RAPORT DE ACTIVITATE - 2014
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI
ALBA

1. Sistemul de protecţie a copilului


Activităţi de prevenire a abandonului copiilor

În cursul anului, specialiştii DGASPC împreună cu angajaţi ai autorităţilor publice
locale au desfăşurat activităţi de informare, consiliere şi sprijin în scopul prevenirii
abandonului şcolar şi a instituţionalizării copiilor. Activităţile de sprijin financiar a familiilor
aflate în situaţii de risc s-au derulat prin intermediul Programului judeţean de prevenire a
abandonului şcolar şi a instituţionalizării. Astfel, în perioada ianuarie – decembrie 2014, au
beneficiat de sprijin financiar în vederea prevenirii abandonului şcolar şi a instituţionalizării
un număr de 42 copii / tineri şi familiile acestora. Sprijinul financiar acordat a variat între 50
şi 150 lei/ beneficiar/ lună, în funcţie de nevoile constatate la evaluarea socio-economică a
familiilor copiilor aflaţi în situaţie de risc.
Activitatea de prevenire a abandonului copiilor în maternităţi şi în alte unităţi sanitare
din judeţ, se realizează prin implicarea specialiştilor din cadrul Departamentelor de Servicii
Sociale din localităţile Alba Iulia, Abrud, Blaj, Cugir, Ocna Mureş şi din cadrul Serviciului de
Tip Familial şi Intervenţie în Regim de Urgenţă, în colaborare cu asistenţii medicali/
persoanele cu atribuţii de asistenţă socială din unităţile sanitare, care acordă servicii de
consiliere şi sprijin mamelor aflate în situaţia de a-şi abandona copiii la naştere.
Astfel, în cursul anului 2014, au fost înregistrate şi comunicate 18 cazuri de minori,
cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani, aflaţi în situaţia de a fi părăsiţi în unităţile sanitare din judeţ,
din care : 15 copii în secţiile de nou-născuţi şi 3 copii în secţiile de pediatrie.
Unităţile sanitare care au raportat aceste cazuri sunt:


Spitalul Judeţean Alba Iulia - 9 cazuri;



Spitalul Municipal Sebeş - 4 cazuri.



Spitalul Municipal Aiud- 2 cazuri.



Spitalul Municipal Blaj- 3 cazuri.
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ANUL 2014

TOTAL SESIZARI

IANUARIE- DECEMBRIE
2014

18

CLASIFICAREA CAZURILOR
LOCUL UNDE A FOST PARASIT
COPILUL

NUMĂR DE
COPII
PĂRĂSIŢI

MEDIUL DE
PROVENIENTA AL
PĂRINŢILOR
RURAL

URBAN

Secţii de Nou - născuţi

15

5

10

Secţii Pediatrie

3

1

2

Alte secţii de spital (precizaţi)

-

-

-

18

6

12

TOTAL

MOD DE SOLUŢIONARE A
CAZURILOR

NUMAR COPII

Plasament la asistent maternal
profesionist

11

Reintegrare in familia naturala

5

Plasament la Centrul Maternal

1

Plasament la o casă de tip familial pentru
copilul

0

cu dizabilităţi
Deces

1
TOTAL

18
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În urma evaluării situaţiei socio-economice şi medicale a acestor copii, au fost identificate
următoarele măsuri pentru soluţionarea cazurilor :
 plasament la un asistent maternal profesionist – 11 cazuri,
 plasament la un centru maternal – 1 caz,
 reintegrare în familia naturală – 5 cazuri;
 deces în unitatea sanitară din cauze medicale – 1 caz.
( Decesul unui copil aflat în risc de părăsire în unitatea medicală a survenit în luna
septembrie 2014, în cadrul Secţiei de Neonatologie a Spitalul Clinic Judeţean de
Urgenţă Sibiu, ca urmare a stării de sănătate precare, naştere prematură, 27 săptămâni,
cu o greutate la naştere de 1150 g ).

Activităţi de ocrotire şi recuperare a copiilor în regim de zi
Copiii cu dizabilităţi neuropsihiatrice (întârzieri de vorbire, tulburări logopedice,
deficienţe motrice, tulburări de comportament) beneficiază de recuperare, în regim de zi, în
cadrul Centrului de zi “Arnsberg” Alba Iulia. Serviciile sunt acordate de personal calificat în
domeniul medicinei, psihologiei, psihopedagogiei, logopediei, kinetoterapiei şi ergoterapiei.
Copiii proveniţi din familii nevoiaşe beneficiază de suport şi ocrotire în cadrul
Centrului de zi Blaj, în cadrul Centrului de zi “Sf. Serafim de Sarov” Războieni, Centrul de zi
“Sf. Filofteia” Silivaş, Centrul de zi „Sf. Proroc Ilie Tesviteanul” Aiud,

în baza unor

parteneriat încheiate de către DGASPC Alba cu Asociaţia “Filantropia Ortodoxă” Alba Iulia ;i
cu Asociaţia pentru Persoane Vârstnice şi Copii în Dificultate “Familia 2004” Blaj.
Pentru copiii antepreşcolari de pe raza municipiului Blaj, ai căror părinţi au o situaţie
socio-economică precară, DGASPC Alba, în parteneriat cu Asociaţia Filantropia Ortodoxă
Alba Iulia, a dezvoltat servicii de îngrijire şi educaţie timpurie. Astfel, în cadrul Centrul de zi
pentru copiii antepreşcolari “Sfânta Irina” Blaj, 25 copii din comunitate beneficiază de
îngrijire şi supraveghere, asigurarea nutriţiei, programe de recreere şi odihnă, programe de
educaţie timpurie adecvate vârstei, nevoilor şi potenţialului de dezvoltare, supravegherea
stării de sănătate şi igienă, precum şi acordarea îngrijirilor medicale în caz de îmbolnăvire.
Copiii cu dizabilităţi din spectrul autist şi cu sindrom Down, beneficiază de servicii de
recuperare în regim de zi în cadrul Centrului de zi “ACAS” Alba Iulia. În luna decembrie au
beneficiat de servicii de recuperare în regim de zi, un număr de 42 copii cu dizabilităţi, din
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care un număr de 22 copii provin din familia naturală şi 20 copii provin din sistemul de
protecţie a copilului, respectiv Casa de tip familial “Sf. Ana” Alba Iulia şi Casa de tip familial
“Sf. Maria” Alba Iulia.

Centrul de zi

Nr. copii, beneficiari ai
serviciilor de zi la 1
ianuarie 2014

Nr. copii, beneficiari ai
serviciilor de zi la 31
decembrie 2014

Centrul de zi “Arnsberg” Alba Iulia

100

66

Centrul de zi Blaj

20

24

Centrul de zi “ACAS” Alba Iulia,
din care :

12

42

-

din familia naturală

12

22

-

din sistemul de protecţie a
copilului

0

20

Centrul de zi pentru copii„Sf.
Serafim de Sarov” Războieni

25

25

Centrul de zi pentru copii
antepreşcolari “Sfânta Irina” Blaj

25

25

Centrul de zi “Sf. Filofteia” Silivaş

Centru educaţional

25

Centrul de zi „Sf. Proroc Ilie
Tesviteanul” Aiud

Centru educaţional

25

182

232

Total

Măsuri de protecţie de tip familial pentru copii
La data de 31 decembrie 2014, numărul total al copiilor care beneficiau de o măsură
de protecţie specială de tip familial, respectiv : plasament la rude, plasament la alte familii /
persoane, inclusiv cazurile de tutelă, era de 349 copii. Dintre aceştia, ponderea cea mai mare
(75,36 %) o deţineau copiii aflaţi în îngrijirea familiei lărgite, respectiv a rudelor până la
gradul IV.
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Plasament la rude până la gradul IV

Numărul copiilor
beneficiari ai
măsurilor de
protecţie de tip
familial la data de 1
ianuarie 2014
305

Numărul copiilor
beneficiari ai
măsurilor de
protecţie de tip
familial la data de
31 decembrie 2014
263

Plasament la alte familii / persoane

59

57

Tutelă

33

29

TOTAL

397

349

Măsura de protecţie specială

Reevaluarea copiilor aflaţi în plasament la familii / persoane se realizează trimestrial
sau ori de câte ori apar modificări ale situaţiilor care au impus luarea măsurilor de protecţie,
schimbări constatate în cadrul vizitelor de monitorizare realizate de către managerii de caz.
Asistenţa maternală
La începutul anului 2014 un număr de 167 copii beneficiau de ocrotire de tip familial
la asistenţii maternali profesionişti angajaţi ai DGASPC Alba. Reţeaua de asistenţă maternală
era formată din 102 asistenţi maternali profesionişti angajaţi ai instituţiei noastre, din care
un număr de 99 asistenţi maternali profesionişti aveau în îngrijire copii, ceilalţi fiind cu
contractul de muncă suspendat.
Distribuţia asistenţilor maternali profesionişti în funcţie de numărul copiilor protejaţi
şi de încadrarea acestora într-un grad de handicap se prezintă astfel:
Reţeaua de asistenţă maternală la data de 1 ianuarie 2014
a.m.p. cu 2 copii fără

a.m.p. cu 3 copii fără

handicap

handicap

30

42

7

a.m.p. cu 1 copil cu
handicap

a.m.p. cu 2 copii din care 1
copil cu handicap

a.m.p. cu 3 copii din care 2
copii cu handicap

9

9

0

a.m.p. cu 1 copil fără
handicap

a.m.p. cu 2 copii cu

a.m.p. cu 3 copii din care 1
5

handicap

copil cu handicap

1

1

La finele lunii decembrie beneficiau de ocrotire de tip familial la asistenţii maternali
profesionişti angajaţi ai DGASPC Alba un număr de 162 copii, serviciile fiind furnizate de
către 97 asistenţi maternali profesionişti, iar un număr de 3 asistenţi maternali aveau
contractul de muncă suspendat, neavând în îngrijire copii.

Reţeaua de asistenţă maternală la data de 31 decembrie 2014
a.m.p. cu 1 copil fără
handicap

a.m.p. cu 2 copii fără
handicap

a.m.p. cu 3 copii fără
handicap

30

41

5

a.m.p. cu 1 copil cu
handicap

a.m.p. cu 2 copii din care 1
copil cu handicap

a.m.p. cu 3 copii din care 2
copii cu handicap

9

8

1

a.m.p. cu 2 copii cu
handicap

a.m.p. cu 3 copii din care 1
copil cu handicap

2

1

Monitorizarea activităţii desfăşurate de către asistenţii maternali profesionişti precum
şi progresele înregistrate de copiii aflaţi în plasament se realizează de către asistenţii sociali şi
psihologii DGASPC Alba, prin vizite bilunare realizate la domiciliul acestora.
Sistemul de asistenţă maternală în anul
2014
ianuarie

Nr.copii
169

Nr. a.m.p. cu
contract
101
6

februarie
martie
aprilie
mai
iunie
iulie
august
septembrie
octombrie
noiembrie
decembrie
Nr. mediu

169
166
167
165
164
164
162
165
164
162
162
164,91

101
101
101
101
100
100
100
101
101
101
100
100,66
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Protecţia copilului prin măsuri de tip rezidenţial
În serviciile de protecţie de tip rezidenţial, din structura DGASPC Alba, la începutul
anului 2014, numărul copiilor care beneficiau de protecţie în structuri de tip rezidenţial era de
218 copii, iar la finele anului 2014 numărul acestora era de 178 copii, după cum urmează:

Nr.
crt.

Denumirea unităţii / structurii funcţionale

Numărul Numărul
copiilor
copiilor
protejaţi protejaţi la 31
la 01
decembrie
ianuarie
2014
2014

Centrul de servicii comunitare “Arnsberg”Alba Iulia - Centrul de
recuperare în regim rezidenţial Alba Iulia

8

10

2. Servicii
2
pentru protecţia copilului Blaj – Centrul de plasament Blaj

55

29

12

10

15

11

0

8

12

10

10

9

12

12

1.

Servicii pentru protecţia copilului Blaj – Casa de tip familial în
3. 3
comunitate Blaj
Servicii pentru protecţia copilului Blaj – Centrul de plasament de tip
4.
familial Mănărade
Servicii pentru protecţia copilului Blaj – Casa de tip familial nr. 4
5.
Blaj
Complexul de servicii comunitare Aiud – Casa de tip familial pentru
6.
copilul cu dizabilităţi Sîncrai
Complexul de servicii comunitare Aiud – Casa de tip familial nr. 1
7.
Aiud
Complexul de servicii comunitare Aiud – Casa de tip familial nr. 8
8.
Sîncrai
9.

Complexul de servicii comunitare Aiud – Casa de tip familial nr.14
Sîncrai

10. Servicii Comunitare Abrud – Casa de tip familial nr. 15 Abrud
11. Centrul Maternal „Speranţa” Alba Iulia
12. Servicii Comunitare Abrud- Casa de tip familial nr.2 Abrud
13. Servicii Comunitare Abrud – Casa de tip familial nr. 3 Abrud
14. Servicii Comunitare Abrud – Casa de tip familial nr. 6 Cîmpeni
15. Centrul de tranzit Alba Iulia
16. Casa de tip familial „Speranţa copiilor” Cugir
17. Casa de tip familial nr. 9 Alba Iulia
18. Casa de tip familial nr. 10 Alba Iulia
19. Casa de tip familial nr. 11 Alba Iulia

Transformat în
locuinţă
protejată
7
7
4 cupluri mamă
1 cuplu
– copil
mamă (5 copii şi 4
copil
mame)
7
7
7
6
6
6
5
6
19
19
8
0
9
13
Transformată în
0
locuinţă
14

8

20. Centrul de primire în regim de urgenţă „ Pinocchio” Alba Iulia
TOTAL

11
218

protejată
10
178

Serviciile se furnizează în baza contractelor încheiate de către DGASPC Alba cu
furnizori de servicii sociale privaţi, respectiv : Asociaţia “Filantropia Ortodoxă” Alba
Iulia, Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia, Asociaţia “Riţa Tiţa” Alba Iulia, Organizaţia
Caritas Alba Iulia, Asociaţia „Maria Mirabela” Draşov, la începutul anului 2014, se
furnizau servicii de găzduire şi îngrijire, asistenţă medicală, consiliere educaţională şi
vocaţională, informare şi socializare unui număr de 307 copii, în structuri de tip rezidenţial.
La finele anului 2014, beneficiau se servicii de găzduire şi îngrijire, asistenţă
medicală, consiliere educaţională şi vocaţională, informare şi socializare, în baza contractelor
încheiate cu furnizorii privaţi un număr de 312 copii.

Nr.
crt.

Denumirea serviciului

Numărul
Numărul
copiilor
copiilor
protejaţi la 1 protejaţi la 31
ianuarie 2014 decembrie 2014

1. Centrul de plasament de tip familial “Sf. Andrei” Vingard

13

12

2. Centrul de plasament de tip familial Târsa

10

12

3. Centrul de servicii comunitare “Sf. Ilie Tesviteanul » Aiud
– Centrul de plasament de tip familial Aiud

19

19

4. Centrul de plasament de tip familial Teiuş

9

8

5. Casa de tip familial “Izvorul Tămăduirii” Oarda de Jos

14

11

6. Casa de tip familial „Maria Mirabela” Draşov

15

12

3

închis în cursul
lunii ianuarie
2014

8. Centrul de servicii “Sf. Veronica” Dumbrava
– Centrul de plasament de tip familial Dumbrava

71

53

9. Centrul de servicii “Sf. Veronica” Dumbrava
– Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă

3

31

7.

Centrul de servicii “Sf. Veronica” Dumbrava
- Centrul săptămânal pentru copii cu nevoi speciale Dumbrava

9

independentă Dumbrava
10. Centrul de servicii “Sf. Veronica” Dumbrava
– Centrul maternal Dumbrava

0

0

11. Complex de Servicii Integrate “Sf. Vasile cel Mare” Alba
Iulia - Casa de tip familial pentru copilul maltratat

14

14

12. Aşezământul Social “Sf. Gheorghe” Sebeş
- Casa de tip familial Sebeş

12

15

13. Casa de tip familial ,, Riţa Gărgăriţa” Alba Iulia

21

21

14. Casa de tip familial ,, Sf. Ghelasie” Stremţ

17

17

15. Casa de tip familial pentru copii ,, Sf. Ioan Botezătorul” Aiud

15

15

16. Casa de tip familial nr.7 Baia de Arieş

8

7

17. Casa de tip familial „Adolescenţa” Alba Iulia

8

9

18. Casa de tip familial „Sf. Maria” Alba Iulia

15

15

19. Casa de tip familial „Sf. Ana” Alba Iulia

15

15

20. Casa de tip familial "Sf. Mucenic Ciprian" Ocna Mureş

13

14

21. Societatea de Caritate „Uşa Speranţei” Tiur Blaj

12

12

307

312

TOTAL

În cadrul parteneriatului, obligaţiile DGASPC Alba constau în asigurarea
managementului de caz pentru fiecare copil ocrotit, verificarea respectării standardelor de
calitate pentru serviciile acordate, asigurarea respectării drepturilor copiilor, inclusiv accesul
acestora la servicii publice de instrucţie – educaţie şi sănătate şi totodată alocarea unor sume
de bani, care variază între 850 lei / lună / beneficiar şi 1050 lei / lună/ beneficiar pentru a
susţine furnizarea serviciilor de îngrijire, educare, recuperare, în conformitate cu standardele
de calitate specifice, respectiv 1678 lei / lună / beneficiar pentru copii cu dizabilităţi.
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În centrele rezidenţiale aparţinând organizaţiilor private autorizate, numărul copiilor
ocrotiţi, la data de 31 decembrie 2014 a fost de 64 copii, distribuiţi astfel :
Nr.
crt.

Denumirea serviciului

Numărul copiilor Numărul copiilor
protejaţi la 1
protejaţi la 31
ianuarie 2014
decembrie 2014
24
20

1.

Căminul „Steaua Speranţei” Alba Iulia

2.

Casa de tip familial „Villa Kunterbunt” Aiud

5

5

3.

Fundaţia „Sanctuary” Ocna Mureş - Casa nr. 1

14

15

4.

Fundaţia „Sanctuary” Ocna Mureş - Casa nr. 2

11

7

5.

Fundaţia „Sanctuary” Ocna Mureş - Casa nr. 3

10

8

0

9

64

64

6

Fundatia “Sf.Francisc“ Deva - Casa de Tip Familial "Sf.
Arhanghel Gabriel" Alba Iulia
- s-a instituit măsură de protecţie specială pentru
copii începând cu luna iunie 2014
TOTAL

Pentru categoriile de beneficiari ocrotiţi în unităţile rezidenţiale aflate în subordinea
organizaţiilor private autorizate, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Alba are responsabilitatea monitorizării respectării standardelor de calitate, precum şi a
evaluării / reevaluării periodice a dezvoltării stadiale fiziologice şi psihologice a copiilor.
Prestaţii sociale acordate copiilor cu handicap neinstituţionalizaţi
Copiii cu handicap neinstituţionalizaţi, în funcţie de gradul şi tipul de handicap,
beneficiază de drepturi şi facilităţi.
Astfel, copiii încadraţi într-o categorie de handicap au drepturi şi facilităţi referitoare
la : ocrotirea sănătăţii - prevenire, tratament şi recuperare, educaţie şi formare profesională,
orientare socio-profesională, asistenţă juridică, asistenţă socială, facilităţi de transport,
facilităţi fiscale, evaluare şi reevaluare, inclusiv examinarea la domiciliu, a cazurilor
nedeplasabile, de către membrii comisiei de evaluare.
La începutul anului 2014, în judeţul Alba erau încadraţi în grad de handicap un număr
de 1697 copii, iar la data de 31 decembrie 2014, numărul copiilor încadraţi în grad de
handicap era de 1622 copii.
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În funcţie de tipul de handicap, copiii încadraţi într-o categorie de handicap se
distribuie astfel:
Tipul de handicap

Fizic
Somatic
Auditiv
Vizual
Mental
Psihic
Asociat
TOTAL

Nr. copiilor cu
handicap
neinstituţionalizaţi la 1
ianuarie 2014
93
569
23
58
321
438
195
1697

Nr. copiilor cu
handicap
neinstituţionalizaţi la
31 decembrie 2014
83
585
18
50
178
357
351
1622

Analizând datele de mai sus, se poate observa faptul că ponderea cea mai mare, în
rândul copiilor cu handicap, o reprezintă cei cu handicap somatic (36,07 %) şi psihic (22,01
%), urmate de copii cu handicap asociat (21,64 %), mintal (10,97 %), fizic (5,12 %), vizual
(3,08 %) şi auditiv (1,11 %), procente calculate la luna decembrie 2014.

2. Sistemul de protecţie a persoanelor adulte
În cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba,
activitatea privind protecţia persoanelor adulte se derulează pe 4 coordonate :
- protecţia persoanelor cu dizabilităţi ( în regim de zi şi rezidenţial );
- protecţia persoanelor fără adăpost în regim de urgenţă;
- protecţia persoanelor vârstnice cu sau fără handicap (cămine pentru persoane
vârstnice şi reţele de îngrijire la domiciliu);
- acordarea de beneficii sociale persoanelor cu handicap neinstituţionalizate, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 448 / 2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap.

12

Servicii sociale în sistem rezidenţial pentru persoane adulte cu dizabilităţi
La începutul anului 2014 în serviciile de protecţie de tip rezidenţial, din structura
DGASPC Alba, beneficiau de protecţie 559 persoane adulte cu dizabilităţi, iar la data de 31
decembrie 2014, beneficiau de servicii în unităţi de tip rezidenţial un număr de 551 persoane
cu dizabilităţi, după cum urmează :
 294 beneficiari în centrul de reabilitare şi recuperare neuropsihiatrică (CRRN
Galda);
 175 beneficiari în trei centre de îngrijire şi asistenţă (CIA Abrud, CIA Baia de
Arieş şi CIA Gârbova);
 82 beneficiari în 10 locuinţe protejate.
În cursul anului 2014, începând cu luna septembrie, s-a deschis Centrul de Îngrijire şi
asistenţă Baia de Arieş, cu o capacitate de 50 beneficiari şi începând cu luna octombrie au fost
înfiinţate Locuinţele protejate nr. 16 Alba Iulia şi nr. 17 Sâncrai, prin transfoprmarea CTF nr.
11 Alba Iulia şi CTF. nr. 14 Sâncrai.
În baza contractelor încheiate cu furnizori privaţi, beneficiau de servicii specializate un
număr de 86 persoane adulte cu dizabilităţi, la începutul anului 2014, respectiv 114 persoane
cu handicap la finele anului 2014, după cum urmează :

Numărul de Numărul de
beneficiari la beneficiari la
1 ianuarie
31 decembrie
2014
2014
9
9

Nr.
crt.

Denumirea serviciului

1.

Locuinţa Protejată pentru persoane cu handicap Rîmeţ

2.

Centrul de recuperare şi reabilitare pentru persoane cu
handicap Alba Iulia

46

44

3.

Locuinţa Protejată nr. 1 Blaj

11

10

4.

Locuinţa Protejată nr. 2 Blaj

11

10

5.

Locuinţa Protejată nr. 5 ,, Sf. Elena” Pianu

9

8

Locuinţa protejată nr. 4 Vinţu de Jos

Contractată în
luna

8
13

decembrie
2014

Locuinţa protejată nr. 9 Galda de Jos

Contractată în
luna
octombrie
2014

8

Locuinţa protejată nr. 11 Galda de Jos

Contractată în
luna
octombrie
2014

9

Locuinţa protejată nr. 12 Galda de Jos

Contractată în
luna
octombrie
2014

8

86

114

TOTAL

În baza convenţiilor de parteneriat încheiate, DGASPC Alba achită pentru fiecare
beneficiar ocrotit o parte din contravaloarea serviciilor oferite de către furnizorii privaţi,
respectiv : 940 lei / beneficiar / lună pentru Locuinţa Protejată pentru persoane cu handicap
Râmeţ, 1200 lei / beneficiar / lună pentru Locuinţa Protejată nr. 1 Blaj, Locuinţa Protejată nr.
2 Blaj, Locuinţa Protejată nr. 4 Vinţu de Jos, Locuinţa Protejată nr. 5 “Sf. Elena” Pianu,
Locuinţa Protejată nr. 9 Galda de Jos, Locuinţa Protejată nr. 11 Galda de Jos, Locuinţa
Protejată nr. 12 Galda de Jos şi 1500 lei / beneficiar / lună pentru CRRPH Alba Iulia.
Specialiştii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba,
monitorizează respectarea standardelor minime specifice de calitate în centrele rezidenţiale,
precum şi calitatea serviciilor oferite de furnizorii privaţi.

Servicii sociale în sistem de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi
În baza parteneriatului încheiat de către DGASPC Alba cu Asociaţia Filantropia
Ortodoxă Alba Iulia şi cu Serviciul Public de Asistenţă Socială Alba Iulia funcţionează
Aşezământul Social pentru Persoane cu Handicap ,,Sf. Meletie” Alba Iulia.
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În acest centru, persoanele cu handicap beneficiază de servicii de orientare profesională,
consiliere psihologică, asistenţă socială, consiliere socială, informare legislativă şi recuperare
terapeutică.
Numărul mediu al persoanelor adulte cu dizabilităţi care au beneficiat de servicii
sociale în regim de zi, în anul 2014, în cadrul Aşezământului Social pentru Persoane cu
Handicap ,,Sf. Meletie " Alba a fost de 40 persoane adulte cu dizabilităţi.
Protecţia persoanelor fără adăpost în regim de urgenţă
Persoanele fără adăpost, care nu beneficiază de susţinerea familiei, beneficiază de servicii
de asistenţă medicală, consiliere emoţională şi sprijin în vederea reinserţiei sociale, hrană şi
găzduire temporară în cadrul Centrului social de urgenţă Alba Iulia, dezvoltat de către
DGASPC Alba în parteneriat cu Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia şi Direcţia de
Asistenţă Socială Alba Iulia.
Numărul mediu de beneficiari, în cadrul Centrului social de urgenţă Alba Iulia, pentru
anul 2014 este de 42 de persoane fără adăpost.
Protecţia persoanelor vârstnice cu sau fără handicap
Protecţia persoanelor vârstnice cu sau fără handicap se realizează atât prin acordarea de
servicii în cadrul unităţilor funcţionale de tip rezidenţial cât şi în cadrul reţelelor sociale şi
medico-sociale de îngrijire la domiciliu.
Astfel, numărul de persoane care au beneficiat de protecţie de tip familial în Căminele
pentru persoane vârstnice Dumbrava, Râmeţ şi Teiuş, în baza contractelor încheiate de către
DGASPC Alba cu furnizori se servicii sociale privaţi a variat între 60 persoane la începutul
anului şi 63 persoane la finele anului 2014.

Nr.
crt.

Denumirea serviciului

Numărul de

Numărul de

beneficiari la

beneficiari la

1 ianuarie 2014

31 decembrie
2014

1.

Cămin pentru persoane vârstnice Dumbrava

30

36

2.

Cămin pentru persoane vârstnice Râmeţ

15

15
15

Cămin pentru persoane vârstnice Teiuş

3.

TOTAL

15

12

60

63

Pentru susţinerea activităţii de protecţie a persoanelor vârstnice, cu sau fără handicap, în
cadrul reţelelor sociale şi medico-sociale de îngrijire la domiciliu, DGASPC Alba a
încheiat convenţii de parteneriat cu Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, Asociaţia
Caritas Mitropolitan Greco - Catolic Blaj, consilii şi parohii locale.
În cadrul centrelor de îngrijire la domiciliu, persoanelor vârstnice li se oferă următoarele
tipuri de servicii:
-

Servicii sociale : identificarea nevoilor individuale şi de grup, informarea asupra
situaţiilor de risc, precum şi asupra drepturilor sociale ale persoanei, consiliere
socială şi spirituală pentru persoanele vârstnice, evaluarea complexă a cazurilor.

-

Servicii socio - medicale :
a) Servicii de îngrijire de bază - ajutor pentru igiena corporală, îmbrăcare şi
dezbrăcare, hrănire şi hidratare, transfer şi mobilizare, deplasare în interior,
comunicare.
b) Servicii de suport -

ajutor pentru prepararea hranei şi livrarea acesteia,

efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj, însoţirea în mijloacele de
transport, facilitarea deplasării în exterior, companie, activităţi de administrare
şi gestionare, activităţi de petrecere a timpului liber.
-

Servicii medicale : asistenţă medicală la domiciliu conform pachetului de servicii
pentru îngrijirea la domiciliu aprobate de Ministerul Sănătăţii – tratamente
medicamentoase sau de altă natură recomandate de către medicul curant,
monitorizarea stării de sănătate, recoltarea de probe biologice.
În cadrul reţelelor sociale şi medico-sociale de îngrijire la domiciliu, în anul
2014, au beneficiat în mod individualizat, de servicii de îngrijire la domiciliu un
număr de 525 persoane vârstnice cu sau fără handicap.
Beneficiarii acestor tipuri de servicii provin din 14 localităţi din judeţ, respectiv:
Alba Iulia, Aiud, Blaj, Baia de Arieş, Bistra, Câmpeni, Hopârta, Izvoarele,
Ocna Mureş, Războieni, Roşia de Secaş, Valea Lungă, Teiuş şi Zlatna.

16

Prestaţii sociale acordate persoanelor cu handicap neinstituţionalizate
Persoanele cu handicap neinstituţionalizate, în funcţie de gradul de handicap,
beneficiază de prestaţii sociale şi facilităţi fiscale în scopul compensării gradului scăzut de
autonomie personală.
În funcţie de tipul de handicap, persoanele adulte încadrate într-o categorie de
handicap se distribuie astfel :
Tipul de handicap

Fizic
Somatic
Auditiv
Vizual
Mental
Psihic
Asociat
HIV/SIDA
Boli rare
TOTAL

Nr. persoanelor adulte
cu handicap
neinstituţionalizate la 1
ianuarie 2014
4705
2898
449
2219
1879
1178
1112
7
18
14465

Nr. persoanelor adulte
cu handicap
neinstituţionalizate la
31 decembrie 2014
5507
2877
448
2041
1922
1195
1182
10
0
15197

Analizând datele de mai sus, se poate observa faptul că ponderea cea mai mare, în
rândul populaţiei adulte cu handicap, o reprezintă persoanele cu handicap fizic (36,24 %),
urmate de persoanele cu handicap somatic (18,93 %), vizual (13,43 %), mintal (12,64 %),
psihic (7,86 %) şi asociat (7,78 %), procente calculate la luna decembrie 2014.
Activităţi de timp liber şi socializare pentru persoanele adulte cu dizabilităţi :
Persoanele adulte cu dizabilităţi din centrele rezidenţiale pentru adulţi au fost implicate
într-o serie de activităţi cu caracter educativ, recreativ şi de socializare, cum ar fi:
 Serbarea zilelor de naştere şi a zilelor onomastice: au fost organizate mese festive pentru
sărbătorirea beneficiarilor a căror zi de naştere sau zi onomastică a fost în fiecare lună a
anului 2013.
 Art-terapie: în vederea dezvoltării aptitudinilor sociale, stimulării creativităţii şi reducerii
conflictelor emoţionale, beneficiarii din centrele pentru adulţi au fost implicaţi în diferite
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activităţi artistice (confecţionarea de mărţişoare, confecţionarea de felicitări, confecţionarea
unor obiecte decorative).


8 Martie: cu ocazia Zilei Femeii, beneficiarele din centrele pentru adulţi au fost

vizitate de aparţinători şi au primit cadouri (flori, ciocolată, prăjituri, suc etc.).


Sărbătorile Pascale – au fost aşteptate de către beneficiarii măsurilor de protecţie cu

pioşenie şi bucurie. Participarea la slujbele cu caracter religios, vopsirea ouălor şi pregătirea
mesei festive cu miel, pască, şi cozonaci au fost activităţile care s-au desfăşurat în prima parte
a lunii mai.
 Participarea la Tabăra organizată la Vinţu de Jos -

destinată unui număr de 44

beneficiari din cadrul CRRN Galda de Jos şi locuinţe protejate.
Persoanele adulte cu dizabilităţi din judeţ, aparţinători, specialişti ai sistemului de protecţie
public şi privat şi persoane din comunitate au fost implicate în activităţi cu caracter recreativ
şi de socializare, cum ar fi:
 Participarea la cea de-a patra ediţie a Concursului Naţional “Cu mască, fără mască”,
organizat de ANSR Filiala Alba şi destinat persoanelor cu dizabilităţi auditive.
 Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități a fost marcată prin „Cursa Inimii Cetății
– Marșul persoanelor cu handicap” Alba Iulia, ediţia a VII a, care a reunit participanţi din
tot județul, persoane cu dizabilități, însoțitori ai acestora și localnici.
Evenimentul a fost organizat de către Asociaţia „Filantropia Ortodoxă” Alba
Iulia, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, împreună cu Direcţia
Publică de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Alba Iulia.
Obiectivele acestor manifestări au fost : promovarea participării persoanelor cu
dizabilităţi la viaţa comunităţii, schimbarea mentalității cu privire la persoanele cu handicap
și conștientizarea faptului că toți avem șanse egale în societate. Atât organizatorii, cât şi
partenerii acestei acţiuni și-au dorit ca locuitorii municipiului Alba Iulia şi nu numai, să-şi
manifeste solidaritatea, prin prezenţa la această manifestare, pentru a cunoaşte şi a fi aproape
de persoanele cu nevoi speciale.
Evenimentul a fost marcat de spectacolul artistic „Bucuria darului”. Acţiunea a avut
loc la Casa de Cultură a Studenţilor din Alba Iulia şi a cuprins un program de colinde, susţinut
de Corul Aşezământului Sfântul Meletie Alba Iulia, format din persoane cu deficienţe de auz
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şi vorbire şi persoane cu handicap, Corul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Simion
Ştefan” din Alba Iulia şi tinerii Asociaţiei Naţionale a Surzilor din România, Filiala Alba, au
prezentat un moment coregrafic. Programul a cuprins şi recitaluri susţinute de: Leontina
Fărcaş şi Muguri de Tezaur, Ioan Damian – Asociaţia Nevăzătorilor din România Filiala
Alba-Hunedoara, Nana Buzan Geanina – absolventă a Şcolii de Artă Populară Alba şi
câştigătoare a mai multor premii, Dina Vărărean – interpretă de muzică populară şi interpretul
de muzică uşoară Alin Ignat, câştigătorul mai multor premii naţionale şi internaţionale.
În holul Casei de Cultură a Studenţilor s-a organizat o expoziţia de obiecte şi
decoraţiuni de Crăciun, confecţionate de persoanele cu dizabilităţi beneficiare ale Centrului
„Sfântul Meletie” Alba Iulia.
La

finalul evenimentului, persoanelor cu handicap prezente, atât beneficiari ai

centrului de zi Sfântul Meletie Alba, cât şi din comunitate li s-au oferit daruri.
În luna decembrie, persoanele cu dizabilităţi din structurile rezidenţiale au desfăşurat
activităţi specifice sărbătorilor de iarnă : împodobirea brazilor de Crăciun, spectacole de
colinde, cântece, precum şi participarea la slujbele religioase din comunitate.
Situaţia execuţiei bugetare pe anul 2014
mii lei
Buget aprobat

Plăţi şi efectuate

Total din care:

82052

80008

Cheltuieli de personal

14880

14720

Cheltuieli materiale

16883

15860

Transferuri

49473

49178

Cheltuieli capital

1229

663

An precedent ( venituri )

- 413

- 413

În anul 2014, instituţia a mai efectuat plăţi din fonduri primite de la B.I.R.D. prin
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în sumă de 2123 mii
lei, cu ajutorul cărora, plus contribuţie proprie de 278 mii lei a fost finalizat în anul 2014
obiectivul – C.I.A. Baia de Arieş.
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În anul 2014 a fost asigurată baza materială în toate centrele rezidenţiale şi nu s-au
înregistrat plăţi restante.

Propuneri şi perspective pentru anul 2015 :
 Continuarea activităţii de furnizare a serviciilor sociale în parteneriat de tipul publicprivat, cu scopul susţinerii procesului de externalizare a serviciilor existente, oferirii
unor servicii sociale de calitate şi diversificării gamei de servicii oferite beneficiarilor.
 Susţinerea activităţii consiliilor locale din judeţ în vederea menţinerii şi diversificării
serviciilor sociale oferite copiilor, persoanelor adulte cu handicap şi vârstnicilor.
 Derularea unor acţiuni de informare a comunităţii cu privire la promovarea şi
respectarea drepturilor copiilor şi ale persoanelor adulte cu dizabilităţi.
 Îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite beneficiarilor prin aplicarea standardelor
minime obligatorii de calitate în instituţiile destinate persoanelor cu handicap şi în
instituţiile de protecţie a copilului.
 Asigurarea de intervenţii multidisciplinare eficiente şi coerente pentru copii şi familiile
acestora, în conformitate cu standardele managementului de caz.
 Derularea activităţilor de formare şi profesionalizare a resurselor umane din sistemul
de protecţie socială în scopul asigurării unui raport optim eficienţă - eficacitate.
 Continuarea colaborării cu reprezentanţii mass-media în scopul creşterii gradului de
informare a publicului prin realizarea şi transmiterea periodică de materiale
informative privind activitatea instituţiei, precum şi prin actualizarea periodică a
informaţiilor existente în pagina web a DGASPC Alba.

DIRECTOR GENERAL
PROFESOR CHIRILĂ SORIN VALERIAN
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