
Măsuri Acţiuni Indicatori
Indicatori

de
referinţă*

Ţintă
intermediară

(2016)*

Ţintă finală
(2020)*

Surse de
finanţare

Instituţii
responsabi

le

 1.1.1.1 Asigurarea de personal de
specialitate cu atribuții exclusive de
asistenţă socială la nivelul fiecărui
SPAS

Ponderea SPAS care au cel
puțin un asistent social

NA 60% 100%

Bugete
locale
Fonduri
europene

CJT
DGASPC
Primării

% copii care  beneficiază de
serviciile curative şi
preventive din pachetul de
bază

NA 90%; 90% 100%; 100%
CJAS
bugetul MS
DSP

DSP
DGASPC
Primării

% copii care beneficiază de
programele naționale de
sănătate cu caracter preventiv

NA 90% 95% CJAS:
bugetul MS

DGASPC
DSP
Primării

1.1.1.3.Dezvoltarea sistemului de
asistență medicală comunitară
(inclusiv prin mediatori sanitari) in
comunele cele mai sarace din judeţ

Numărul asistentelor medicale
comunitare

NA 50% 100%

Bugete
existente
bugetul MS

CJT
DGASPC
Primării

1.1.2. 1.Definirea unui rol activ al
medicului de familie și al
specialiștilor din comunitate în
depistarea copiilor aflați în situații
de risc și în orientarea lor către
servicii eficace de prevenție primară
și secundară

% consultații active la copii din
totalul consultațiilor la copii
ale MF;

NA

creştere cu
20% față de
valoarea de

referință

creştere cu
40% față de
valoarea de

referință

CJAS
CJAS
CJM CIM
DGASPC

Planul operaţional pentru implementarea Strategiei judeţene pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului
2014 - 2016

1. OBIECTIV GENERAL Îmbunătăţirea accesului tuturor copiilor la servicii de calitate
 OBIECTIV SPECIFIC  1.1. 1 Creşterea gradului de acoperire a serviciilor la nivel local

1.1.1.2 Diversificarea serviciilor de
asistență medicală primară, cu
accent pe  serviciile preventive care
să fie furnizate prin pachetul de
servicii de bază, bazate pe riscuri
specifice și pe grupe de vârstă

Anexa 2

1.1.1 Asigurarea
unui serviciu public
de asistență socială
funcțional în fiecare
unitate
administrativ-
teritorială

1.1.2.Creșterea



1.1.2.2Identificarea de modalități
flexibile de asigurare a accesului
tuturor copiilor la servicii de
medicină dentară preventive și
curative, pe cât posibil gratuite

Ponderea copiilor care au
beneficiat de consultații
medicină dentară/an

NA
creştere cu

30%
creştere cu

50% CJAS

MS
CJAS
CJMD
Primării
DGASPC

1.1.2.3 Identificarea de modalități
flexibile de asigurare a accesului
tuturor copiilor la serviciile
necesare de asistență medicală de
specialitate ambulatorie, în timp util
și pe cât posibil gratuite

Nr. copii care au beneficiat de
asistență ambulatorie de
specialitate /an

NA NA NA CJAS
CJAS
Primării
DGASPC

1.2.1.1. Implementarea standardelor
minime de calitate privind
furnizarea de servicii destinate
protecţiei copilului

NC NC

Standarde
minime de
calitate
elaborate

Nu este
cazul DGASPC

1.2.1.2. Elaborarea şi implementarea
unor proceduri de lucru şi ghiduri de
practică pentru activitatea
desfăşurată cu principalele categorii
de copii vulnerabili la nivelul
tuturor SPAS din judeţ și DGASPC

NC NC

Metodologii
de lucru
elaborate şi
implementat
e la nivelul
SPAS şi
DGASPC

Nu este
cazul

DGASPC
Primării

Număr de profesionişti
formaţi în domeniul protecţiei
drepturilor copilului

NA

Personlul din
cadrul

centrelor ce
lucreaza cu

copii

Personlul
din cadrul
centrelor

ce lucreaza
cu copii

Fonduri
proprii
Fonduri
europene

DGASPC

 Număr de copii informaţi
despre drepturile şi
îndatoririle copiilor

NA

Copii
beneficiari de

masura de
protectie

Copii
beneficiari
de masura

de
protectie

Fonduri
proprii

DGASPC

1.2.2.1.Creșterea gradului de
înțelegere și de respectare a
dreptului copilului în rândul
profesioniștilor ce lucrează cu și
pentru copii

1.2.2. Creșterea
calității resurselor
umane din
serviciile sociale,

1.2.1. Creşterea
calităţii serviciilor
sociale destinate

copiilor

OBIECTIV SPECIFIC 1.2. Creşterea calităţii tuturor serviciilor furnizate copiilor

1.1.2.Creșterea
accesului copiilor la
servicii de sănătate
de tip preventiv și
curativ



Număr de şcoli care au
introdus în programă un curs
opţional referitor la drepturile
şi îndatoririle copilului

NA Copii din scoli Copii din
scoli

Nu este
cazul

ISJ DGASPC

1.2.2.2. Includerea unor tematici
relevante pentru drepturile
copilului  în cursurile de formare
inițială și continuă a specialiştilor
care lucrează cu şi pentru copii.

NC NC
Tematici
relevante
incluse

Nu este
cazul

DGASPC

NC NC

 Materiale
informative
ce vizează

drepturile şi
îndatoririle

copilului
elaborate şi
distribuite

Fonduri
europene
Fonduri
proprii

DGASPC
Scoli din
judeţ
Primarii

NC NC

Materiale
informative
ce vizează

servciile pe
care copiii le

pot accesa
elaborate şi
distribuite

Fonduri
europene
Fonduri
proprii

DGASPC
Scoli din
judeţ
Primarii

1.3.1.  Creşterea
gradului de

cunoaştere şi de
conştientizare de

OBIECTIV SPECIFIC  1.3. Creșterea capacității beneficiarilor de a accesa şi utiliza serviciile destinate copilului şi familiei

de educaţie şi de
sănătate pentru
copii

1.3.1.1. Elaborarea şi distribuirea de
materiale informative, ghiduri, site-
uri prietenoase pentru informarea
copiilor



1.3.1.2. Evaluarea impactului şi
ajustarea acţiunilor de informare

NC NC

1) Studiu de
impact
realizat
2) Plan de
implementar
e revizuit

Fonduri
proprii

DGASPC

NC NC

 Materiale
informative

pentru părinţi
ce vizează

drepturile şi
îndatoririle

copilului
elaborate şi
distribuite

Fonduri
europene
Fonduri
proprii

DGASPC
Primarii
Cabinete
medicina
de familie

NC NC

Materiale
informative

pentru părinţi
ce vizează

servciile pe
care copiii le

pot accesa
elaborate şi
distribuite

Fonduri
europene
Fonduri
proprii

DGASPC
Primarii
Cabinete
medicina
de familie

1.3.2.1.Implicarea categoriilor de
personal care lucrează cu copiii  în
programe de formare în aria
educației parentale

Număr persoane care lucrează
cu copiii ce vor  participa și
finaliza cel puțin un program
de formare în aria educației
parentale.

NA

Personlul din
cadrul

centrelor,
asistenti
maternali

profesionisti
ce lucreaza cu

copii

Personlul
din cadrul
centrelor,
asistenti

maternali
profesionis

ti ce
lucreaza cu

copii

Bugete
proprii
institutii
implicate

ISJ DGASPC
ANPDCA

1.3.1.3.Informarea periodică și cu
mijloace adecvate a părinţior cu
privire la drepturile copilului şi la
serviciile existente pentru copii,
inclusiv prin campanii de
informare/educare/conştientizare

conştientizare de
către copii şi

familiile acestora a
drepturilor şi

responsabilităţilor
lor şi a serviciilor pe
care aceştia le pot

accesa

1.3.2. Dezvoltarea
competenţelor
parentale în ceea ce
priveşte creşterea,
îngrijirea şi
educarea copiilor



1.3.2.2. Dezvoltarea serviciilor de
consiliere parentală la nivelul
medicinei de familie, în unitățile de
învățământ  și în serviciile sociale

Număr beneficiari servicii de
consiliere parentală

NA

copii şi parinti
aflati in

situatie de
risc

copii şi
parinti
aflati in

situatie de
risc

Bugetele
existente
ale
institutiilor
şi Primării

DSP
MANPDCA
ISJ
Primării

1.3.3.1. Stabilirea unor intalniri de
lucru şi incheierea de protocoale de
colaborare cu SCC

NC NC

Intalniri de
lucru de lucru
realizate şi
protocol
incheiat

Nu este
cazul

DGASPC
Primarii

1.3.3.2. Pregătirea personalului din
structurile comunitare consultative
în problematica drepturilor copilului

Ponderea membrilor SCC
participanți la cursuri cu
tematici relevante pentru
drepturile copilului

20% 50%
Fonduri
proprii

DGASPC
Primarii

1.3.3.3. Activarea structurilor
comunitare consultative

Număr de SCC  funcţionale şi
susţinute (prin asistenţă
tehnică)

NA creşterea cu
20% a SCC

creşterea
cu 40%a
SCC

Fonduri
proprii

Primării
DGASPC

1.4.1.1.Iniţierea unui sistem
judeţean de indicatori sociali cu
privire la copil, cu raportarea
regulată , care să includă date
privind sărăcia /situația socio-
economică, excluziunea socială,
educație, sănătate etc

NC NC

Set de
indicatori
elaborat şi
preluat în
sistemul de
raportare al
instituţiilor
relevante

Nu este
cazul

DGASPC
Primării ISJ
IPJ

1.4.1.2.Realizarea de schimburi de
date pe bază de protocoale de
colaborare, între instituţiile
relevante pentru respectarea
drepturilor copilului şi instituţiile
furnizoare de date statistice

Număr de protocoale semnate
între instituții relevante
pentru respectarea drepturilor
copilului

0
Protocoale
încheiate

Protocoale
încheiate

Nu este
cazul

DGASPC
Primării ISJ
IPJ

1.3.3. Implicarea
comunităţii în
asigurarea
respectării
drepturilor copiilor

1.4.1. Initierea  unui
sistem judeţean de
monitorizare și
evaluare cu privire
la situația copiilor
din judeţ

educarea copiilor

OBIECTIV SPECIFIC 1.4.  Întărirea capacităţii de evaluare și monitorizare a drepturilor copilului și a situației sociale



1.4.2.1.Identificarea la nivel
judeţean a tuturor copiilor aflaţi în
situații de vulnerabilitate

NC

Identificare la
nivel
judeţean
realizata

Nu este
cazul

DGASPC

Primării

1.4.2.2. Monitorizarea comunităţilor
vulnerabile

Ponderea comunităților
vulnerabile identificate prin
acțiunea de  monitorizare

NC 100% 100% Nu este
cazul

DGASPC
Primarii

2.1.1.1 Asigurarea pachetului minim
de servicii sociale în câteva dintre
zonele vulnerabile cu ponderi
dintre cele mai ridicate de copii
săraci

NC NC NC
Pachet
minim
asigurat

Fonduri
proprii
institutii
implicate

DGASPC
Primării

2.1.1.2. Îmbunătățirea condițiilor
sanitare și a calităţii serviciilor
medicale oferite în  zonele
vulnerabile social

% copii din zonele vulnerabile
înscriși la medicul de familie

NA 80% 100%
CJAS
CMI
DGASPC

2.2.1.1. Dezvoltarea unor programe
de colaborare intre scolile aflate in
zone prioritare de educaţie pentru
scăderea riscului de absenteism și
abandon școlar al copiilor din
mediul rural

Scăderea ratei abandonului
școlar în învățământul rural la
nivelul educației de bază (înv.
primar și gimnazial)

1,9-2,3% 1,5-2,0% sub 1%
Bugetul
existent

Scoli
Primării
DGASPC

2.2.1.2. Dezvoltarea unor
parteneriate de colaborare  flexibile
pentru asigurarea accesului
echitabil la servicii medicale de
asistență de specialitate pentru
copiii din mediul rural

% copii din mediul rural
beneficiari de asistență
medicală de specialitate

NA 30% 50% bugetul
existent

DGASPC
CJAS
Primării

OBIECTIV SPECIFIC 2.2. Reducerea decalajelor existente între copiii din mediul rural şi copiii din mediul urban

2.1.1. Creșterea
accesului copiilor
săraci la serviciile
de bază

OBIECTIV SPECIFIC 2.1. Asigurarea unui minim de resurse pentru toţi copiii, cu atenție specială pe copii săraci

OBIECTIV GENERAL 2 Respectarea drepturilor şi promovarea incluziunii sociale a copiilor aflaţi în situaţii vulnerabile

1.4.2. Crearea unui
mecanism de
identificare şi
monitorizare a
tuturor copiilor
vulnerabili

2.2.1.Creșterea
accesului la
educație, sănătate
și servicii sociale a
copiilor din mediul
rural



2.3.1.1. Dezvoltarea serviciilor de
abilitare/reabilitare

Ponderea copiilor cu
dizabilități cu nevoi de
abilitare/reabilitare care
beneficiază de servicii

NA 40% 60%

Fonduri
europene
Bugetul
propriu

DGASPC

2.3.2.2. Promovarea sănătății
mintale, prevenirea cazurilor de
suicid și a comportamentului agresiv
a copiilor din sistemul de protecţie

% copii cu dizabilități expuși la
intervenții de promovare a
sănătății mintale

NA 10% 20% Fonduri
proprii

DGASPC

2.3.2. Susținerea
familiilor cu copii
cu dizabilități în
vederea creșterii şi
îngrijirii în familie.

2.3.3.1. Informarea completă şi în
limbaj accesibil a părinţilor privind
dizabilitatea, alternativele de
abilitare/reabilitare, tratament şi
integrare educaţională şi socială
disponibile pentru copil

Ponderea părinților informați NA

 părinții care
au în îngrijire
copii cu
dizabilităţi

 părinții
care au în
îngrijire
copii cu
dizabilităţi

Bugetul
existent

DGASPC
Primării
DSP

2.3.3.1. Promovarea conceptului de
abilitate versus dizabilitate

Număr campanii de informare
implementate la nivelul
judeţului

NA 1 3
Nu este
cazul DGASPC

2.3.3.2. Formarea profesioniştilor
care lucrează cu copilul cu
dizabilităţi

Ponderea profesioniștilor care
lucrează cu copilul cu
dizabilităţi cuprinși în
programe de formare

NA 30% 70%
Fonduri
proprii

DGASPC

2.3.4. Creşterea
incluziunii
educaţionale a
copiilor cu
dizabilități și/sau
cerinţe
educaționale

2.3.4.1. Promovarea dreptului
copiiilor cu dizabilități și/sau cu CES
integrați în învățământul de masă  și
la un profesor de sprijin, precum și
la alte intervenții de sprijin

% Copiilor cu CES integrați în
învățământul de masă care
urmează un program
individualizat de pregătire cu
un profesor de sprijin

NA 60% 95% Buget
existent

DGASPC

OBIECTIV SPECIFIC 2.4. Reducerea decalajului de oportunități dintre copiii romi și  ne-romi

OBIECTIV SPECIFIC 2.3. Eliminarea barierelor de atitudine şi mediu în vederea reabilitării şi reintegrării sociale a copiilor
cu dizabilităţi

2.3.1. Furnizare de
servicii integrate
sociale, de sănătate
și educaționale
prietenoase și
accesibile pentru
copiii cu dizabilități
şi familiile acestora

2.3.3. Dezvoltarea
de atitudini
pozitive în familie
și societate, față de
copiii cu
dizabilități.



2.4.1. Combaterea
atitudinii negative
a societăţii faţă de
romi, în general şi
faţă de copiii romi
în special

2.4.1.1. Continuarea campaniilor
media la nivel judeţean pentru
reducerea stereotipurilor negative
faţă de romi, în general şi faţă de
copiii romi în special

Număr campanii NA 1 3
Fonduri
prorii DGASPC

2.4.2.1. Implicarea activă a
personalului specializat în
intervenția la nivelul comunităților
de romi (mediatori școlari,
mediatori sanitari, experți romi
locali)

Ponderea comunităților rome
care au specialişti NA 15% 40%

Bugetele
existente

DSP
ISJ
DGASPC
Primarii

2.4.2.2. Dezvoltarea de  programe  în
aria educației inter-culturale și
istoriei/tradițiilor rome

% profesorilor care predau în
școli cu minim 25% populație
școlară romă care a beneficiat
de informare în aria educației
interculturale și
istoriei/tradițiilor rome.

NA 25% 70%
Nu este
cazul ISJ DGASPC

2.5.1. Creșterea
eficienței și
eficacității
actualului sistem
de servicii de
îngrijire de tip
familial

2.5.1.1. Dezvoltarea reţelei de
asistenţă maternală pentru anumite
categorii de copii, cum ar fi copilul
mic pentru care este interzisă
instituţionalizarea, copilul cu
dizabilităţi şi copilului cu tulburări
de comportament

NC NA

Studiu de
evaluare a
oportunităţii
realizat

Reţea de
asistenţă
maternală
specializată
pe anumite
categorii de
copii
constituită

Buget
propriu DGASPC

2.5.2. Dezvoltarea
de servicii
alternative la
îngrijirea
instituţională

2.5.2.1. Dezvoltarea  şi infiintarea
serviciilor de îngrijire de zi
(exemplu: centru de consiliere,
centru de recuperare de zi etc) la
nivelul DGASPC pana în anul 2020, în
funcţie de nevoile identificate

Dezvoltarea  cu cel puțin un
centru de zi/centru de
consiliere

NA 60% 100%

Bugetele
existente
Fonduri
europene

DGASPC

OBIECTIV SPECIFIC 2.5. Continuarea tranziţiei de la îngrijirea instituţională a copiilor la îngrijire comunitară

2.4.2. Facilitarea
accesului copiilor
romi la serviciile
sociale,
educaţionale şi
medicale



2.5.3.1. Formarea personalului
implicat în creşterea şi îngrijirea
copiilor din asistenţă maternală în
dezvoltarea deprinderilor de viaţă
independentă

Ponderea asistenţilor
maternali formati în
dezvoltarea deprinderilor de
viață independentă

NA 100% 100% Fonduri
proprii

DGASPC

2.5.3.2. Asigurarea condiţiilor de
mediu  pentru exercitarea
deprinderilor de viaţă
independentă, în instituţiile
destinate protecţiei copilului

NC
Cadru

legislativ
revizuit

Nu este
cazul

DGASPC

2.6.1.1. Evaluarea fenomenului
copiilor străzii în vederea stabilirii
dimensiunii fenomenului şi a
cauzelor principale ale acestui

NC NA

Studiu la
nivelul
judeţului
realizat

Bugetul
existent

DGASPC

2.6.1.2. Dezvoltarea unui centru de
primire în regim de urgenţă in
localităţile cu mai multi copii ai
străzi

Număr de localități cu copii ai
străzii în care este disponibil
sprijin de urgență

NA NA 100%
Fonduri
europene

Primării
DGASPC

2.6.2.2. Campanii de descurDJAre a
cerşetoriei

Număr de campanii NA 1 3 Fonduri
proprii

DGASPC

2.6.2.3. Elaborarea de proceduri
interinstituţionale pentru
intervenţia imediată in cazul
copiilor străzii

NC NC

Procedură
interinstituțio
nală de
intervenție
realizată

Nu este
cazul

DGASPC
IPJ
Primării ISJ
AJOFM ITM

OBIECTIV SPECIFIC  2.7. ÎncurDJArea reintegrării sociale şi familiale a copiilor în conflict cu legea şi prevenirea

2.6.1. Dezvoltarea
serviciilor
specializate
destinate copiilor
străzii, în acord cu
nevoile existente

2.5.3. Dezvoltarea
abilităților de viață
independentă ale
copiilor, în vederea
pregătirii acestora
pentru părăsirea
sistemului de
protecţie specială

OBIECTIV SPECIFIC 2.6. Reducerea fenomenului copiii străzii

2.6.2. Reducerea
cauzelor ajungerii
copiilor în stradă



2.7.1. Dezvoltarea
reţelei de servicii
implicate în lucrul
cu copiii aflaţi în
conflict cu legea

2.7.1.1.Dezvoltarea componentei de
asistență psiho-socială pentru copiii
care savarsesc fapte penale şi nu
raspund penal

Ponderea copiilor din familii și
centrele  care benefiază de
servicii de asistență psiho-
socială

NA 50% 100%
Buget
exitent DGASPC

2.8.1.Conştientizare
a de către copii,
familie şi
comunitate a
efectelor grave ale
consumului de
droguri sau de alte
substanţe nocive în
rândul copiilor

2.8.1.1.Derularea de intervenţii de
prevenire în centre prin activităţi de
informare, educare şi conştientizare
în vederea neînceperii consumului
de droguri şi de alte substanţe
nocive, precum şi în vederea evitării
transformării  consumului
experimental şi ocazional în consum
regulat.

Număr de campanii NA 2 6 Buget
existent

DGASPC
DJA

2.8.2. Asigurarea
funcţionării  unor
servicii de asistenţă
integrate, adecvate
şi accesibile, care să
corespundă
nevoilor copiilor
consumatori de
droguri sau alte

2.8.2.1. Realizarea accesului la
tratament corect și complet, cu
valențe medicale și sociale pentru
rezolvarea situaţiei de consumator
şi prevenire a recidivelor

% copii consumatori de droguri
sau alte substante nocive cu
acces la tratament corect și
complet

NA 50% 100%

Buget
propriu
instituţii
implicate

DJA
DSP
DGASPC

OBIECTIV SPECIFIC 2.8. Întărirea controlului consumului de droguri sau alte substanţe nocive în rândul copiilor şi
reducerea consecinţelor acestui fenomen

OBIECTIV SPECIFIC 2.9. Oferirea de sprijin adecvat copiilor cu părinți plecaţi la muncă în străinătate precum și
persoanelor care îi îngrijesc.



2.9.1.1. Identificarea tuturor copiilor
cu ambii părinți/părintele unic
susţinător plecați la muncă în
străinătate

NC NC

Evidență a
copiilor cu
părinți plecați
în străinătate
realizată

Nu este
cazul

DGASPC
Primării

2.9.1.2. Elaborarea unui protocol de
colaborare specific  intervenției
pentru copiii cu părinți plecați la
muncă în stăinătate și care se
confruntă cu probleme de integrare
socială

NC NC

protocol de
colaborare
referitor la
copiii ai caror
părinți plecați
la muncă în
străinătate
realizată

Nu este
cazul

DGASPC
Primarii

2.9.1.3. Dezvoltarea unor programe
personalizate de consiliere şi suport
pentru copiii cu părinți plecaţi la
muncă în străinătate

% copiilor  cu  părinți plecaţi la
muncă în străinătate care au
acces la servicii de suport

75% 100%
Bugetele
existente

DGASPC
Primării

2.10.1. Asigurarea
de servicii de
sănătate a
reproducerii și
planificare familială

2.10.1.1. Diversificarea și extinderea
intervențiilor de educație sexuală în
rândul copiilor și adolescenților din
sistemul de protectie, inclusiv
educație pentru prevenirea HIV și

 % copiil de vârstă şcolară NA 50% 80% Bugete
existente

DSP
 DGASPC

OBIECTIV SPECIFIC 2.10. Prevenirea sarcinilor nedorite în rândul adolescentelor

2.9.1. Dezvoltarea
de măsuri specifice
şi servicii de suport
pentru copiii cu
părinţi plecaţi la
muncă în
străinătate

OBIECTIV SPECIFIC 3.1. Promovarea valorilor non-violenței și implementarea unor acțiuni de sensibilizare
OBIECTIV GENERAL 3 Prevenirea şi combaterea oricăror forme de violenţă



3.1.1.1. Campanii de schimbare a
percepției colective cu privire la
violență, cu accent pe impactul
negativ asupra dezvoltării copilului

Ponderea persoanelor care
conștientizează efectele
negative ale tuturor formelor
de violență

NA NA 90% Fonduri
proprii

DGASPC

3.1.1.2. Întărirea capacității și
promovarea serviciului telefonul
copilului de la nivelul DGASPC
înființat pentru semnalarea tuturor
situațiilor de violență asupra
copilului și intervenție în urgență

Ponderea serviciilor telefonul
copilului de la nivelul DGASPC
organizate conform
standardelor existente

NA 25% 50%
Fonduri
proprii DGASPC

3.2.1. Întărirea
capacităţii
furnizorilor de
servicii publice în
ceea ce priveşte
prevenirea şi
combaterea
oricăror forme de
violenţă asupra
copilului

3.2.1.1. Implementarea
mecanismului de semnalare,
intervenţie şi monitorizare a
cazurilor de violenţă , indiferent de
locul de producere (familie, şcoală,
comunitate, instituţii)

Ponderea instituţiilor cu
atribuții în protecția copilului
care utilizează mecanismul de
semnalare, intervenţie şi
monitorizare a cazurilor de
violenţă

21 EIL 60% 100%
Nu este
cazul

DGASPC
Primării

4.1.1. Asigurarea
accesului echitabil
la informații
adecvate pentru
toţi copiii

4.1.1.1. Derularea unor campanii de
informare în cadrul centrelor cu
privire la formele și activitățile
concrete prin care copiii pot
participa la procesul de luare a
deciziilor care-i privesc

Pondere elevi informați cu
privire la procesul de luare a
deciziilor care-i privesc

NA 30% 60%
Buget

existent DGASPC

OBIECTIV SPECIFIC 3.2. Reducerea fenomenului violenţei în rândul copiilor

OBICTIV SPECIFIC 4.1. Dezvoltarea mecanismelor care să asigure participarea copiilor
OBIECTIV GENERAL ÎncurDJArea participării copiilor la luarea deciziilor care îi privesc

* NA - nu avem date, NC - nu e cazul

3.1.1. Creşterea
gradului de
cunoaştere şi de
conştientizare de
către copii, părinţi,
profesionişti şi
populaţia generală
a tuturor formelor
de violenţă.



LISTĂ ABREVIERI

DJA  Direcţia Judeţeană Antidrog

Primării Autoritățile Publice Locale

CES Cerințe Educative Speciale
CJD
CMJ
CJAS Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate
CMI Cabinet Medical Individual
DGASPC Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
IPJ Inspectoratul de Politie al Judetului Teleorman
ISJ Inspectoratul Scolar al Judeţului Teleorman
MF Medic de Familie
ANPDCA Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie
DSP Direcţia de Sănătate Publică
SCC - Structuri Comunitare Consultative
SPAS - Serviciul Public de Asistență Socială
TSA - Tulburări din Spectrul Autist
ITM Inspectoratul teritorial de Muncă

AJOFM Agenţia Judeţeană de Ocupare a
Fortei de Muncă

Colegiu  Judeţean al  Medicilor Dentiști
 Colegiul Medicilor din Judeţ


