapoartele de specialitate necesare
pentru emiterea Hotărârilor de Consiliu.
Asociațiile/fundațiile finanțate de la bugetul Consiliului Local Sector 1 prin intermediul DGASPC Sector 1 în anul 2021 au fost următoarele:
Asociaţia Alternativa 2003, Asociaţia Sf. Ana, Fundaţia Health Aid România și Fundația Viaţă şi Lumină, Asociația SOS Satele Copiilor România.
În cursul anului 2021, Compartimentul Strategii a încheiat noi colaborări cu ONG-urile care, prin serviciile oferite, vin în sprijinul misiunii DGASPC
Sector 1 privind asigurarea la nivelul comunităţii Sectorului 1 a serviciilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor
singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi a oricăror persoane aflate în dificultate și aici putem menționa colaborările cu: Asociația
Lindenfeld; Asociația Vocea Copiilor Abandonați (AVCA); Fundația Viaţă şi Lumină- prevenire marginalizare socială, familii defavorizate; Fundația
Viaţă şi Lumină – protecția tinerilor postinstituționalizați în cadrul centrului de reședință; Direcția Generală de Poliție a Municipiului București
(DGPMB) – reducerea vulnerabilității victimale și infracționale a copiilor, adulților, persoanelor vârstnice; Fundația Internațională pentru Copil și
Familie ”Dr. Alexandra Zugrăvescu” (FICF) – proiecte educaționale și socio-recreative pentru tineri sau familiile beneficiare de servicii sociale;
Asociația Arte dell’Anima – proiect educațional ”Poveste și povestitori”, ateliere de lectură cu actori; DGITL sector 1 – protocol accesare baza de
date în vederea identificării sarcinilor fiscale ale beneficiarilor de măsuri de protecție socială; DGASPC Sector 6 – acordare de servicii sociale în
cadrul CZ Sf. Andrei; Parchetul de pe lângă Tribunalul București – Protocol privind cooperarea în cauzele având ca obiect infracțiuni contra libertății
și integrității sexuale comise aupra minorilor; Grădina Botanică ”Dimitrie Brândză” a Universității din București – program educațional în cadrul
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Grădinii Botanice ”Dimitrie Brândză” și la sediul Casei Sf. Ștefan; IGPR – Poliția Sector 1, cooperare în domeniul protecției și promovării drepturilor
minorilor aflați în sistemul de protecție specială, victime ale traficului de persoane sau ale unor infracțiuni; Asociația ”Colorează Viața” – activități
educative, culturale, de divertisment sau socializare pentru beneficiarii sociali (copii, tineri, vârstnici); Societatea Națională de Cruce Roșie din
România – colaborare în vederea implementării proiectului CARE – prevenirea violenței de gen în rândul adolescenților; Kaufland România SCScolaborare privind Programul ACCES, angajarea persoanelor cu dizabilități; Spitalul Universitar de Urgență Elias – prevenirea separării copilului de
familie; DGASPC Iași – colaborare în vederea creșterii calității serviciilor sociale acordate beneficiarilor (copii, adulți); DGASPC Covasna–
colaborare în vederea creșterii calității serviciilor sociale acordate beneficiarilor (copii, adulți); Fundația Inimi Deschise (FID) – activități cu și pentru
beneficiarii sociali; DGASPC Dîmbovița - colaborare în vederea creșterii calității serviciilor sociale acordate beneficiarilor (copii, adulți); Asociația
Atelierul de Zâmbete – activități socio-educative și recreative cu copiii/tinerii beneficiari ai centrelor sociale; Spitalul Clinic Filantropia – prevenirea
separării copilului de familie; Complexul Multifuncțional Caraiman – servicii medicale de chirurgie generală și geriatrie pentru beneficiarii
instituționalizați; Asociația Dream Project- colaborare în vederea desfășurării de ateliere de educație parentală, sprijinirea mamelor minore, consiliere
vocațională; DGASPC Sector 2 - Act adițional nr.2 convenție; Asociația Magic Seniors – colaborarea în vederea organizării și desfășurării de
activități destinate vârstnicilor, în cadrul Clubului Seniorilor; Societatea Națională de Cruce Roșie din România (Filiala Sector 1) – colaborare în
vederea desfășurării activităților în cadrul programului ”Banca de alimente”; Asociația Sf. Capitano și Geroza- protecția tinerilor postinstituționalizați
prin oferirea de servicii sociale (cazare, masă, consiliere) în cadrul Casei pentru tinere ”Bartolomeu”; DGASPC Sector 2 – AMP; DGASPC Giurgiu –
menținerea și extinderea rețelei AMP; DGASPC Ialomița - menținerea și extinderea rețelei AMP; DGASPC Sector 6 – Continuitatea activității AMP
Tănase S.; Spitalul clinic de Psihiatrie ”Prof. dr. Alexandru Obregia” – servicii de intervenție medicală și socială de urgență pentru persoane aflate în
situație de risc social; Fundația ”Light into Europe” – colaborare în vederea instruirii și informării cu privire la competențe în dizabilitate, participarea
persoanelor cu dizabilități pe piața muncii; Asociația MAME – servicii sociale și complementare tratamentului medical, adresate copiilor aflați în
situație de risc, cu boli grave sau care provin din medii defavorizate, prevenierea abuzului asupra copiilor; Clinica HOPE (2 convenții) – acces la
servicii medicale psihiatrice, psihologice și psihoterapie în domeniul sănătății mintale pentru beneficiari (copii); servicii medicale de bază pentru
beneficiarii CRRN – MPRRN Sf. Mina (adulți); Fundația Miracol – activități cu și pentru beneficiarii sociali (activități sportive, culturale, educative);
Direcția Națională de Probațiune – Serviciul de Probațiune Ilfov – colaborare în vederea integrării profesionale a persoanelor aflate în evidența SP
Ilfov; Asociația Ateliere Fără Frontiere (act adițional nr. 1) – derularea proiectului ”Incluziunea are Voce”, aplicarea unui chestionar persoanelor
adulte care fac parte din grupurile vulnerabile, (re)integrare socio-profesională a persoanelor supuse riscului de excluziune socială; Spitalul Clinic de
Chirurgie OMF ”Prof. dr. Dan Theodorescu” – asistență medicală de specialitate SCCOMF (copii, adulți); Organizația Salvați Copiii – proiectul
Acces la Educație, derulat în cadrul șc. 181 și șc. gimnaziale ”Uruguay”.Pe parcursul anului 2021 au fost semnate 47 convenţii de colaborare, care la
nivelul DGASPC Sector 1 sunt implementate de Direcţia Protecţia Copilului și Direcţia Protecția Persoanei şi Familiei. Dintre acestea, 23 sunt
parteneriate public – privat şi 19 sunt parteneriate public – public.
Astfel, din cele 47 de convenții/ parteneriate cu ONG-uri și instituții publice, 26 convenții/ parteneriate de colaborare sunt implementate de
Direcţia Protecția Copilului, 11 convenții/ parteneriate de colaborare implementate de Direcţia Protecția Persoanei și Familiei și 10 convenții/
parteneriate de colaborare implementate de Direcţia Protecția Copilului, Direcţia Protecția Persoanei și Familiei și Serviciul Prevenire.
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LEGISLAȚIE
Informații despre proiecte de acte normative inițiate de către instituție
a. Nr de iniţiative:40.
b.Denumirea fiecărui proiect, tipul de act normativ şi subiectul abordat, codul actului normativ
❖ HCL nr.17/28.01.2021 privind modificarea HCL nr.278/12.09.2018 ce cuprindea aprobarea desfășurării activității Direcției Publice De
Evidență a Persoanelor și Stare Civila situat în Bd. Mareșal Averescu , sectorul 1;
❖ HCL nr.18/28.01.2021privind aprobarea majorării sumelor aferente drepturilor copiilor aflați în plasament la asistenții maternali profesioniști
angajați în cadrul DGASPC sector 1;
❖ HCL nr.19/28.01.2021 privind acordarea unui ajutor financiar în suma de 600 lei/lunar, pentru o perioada de 6 luni începând cu luna ianuarie
2021 în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Richter Mirela Alexandra Cristina, ca măsura de prevenire și combatere a
marginalizării sociale;
❖ HCL nr.24/28.01.2021, privind încetarea efectelor HCL nr.54/31.03.2016 referitor la darea în folosință gratuită către Fundația Institutul
Național Democrat pentru Afaceri Internaționale România pentru o perioadă de 5 ani a spațiului în suprafața de 31,5 mp din incinta CSS Sf
Ecaterina Pavilion 3, parter, aflat în folosința DGASPC sector 1 în scopul derulării proiectelor și programelor de interes public;
❖ HCL nr.21/28.01.2021-aprobarea continuării cooperarii între Consiliul Local al sectorului 1 al mun. Bucuresti prin DGASPC sector 1 și
Fundația Viata și Lumină în vederea derulării proiectului “ Centrul de plasament Viață și Lumină”;
❖ V HCL nr.32/28.01.2021privind modificarea HCL nr.280/23.11.2020 prin care se aprobă stabilirea domeniilor de activitate în care se pot
organiza comisii de specialitate ale CL Sector 1, a numărului și denumirii acestora, a numărului membrilor fiecărei comisii de specialitate, a
modului de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri și componența nominală a acestora;
❖ HCL nr. 39/25.02.2021 privind aprobarea cooperării dintre CL sector 1 prin DGASPC Sector 1 și Asociația Alternativa 2003 în vederea
derulării Proiectului Centrul de Zi Alternativa;
❖ HCL nr.40/25.02.2021 privind modificarea HCL nr.11/28.02.2020 referitor la aprobarea Regulamentelor de organizare și functionare ale
serviciilor sociale cu și fără cazare din structura organizatorică a DGASPC Sector 1;
❖ HCL nr.41/25.02.2021 privind aprobarea cooperarii dintre CL sector 1 al Mun.București prin DGASPC sector 1 și Asociația Sf Ana în
vederea derulării proiectului Centrul de Zi Ana;
❖ HCL nr.42/25.02.2021 privind aprobarea cooperarii dintre CL sector 1 al Municipiului București prin DGASPC sector 1 și Fundatia Health
Aid România în vederea derularii proiectului Ingrijire de tip familial a copiilor și tinerilor protejați cu măsura de plasament a CPC SECTOR
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1 la Fundația Health Aid Romania;
❖ HCL nr.43/25.02.2021 privind aprobarea cooperarii dintre CL sector 1 al Mun.Bucuresti prin DGASPC sector 1 cu Asociatia SOS

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Copiilor România, în vederea derulării programului SOS Satul Copiilor București-Centrul de Consiliere și Sprijin pt Copii și Părinti;
HCL nr.47/25.02.2021 privind aprobarea Regulamentelor de organizare și functionare ale serviciilor sociale de tip familial, furnizate la
domiciliu- serviciului Asistenți Maternali Profesioniști și Serviciul Familial Adopții și Postadopții din structura organizatorică a DGASPC
Sector 1;
HCL nr.64/23.03.2021 privind modificarea HCL nr. 233/22.12.2015 referitor la adoptarea unor măsuri în vederea asigurării transparenței
decizionale la nivelul autorităților locale ale sectorului 1 al mun. București;
HCL nr.80/23.03.2021 privind aprobarea costului mediu lunar/beneficiar și a normelor metodologice de calcul al contribuției lunare de
întreținere stabilite pentru beneficiarii CSS Odăi,Căminului pentru persoane vârstnice, CSS Străulești și susținătorii legali ai acestora, servicii
sociale din subordinea DGASPC Sector 1;
HCL nr 81/23.03.2021 privind aprobarea costului mediu lunar /persoană adultă cu dizabilități în cadrul Centrelor de Îngrijire și Asistență
pentru persoane adulte cu dizabilități din subordinea DGASPC sector 1;
HCL.nr.82/23.03.2021 privind aprobarea costului mediu lunar /persoană adultă cu dizabilități în cadrul Centrelor de Abilitare și Reabilitare
pentru persoane adulte cu dizabilități din subordinea DGASPC Sector 1;
HCL nr.83/23.03.2021 privind aprobarea costului mediu lunar /beneficiar din cadrul centrelor de zi de recuperare copii cu dizabilități de la
sediul DGASPC Sector 1;
HCL nr.84/25.03.2021 privind aprobarea costului mediu lunar /beneficiar din cadrul centrelor de zi pentru persoane adulte cu dizabilități din
structura DGASPC Sector 1;
HCL nr.85/25.03.2021 privind aprobarea costului mediu lunar /copil protejat din cadrul serviciilor sociale de tip rezidențial destinate copiilor
centrelor de zi tip “creșă” și modulelor pavilionare de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică destinate copiilor din cadrul DGASPC Sector
1;
HCL nr.86/25.03.2021 privind aprobarea costului mediu lunar/beneficiar în cadrul CSS Odăi -Centrul de Urgență pentru Persoane Adulte Fără
Adăpost, servicii sociale din subordinea DGASPC sector 1;
HCL nr.87/23.03.2021 privind aprobarea “Planului de acțiuni și lucrări de interes local “ pentru anul 2021;
HCL nr.94/19.04.2021 privind modificarea HCL nr.240/27.08.2020 referitor la aprobarea reorganizării unor servicii sociale, Organigrama
Ștatul de funcții și ROF-ul DGASPC Sector 1;
HCL nr.96/28.04.2021, prin care se solicită CGMB-ului transmiterea spațiului în suprafață de 460 mp amplasat la parterul Pavilionului C
situat în Bd Mareșal Averescu nr.17 sector 1 din administrarea DGASPC Sector 1 în administrarea CL sector 1 prin Direcția Generală Admin.
Publică Locală;
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❖ HCL nr.95/28.04.2021 privind aprobarea bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ teritoriale Sectorul 1 al Municipiului
București pe anul 2021;
❖ HCL nr.113/27.04.2021 privind împuternicirea expresă a CL sector 6 prin DGASPC Sector 6 de a încheia un acord de parteneriat în vederea
asocierii/cooperării cu Organizatia Salvati Copiii România în scopul realizării în comun a Programului privind înființarea unui centru pilot de
acordare a serviciilor pluridisciplinare pentru copii, victime ale abuzului sexual -Programul Bernahus;
❖ HCL nr.99/20.05.2021privind aprobarea Conturilor de execuție pe surse de finanțare, situațiile financiare inclusiv anexele la acestea la data de
31 decembrie 2020;
❖ HCL nr.101/20.05.2021 privind aborgarea HCL Sector 1 cu nr.158/28.05.2020 referitor la exercitarea dreptului de administrare de către
Direcția Publică de Evidență a Persoanelor si Stare Civilă sector 1, a spațiului din Str.Mureș nr.51;
❖ HCL nr.102/20.05.2021 privind aprobarea modelului de contract -cadru pentru închirierea louințelor cu destinație socială având ca proprietar
/administrator DGASPC Sector 1;
❖ HCL nr.115/03.06.2021 privind aprobarea execuției bugetului centralizat al subdiviziunii administrativ teritoriale sector 1 la data de
31.03.2021;
❖ HCL nr.133/02.07.2021 privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de prioritate în cadrul categoriilor de persoane
prevăzute în Legea locuinței nr. 114/1996 cu modificările și completările ulterioare;
❖ HCL nr.147/03.08.2021 privind aprobarea continuării și dezvoltării proiectului ”Extinderea conceptului de educatie RODACIE în creșele și
grădinițele din sectorul 1” implementat de către DGASPC sector 1 prin modificarea Anexelor nr.1-4 la HCL nr16/31.01.2017, cu modificările
și completările ulterioare;
❖ HCL nr.148/03.08.2021 privind aprobarea Planului Anual de Acțiune referitor la serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul
Consiliului Local al Sectorului 1 pe anul 2021;
❖ HCL nr.163/09.09.2021 privind solicitarea acordului CGMB pentru împuternicirea expresă de a încheia Acordul de parteneriat dintre CL
Sector 1 prin DGASPC Sector 1 și Asociația Centrul European pentru Sprijinirea Incluziunii Sociale a Romilor din România pentru atragerea
finanțării nerambursabile din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 alocate prin Apelul nr 1-Creșterea incluziunii și abilitarea romilor-Apel
deschis de proiecte -Runda a 2-a, lansat în cadrul Programului Dezvoltare Locală, combaterea sărăciei și creșterea incluziunii romilor-;
❖ HCL nr.164/09.09.2021 prin care se solicită acordul CGMB pentru împuternicirea expresă a CL SECTOR 1 de a hotărî cu privire la
cooperarea dintre DGASPC Sector 1 și Asociația Congregația Inimi Neprihănite în scopul implementării proiectului -CASĂ FAMILIE SF.
MARIA-;
❖ HCL nr.172/09.09.2021 privind modificarea HCL Sector 1 nr. 11/28.01.2020 referitor la aprobarea ROF ale serviciilor sociale cu și fără cazare
din structura organizatorică a DGASPC Sector 1 cu modificările și completările ulterioare;
❖ HCL nr.173/09.09.2021 privind modificarea Anexei nr.3 la HCL nr.240/27.08.2020 privind reorganizarea unor servicii sociale, Organigrama,
Ștatul de functii și ROF ale DGASPC sector 1;
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❖ HCL nr.187/09.09.2021 privind solicitarea CGMB cu privire la dezmembrarea imobilului situat în Șos.Bucuresti-Târgoviște nr.10 sector 1
Bucuresti, în vederea accesării proiectului tip -Construire Creșe din cadrul Subprogramului -Unități și Instituții de Învățământ de stat-aferent
Programului național de construcții de interes public sau social derulat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin
Compania Națională de Investiții -S.A;
❖ HCL nr.225/25.11.2021 privind modificarea HCL nr.278/12.09.2018 cu modificările uterioare, referitor la aprobarea desfășurării activității
Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă sector 1 la sediul DGASPC sector 1 situat în Bd.Mareșal Averescu nr. 17;
❖ HCL nr.231/06.12.2021privind modificarea și completarea Hotărârii Consilului Local sector 1 nr.65/08.02.2019 privind acordarea unui ajutor
de urgență pentru plata chiriei, ca măsură de prevenire și marginalizare socială, persoanelor și familiilor care figurează pe listele de priorități
aprobate anual prin hotărâri ale CL sector 1 al Mun.București cu modificările și completările ulterioare;
❖ HCL nr.232/10.12.2021privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ teritoriale Sectorul 1 al Mun.
București pe anul 2021.
c.Puncte de vedere la proiectele altor instituţii:
Nu au fost.
d. Priorităţi legislative pentru perioada următoare:
HCL privind aprobarea costurilor medii lunare ale cheltuielilor de întreținere (beneficiar, copil protejat) în cadrul centrelor de
îngrijire si asistență pentru persoanele cu dizabilitați, structurilor de tip rezidențial, centrelor de zi cât și în sistemul de asistență
maternală din cadrul DGASPC sector 1.

Șef Serviciu
Nicoleta Adriana Barbu
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