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PREZENTAREA INSTITUȚIEI

 Înființată in anul 2005, DAC este principalul furnizor de servicii sociale al

municipiului Iaşi asigurând servicii în domeniul: protecţiei copilului,

familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu

dizabilităţi, persoanelor fără adăpost, copiilor rămaşi singuri acasă cu

părinţii plecaţi la muncă în străinatate, victimelor violenţei în familie,

copiilor expuşi abandonului şcolar, tinerilor postinstitutionalizaţi etc.

 Are ca obiect principal de activitate înfăptuirea măsurilor de protecţie şi

asistenţă socială pentru protejarea persoanelor care, datorită unor motive

de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să-şi

asigure nevoile sociale, să îşi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe

pentru integrarea socială.
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PREZENTAREA INSTITUȚIEI

Directia de Asistenţa Comunitara îşi desfăşoară activităţile prin:

 3 Servicii de specialitate

 3 Centre sociale în regim rezidenţial ( Centrul de Servicii Integrate pentru
Victimele Violenţei în familie; Centrul Social cu Destinatie
Multifunctională BUCURIA; Centru de Reintegrare Socială pentru
Persoanele fără Adăpost C.A. Rosetti)

 3 Centre sociale în regim de zi ( Centrul de Zi Prichindel; Centrul pentru
Persoane Vârstnice VOVIDENIA; Centrul pentru Persoanele cu
Deficiente de Auz si Vorbire Sf Prooroc Zaharia)

 2 centre rezidenţiale pentru persoane vârstnice

 o cantină socială

 8 cluburi de pensionari
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Unde se întâlnesc serviciile publice de 

asistență socială cu cele private?

 Satisfac nevoile aceleiași comunități.

 Serviciile publice au finanțare de la bugetul local/ de stat,

activitatea este reglementata de reguli si principii,

răspunzând la probleme extrem de diversificate si se

concretizeaza in evaluarea primara a gradului de

vulnerabilitate.

 Serviciile private au flexibilitatea si capacitatea de a prelua

cazuri pe nevoi specifice si a asigura interventie

personalizată.

 Înființarea de noi servicii publice este posibilă cand se

realizeaza o noua planificare de buget.
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SOLUTIA: parteneriatul public - privat

 In cadrul proiectului implementat de Federația Organizațiilor

Neguvernamentale pentru Servicii Sociale cu finanțarea Primăriei

Municipiului Iași și intitulat „Vocea ONG pentru servicii sociale”, a fost

prevazută realizarea unei hărți a nevoilor sociale în Municipiul Iași și

formularea măsurilor de rezolvare cu implicarea resurselor materiale și

umane ale orașului.
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SOLUTIA: parteneriatul public - privat

Rezultatele cercetării care a stat la baza Hărții de nevoi au fost dezbătute într-
o întâlnire DAC Iași - DGASPC Iași - ONG-uri.

 Rezultatele au fost validate și completate în urma unor astfel de dezbateri.
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CATEGORII DEFAVORIZATE

Cercetarea realizată a relevat ca grupurile de persoane care se confruntă cu
situațiile cele mai semnificative de excluziune sau vulnerabilitate sunt următoarele :

 Copiii din familiile numeroase, cu venituri reduse

 Copiii și adulții cu dizabilități, cu precădere cei cu dizabilități intelectuale, asociate
sau complexe

 Persoanele șomere de lungă durată, cu precădere cele neindemnizate și cele
peste 45 ani

 Persoanele fără acte de identitate și fără situație juridică clarificată

 Persoanele vârstnice dependente

 Persoanele care se confruntă cu adicții

 Victimele violenței domestice

 Persoanele fără adăpost

 Persoanele migrante care se confruntă cu dificultăți în țara de destinație, sau
care revin din străinătate și au dificultăți de reintegrare în țară.
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PRINCIPALELE CRITERII DE STABILIRE A 

MǍSURILOR SOCIALE

Toate măsurile prioritizate la nivelul orașului în prezentul document sunt

selectate pe baza următoarelor criterii:

 urgența socială – măsurile care sunt apreciate ca având un efect direct

asupra categoriilor de populație afectate de sărăcie extremă sau grad

foarte mare de vulnerabilitate sunt cele care au fost analizate cu

prioritate;

 numărul de beneficiari al acestor măsuri– cu cât este mai mare numărul

de persoane aparținând unor grupuri vulnerabile, care vor beneficia direct

de măsurile propuse, cu atât mai importante au fost măsurile respective.

Masa critică a populației a reprezentat deci un criteriu de prioritizare

pentru măsurile recomandate mai jos;

 realismul/ fezabilitatea măsurilor – cu cât aceste măsuri au o probabilitate

mai mare de a fi implementate rapid, sau în intervalul 2016-2020, cu atât

ele au fost selectate ca prioritare.
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MǍSURI PROPUSE

 Intervenția integrată în zonele marginalizate din oraș - situatia locativa,

infrastructura și utilitățile, trebuie rezolvate aproape simultan cu

dezvoltarea serviciilor de sprijin și îngrijire specializată pentru copii și

adulți.

 Formarea profesională continuă a specialistilor din asistenta socială.

 Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu.

 Inființarea serviciilor de tip respiro (în regim de zi sau cu găzduire)

precum și creșterea numărului de servicii de recuperare pentru copii sau

tineri cu dizabilități grave.

 Serviciile de mediere și suport post-instituție pentru copiii și tinerii din

sistemul de protecție specială.
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Angajarea DAC în contractarea serviciilor

sociale

În cadrul procesului de contractare, DAC este instituția responsabila cu

realizarea Planului de servicii sociale, în vedere prioritizării lor pentru

achiziție.

Cum am lucrat?

 ONG-urile au înaintat către DAC serviciile sociale pe care le ofera și

nivelul costurilor minime la care ar presta aceste servicii;

 DAC a atașat paleta de servicii pe care le poate presta în comunitate dar

si lista nevoilor sociale care depasesc capacitatea de interventie eficienta

si personalizata;

 Împreună au redactat Planul de servicii sociale necesare în municipiul

Iași, în consens cu harta de nevoi și semnalele de la beneficiari;

 Acest plan a fost inaintat Consiliului Local pentru a fi stabilite prioritățile

sociale la care va răspunde Municipiul Iași, precum și nivelul finanțării ce

va fi bugetată din fondurile publice.
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De  ce susținem contractarea?

 DAC este apt și dispus să sprijine și să conlucreze la orice inițiativă care

duce la acoperirea cu servicii sociale a necesităților comunității ieșene.

 Pentru a creste gradul de acoperire a serviciilor de urgență împreună cu

furnizorii privați, prin colaborari care să ducă la ridicarea calității

serviciilor sociale prestate către beneficiari și intervenția preventivă.

 Considerăm că e în beneficiul comun să dezvoltăm comunitatea prin

creșterea eficienței investiției sociale.

Oricând în sprijinul comunității!
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Vă mulțumesc pentru atenție!


