
Analiza chestionare - Probleme_solutii_categorii

Pe SCURT In Extenso Solutie Categorie

abandon familial si 
scolar

Creșterea numărului de copii aflați în risc de abandon 
familial și școlar din cauza sărăciei

Prevenirea abandonului familial și școlar prin susținerea financiară a familiilor 
aflate în risc de marginalizare, de către Serviciile Publice Sociale.

2_parteneriate

abandon scolar

Creșterea riscului de abandon şcolar datorat unor cauze 
socio-economice

A.Sprijinirea financiară/materială a familiilor aflate în risc socio-economice
B.Înființare de centre de zi în diferite cartiere ale orașului, în parteneriat cu 
unități de învățământ/ONG-uri

3_proiecte

abordare holistica a 
persoanei aflate in 
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Pe SCURT In Extenso Solutie Categorie

 In cadrul serviciilor sociale este necesara o abordare 
holistica a persoanei aflata in situa-tie de risc social, 
nevoile/problemele  fiind frecvent un cumul socio-psiho-
medical. Ar fi necesar ca serviciile sociale sa aiba o 
abordare holistica in cadrul procedurilor/ ma-surilor de 
evaluare precum si servicii specia-lizate/colaborari 
pentru asemenea interventii. 
Din punctul de vedere al prestatorului de servicii sociale:
 Nevoia de obtinere/acces la informatii despre cazul 
social, in contextul  inregistrarii si evaluarii cazurilor 
sociale - este necesara obtinerea de informatii complexe 
socio-psiho-medicale pentru a se interveni specific. 
Evaluarile socio-psiho-medicale permit realizarea si 
implementarea unor planuri/ masuri individuale de 
interventie mai ficiente  
3.Din punctul de vedere al beneficiarului/ caz social: 
Frecvent, problemele psihologice si ale starii de sanatate 
sunt minimalizate si neglijate, determinand frecvent 
riscul social. Serviciile corespunzatoare sunt frecvent 
discriminatorii, ca atitudini, conditii, oferte (dpdv: cost, 
programare, acces la investigatii, terapii si specialisti). 
Este necesar sa existe servicii psihologice si medicale 
accesibile cazurilor sociale

Crearea de servicii unitare socio-psiho-medicale care sa se adreseze cazurilor 
sociale, cu rol de evaluare, monitorizare, informare si consiliere.
AFMC Christiana Brasov, prin Centrul Socio-Medical Dr. Teofil Mija, a 
dezvoltat, cu succes, servicii socio-psiho-medicale accesibile pentru 1138 
cazuri sociale din comunitate. 
Propunere: 
 Realizarea unui parteneriat public-privat, pentru reluarea serviciilor Centrul 
Socio-Medical Dr. Teofil Mija. Proiectul a fost propus si discutat la DGASPC in 
2014.

1_accesibilitate

abordare inovativa

Încă suntem în paradingma categoriilor sociale 
defavorizate, beneficiare de servicii sociale oferite de 
catre instituțiile statului sau ONG-urilor.

1. Schimbarea paradigmei și valorizarea / responsabilizarea / stimularea 
potențialului fiecărei persoane, astfel încât din beneficiar al serviciilor sociale 
să devină un membru util al societății, prin educație. 
2. Educație la toate nivelele comunitătii pentru respectarea drepturilor 
omului, a demnitătii umane și stimularea potențialului fiecărui individ in 
parte. Oricând, oricine, poate ajunge oriunde. Și la fel cum oricine poate 
ajunge într-un scaun cu rotile, în egală măsură un beneficiar de servicii sociale 
poate ajunge un furnizor de servicii pentru comunitate.

6_altele

abordare integrata
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Lipsa unei abordări integrate a problemelor socio-
medicale ale comunității

Implementarea unui program integrat de  servicii socio-medicale centrate pe 
nevoile comunității prin intermediul echipelor pluridisciplinare din care să 
facă parte și asistenți medicali comunitari

4_ghiduri

acces dificil al 
servicii sociale

Accesul limitat/dificil al beneficiarilor din judeţul Braşov 
la anumite tipuri de servicii sociale specializate (ex. CR 
Micul Prinţ, CZ Rază de Lumină, CZ Casa Soarelui, Casa 
Anastasia, etc.)

Îmbunătăţirea colaborărilor cu instituţiile/alţi furnizori de servicii de la nivelul 
comunităţilor locale in vederea dezvoltarii de servicii sociale la nivelul 
acestora in functie de nevoile beneficiarilor

1_accesibilitate

acces dificil pentru 
nevazatori

Accesul greoi la servicii sociale pentru nevazatorii 
domiciliati in localitatile judetului

Parteneriate incheiate intre SPAS-urile locale si Asociatia Nevazatorilor 1_accesibilitate

acces limitat

Lipsa sustinerii de catre institutiile publice a furnizorilor 
de servicii sociale privati si restructionarea accesului 
beneficiariilor directi la servicii sociale

Identficarea si atribuirea unor spatii adevate pentru dezvoltarea unor 
activitati integrate privind recuperarea copiilor cu dizabilitati

1_accesibilitate

Restrictionarea accesului la servicii sociale a 
beneficiariilor directi

Externalizarea serviciilor sociale pentru interventie specializata si recuperare a 
copiilor cu dizabilitati ( autism si tulburari asociate) catre furnizori de servicii 
sociale privati (ONG), avand in vedere 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/ 2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii – act normativ care creează 
baza obţinerii de venituri economice inclusiv pentru entităţile care au un scop 
social

1_accesibilitate

accesibilizarea 
spatiului public

Accesibilitate redusă a persoanelor cu dizabilități în 
mediul fizic (în vederea exercitării de către acestea a 
drepturilor și libertăților fundamentale)

-Demersuri în vederea cunosșterii și respectării prevederilor legale în domeniu
desfăşurare a lucrului cu publicul 
- Accesibilizarea spaţiului de desfăşurare a lucrului cu publicul 
Facilitarea accesului la informare a tuturor persoanelor cu dizabilităţi 
indiferent de deficienţă prin realizarea unui sistem informatic accesibil şi on 
line

1_accesibilitate

accesul ONG la 
centre de plasament
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-	ONG , sa poata sa cunoasca mai bine tinerii, in mai 
deaproape, avand accesul in toate centrele de 
plasament, pentru a indentifica dificultatile si in a lucra 
impreuna cu tanarul sau tanara pentru a depsi aceasta 
dificultate si ai scoate la iveala printr-o forma mult mai 
buna capacitatiile sale / fiecaruia si sa il incurajeze in 
increderea de sine

Raportul  munci depuse ,consilierea si sprijinul tinerilor oferit de ong-uri sa  
informeze asistenta sociala, manageri de caz din centrul de plasament si 
impreuna sa mentina stabilirea impulsului oferit pentru  tanarul / beneficiar si 
sa nu il ,,abandoneze” in a-l sprijini, in demersurile lui educative, sociale, 
activitatile care le are in conformitate cu legea.
- Participarea in programele de insertie fiecare  in parte impreuna cu 
asistentul social, managerul de caz sau chiar a celor care au trecut prin 
aceasta dificultate si au reusit sa depaseasca aceasta dificultate

2_parteneriate

adaptarea spatiilor

Chiar şi în localităţile menţionate mai sus sunt probleme 
legate de spaţiile în care se pot desfăşura activităţile, în 
sensul că unele dintre acestea sunt închiriate şi uneori 
insuficient adaptate nevoilor beneficiarilor.

Sprijinirea ONG-urilor prin identificarea şi punerea în posesie a unor terenuri 
pe care să poată construi clădiri adaptate nevoilor. Oferirea de sprijin în 
construirea de clădiri adaptate şi în organizarea transportului în/din afara 
localităţilor.

1_accesibilitate

adoptii copii

Creșterea numărului de persoane/familii care doresc să 
adopte un copil/să ia un  minor în plasament

Susținerea ONG-urilor acreditate pentru a furniza activități și servicii în 
domeniul adopției, cu statut de utilitate publică,  pentru a încuraja adopția 
națională prin identificare persoane/familii care doresc să adopte, furnizare 
informații privind procedura adopției, evaluarea solicitanților, pregătirea 
acestora pentru asumarea în cunoștință de cauză a rolului de părinte, 
obținerea Atestatului.

1_accesibilitate

asigurare acces

Asigurarea accesului beneficiariilor la servicii integrate 
inovatoare

Centre de zi care sa asigure accesul beneficiariilor la servicii complexe de 
interventie si recuperare:terapie individualizata, psihoterapie de grup, 
artterapie, kinetoterapie, camera senzoriala , interventie psihopedagogica 
speciala pentru elevii cu CES etc

3_proiecte

board local servicii 
sociale

Organizarea la nivel comunitar de catre autoritatile 
publice a unui board format din furnizori de servicii 
sociale de stat si privati

4_ghiduri

bune  practici
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Giduri de bune practici si sisteme de monitorizare a 
implementarii ghidurilor

Participarea reprezentantilor furnizorilor de servicii sociale private la 
elaborarea strategiilor comunitare si a ghidurilor de bune practici; 
Respectarea dispozitiilor legale etc; Transparenta decizionala.

3_proiecte

calificari pentru 
tineri

Lipsa unei calificari pentru majoritatea tinerilor care au 
părăsit sistemul de protecție specială

Cursuri de formare/specializare pentru tinerii dezinstituționalizați, cu studii 
neterminate, fără o calificare.

3_proiecte

calitate vs. cantitate

Accentul pe calitate și nu pe cantitate. Se cere în proiecte 
atingerea unui număr mare de beneficiari, ceea ce ne 
duce în imposibilitatea unei intervenții calitative și de 
lungă durată

Finanțări care să urmărească un număr optim de beneficiari în raport cu 
actiunea de intervenție propriu-zisă.

3_proiecte

campanii de 
informare

Sesiuni informative in scoli si licee pe tema “Pubertate si 
adolescenta” cu rol de prevenire a bolilor cu transmitere 
sexuala, graviditatii minorelor etc.

Extinderea acestor activitati si bugeterea de catre autoritatea publica locala. 4_ghiduri

cantina sociala

Necesitatea existenței unui serviciu public de cantină 
socială în conformitate cu prevederile Legii nr. 208 din 15 
decembrie 1997 privind cantinele de ajutor social

Identificarea unei locații potrivite în acest sens 3_proiecte

centre rezidentiale

Nesiguranţa viitorului persoanelor cu dizabilităţi după 
decesul părinţilor acestora

Construirea de centre rezidenţiale, inclusiv prin sprijinirea organizaţiilor 
nonguvernamentale în acest sens.

6_altele

Existenţa centrelor rezidenţiale pentru adulţi cu 
dizabilităţi de tip vechi şi de mari dimensiuni (CS Timiş)

CS Timiş – închidere CIA Timişul de Sus (încheierea de contracte de servicii cu 
Fundaţia Cuza Voda pentru 20 de beneficiari, transferul a 20 de beneficiari la 
CPV Castanul Victoria după marirea capacităţii, transferul a 20 de beneficiari 
în cladirea PAV IV Timişul de Sus, transferul a 30 de beneficiari în clădirea care 
va fi relocată de la Gârcini în curtea CIA Sf. Anton Timiş)
Înfiinţarea LP + CZ la nivelul comunităţilor (Fonduri nerambursabile POR, PIN)

3_proiecte
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Existenţa centrelor rezidenţiale pentru copii de tip vechi 
şi de mari dimensiuni (CRS Floare de Colţ Făgăraş, CP 
Azur Victoria, CRS Brădet, CS Măgura Codlea, centre 
adulţi cu dizabilităţi – CS Timiş)

CRS Brădet – construire CTF şi LP (Fonduri nerambursabile POR, PIN)
CRS Floare de Colţ Făgăraş – închidere CP şi înfiinţare de CTF şi CZ (Fonduri 
nerambursabile POR)
CP Azur Victoria – închidere CP şi înfiinţare de CTF şi CZ (Fonduri 
nerambursabile POR, PIN)
CS Măgura Codlea - reorganizare(Fonduri nerambursabile, PIN)

3_proiecte

Centru Comunitar in 
Sanatate Mintala

infiintare Centru Comunitar in Sanatate Mintala Centru Comunitar in Sanatate Mintala
(centru comunitar de informare si suport psiho-social pentru persoanele cu 
probleme de sanatate mintala sau cu potential de a le dezvolta,  aflate in 
situatie de risc social, ca serviciu social comunitar de suport in 
integrarea/reintegrarea sociala si familiala)- proiect scris

3_proiecte

Centrul Comunitar 
Multifunctional

infiintare Centrul Comunitar Multifunctional ( servicii socio-psiho-medicale si de 
recuperare/reabilitare)
(centru comunitar de informare, evaluare si suport socio-psiho-medical 
pentru cazurile sociale, servicii realizate prin colaborarea departamentelor 
social, psihologic si medical) – proiect scris

3_proiecte

colaborare 
internationala

Colaborarea Cello (Olanda) cu Fundaţia Rafael Codlea Intensificarea şi diversificarea unor colaborări interbationale. 4_ghiduri

colaborare regionala

Colaborarea Alpha Transilvană Tg. Mureş cu mai multe 
organizaţii din judeţul Braşov

Intensificarea şi diversificarea unor colaborări locale/ judetene, regionale 
(nationale).

4_ghiduri

comunicare 
deficitara
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Lipsa comunicării în furnizarea serviciilor sociale intre 
furnizorii de servicii sociale, ceea ce duce la accesarea 
aceluiași tip de servicii de către beneficiari de la diverse 
instituții și respectiv la crearea unei dependențe de 
servicii sociale. Avem în acest caz beneficiri care 
migrează de la un serviciu social la altul, de la o 
organziatie la alta, dar fără o schimbare reală in modul 
de viață

1. Realizarea unor întâlniri constante intre furnizorii de servicii sociale.
2. Dezvoltarea de rețele de colaborare si principii de lucru comune intre 
serviciile sociale care se adresează aceluiași grup tintă.

2_parteneriate

comunicare si 
informare

Lipsa mijloacelor de informare şi comunicare pentru 
persoanele cu dizabilităţi

Asigurarea accesului tuturor persoanelor cu dizabilităţi în condiţii de egalitate 
la informaţiile de interes in ceea ce priveşte serviciile sociale (rampe de acces, 
site şi telefon adaptat persoanelor cu cerinţe speciale

1_accesibilitate

coordonare pe 
proiecte 

Există structuri parteneriale între organizaţiile din judeţ şi 
sunt utile. Ar ajuta şi mai mult să ne putem coordona mai 
bine şi în domeniul atragerii de fonduri europene.

Reţelele de ONG, în parteneriat cu instituţii, să îşi fixeze ca prioritate 
atragerea în comun de fonduri europene.

2_parteneriate

copii abandonati la 
nastere

Existența unui număr foarte mare de copii abandonați la 
naștere, instituționalizați, fără posibilitatea reintegrării în 
familia naturală

Reducerea numărului de copii abandonați/instituționalizați prin oferirea de 
alternative familiale: plasament familial/ adopție

1_accesibilitate

copii cu dizabilitati

Existența multor copii cu dizabilități în familii 
neajutorate, neglijați și ignorați

Construirea unui complex sportiv care să ofere acestor copii oportunități de 
recuperare, socializare, petrecerea timpului liber sub supravegherea unui 
personal specializat.

3_proiecte

creeare organism 
promovare si 

Parteneriatul referitor la apărarea drepturilor 
persoanelor cu dizabilităţi nu are şi o structură formală, 
coordonată

Constituirea unei reţele care să coordoneze eforturile disparate ale fiecărei 
organizaţii în direcţia sensibilizării comunităţii şi a respectării drepturilor 
persoanelor cu dizabilităţi.

2_parteneriate

cresterea accesului
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În afara municipiilor Braşov, Codlea, Săcele, Făgăraş 
accesul persoanelor cu dizabilităţi la servicii sociale este 
limitat de distanţe şi de lipsa unor spaţii în care s-ar 
putea acorda aceste servicii.

Sprijinirea ONG-urilor prin identificarea şi punerea în posesie a unor terenuri 
pe care să poată construi clădiri adaptate nevoilor. Oferirea de sprijin în 
construirea de clădiri adaptate şi în organizarea transportului în/din afara 
localităţilor.

1_accesibilitate

cresterea cooperarii 
internationale

Cooperare transnatională insuficientă – “ne chinuim să 
reinventăm roata”

Crearea unor legături cu alte țări avansate in funrizarea serviciilor sociale, de 
unde pot fi importate și adaptate ghid-uri, metodologii de succes

4_ghiduri

drepturi si 
responsabilitati

Gradul redus de cunoaştere şi de conştientizare de către 
beneficiari şi aparținătorii acestora a drepturilor şi 
responsabilităţilor lor şi a serviciilor pe care le pot accesa

Campanii: 
- asistenţa socială şi rolul asistenţei sociale în comunitate
- serviciile sociale oferite la nivelul DSS Brașov prin serviciile și centrele 
existente
- informarea cetățenilor cu privire la drepturile la beneficii/servicii de 
asistență socială

1_accesibilitate

educatie sexuala in 
scoli

Lipsa programelor de igiena / educatie sexuala in scoli la 
nivel judetean

Dezvoltarea de programe cu aceasta tema si bugetare. 3_proiecte

evaluare reala a 
riscului social

Din punctul de vedere al sistemului de servicii sociale 
este o reala nevoie de evaluare a riscului social (la nivel 
de comunitate) – domenii prioritare,  potential, masuri 
necesare, strategii.

Colaborarea factirilor interesati in dezvoltarea de servicii sociale si cooptarea 
altor sectoare de activitate ce ar fi necesar sa se implice in aceste strategii: 
sectorul medical, evidenta populatiei, constructii etc.
Realizarea unui plan strategic cuprinzand masuri sociale cu rol de prevenire a 
intrarii in situatie de risc social (preventia costa mai putin decat interventia)

6_altele

experti putini

Lipsa specialistilor in domeniu Grila de salarizare adecvata
Participare la cursuri / traininguri / conferinte / schimburi de experienta

1_accesibilitate

facilitati fiscale

Impozitul pe cladire pentru ONG-urile care desfasoara 
activitati economice

Scutirea de la plata impozitului pe cladire (prin activitatea economica abia se 
acopera cheltuielile minime, neoptinand profit)

5_ec.sociala
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finantare locala

Lipsa unui grant – de finantare nerambursabila aferent 
domeniului asistenta sociala de catre autoritatile locale 
(CJ)

Elaborarea unui grant prin stabilirea unor proceduri  de acordare catre 
furnizorii de servicii sociale privati – in baza Legii nr. 350/ 2005 privind 
regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes general

2_parteneriate

finantare prin 
L350/2005

Nefinantarea serviciilor sociale prin legea 350/2005 de 
catre CJ Brasov, asemeni altor judete

Introducerea finantarii nerambursabile si pentru prestatorii de servicii sociale, 
alaturi de finantarile pentru activitati sportive.

3_proiecte

finantare si inovare

Finanțări care să sustină proiectele existente. Se cere un 
caracter de inovație pe toate liniile de finanțare, ceea ce 
presupune crearea unor servicii noi, în locul asigurării 
continuitătii pentru cele care deja funcționează cu 
rezultate  bune pentru beneficiar

Introducerea in ghidurile de finanțare a sustinerii activitătilor deja existente
3_proiecte

fragmetarea 
serviciilor sociale

Existenţa unor fragmentări în ceea ce priveşte acordarea 
serviciilor sociale în judeţul Braşov (DGASPC, SPAS-uri şi 
ONG-uri)

Realizarea unei reţele intranet la nivelul furnizorilor de servicii sociale publici 
şi privaţi din judeţul Braşov în vederea cunoaşterii activităţilor desfăşurate 
(specialiştii pot facilita accesul beneficiarilor la cele mai bune servicii sociale în 
cel mai scurt timp

1_accesibilitate

ghid socio-psiho-
medicale

Ghid in dezvoltarea si functionarea serviciilor socio-psiho-
medicale pentru cazurile sociale

AFMC Christiana poate prezenta metodologia de lucru si rezultatele de succes 
ale Centrului Socio-Medical dr. Teofil Mija in cadrul Proiectului ACCES (ACCES 
si cooperare in comunitatea brasoveana în beneficiul persoanelor cu risc de 
excludere sociala; finantare Fondul ONG, 2014-2016)

4_ghiduri

gospodarie 
agrozootehnica

Realizarea unei gospodării proprii (agrozootehnie) în 
cadrul CRS Brădet

Dezvoltarea şi preluarea acestui model de bune practici de către ale complexe 
de servicii

4_ghiduri

gratuitate pe 
transport
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Imposibilitatea beneficiarilor de bilete gratuite,conf.Legii 
448/2006,de a calatori gratuit cu anumite firme de 
transport,pe anumite trasee din judet/tara.

Eliberarea licentei de transport  sa fie conditionata de incheierea de conventii 
intre transportatori si DGASPC in vederea decontarii biletelor gratuite.

6_altele

grupuri suport & 
retele sociale

Grupuri de suport pentru familii / copii Extinderea grupurilor de suport prin partneriate. 4_ghiduri

implicare

Implicarea redusă a colectivității locale în procesul de 
identificare și soluționare a nevoilor comunității

Formarea consiliului comunitar consultativ (CCC) la nivelul municipiului 
Braşov pentru soluţionarea problemelor sociale, pentru copiii şi familiile 
acestora aflaţi în situaţie de dificultate

2_parteneriate

informare

Lipsa unei baze de date care să cuprindă date cu privire la 
toți furnizorii sociali acreditați/licențiați

Catalog al furnizorilor de servicii/beneficii sociale acreditați/licențiați 4_ghiduri

informare deficitara

Capacitate redusă a beneficiarilor de a accesa şi utiliza 
serviciile sociale disponibile în comunitate

Campanii: 
- asistenţa socială şi rolul asistenţei sociale în comunitate
- serviciile sociale oferite la nivelul DSS Brașov prin serviciile și centrele 
existente
- informarea cetățenilor cu privire la drepturile la beneficii/servicii de 
asistență socială

1_accesibilitate

Încă există aparţinători care nu sunt pe deplin informaţi 
cu privire la importanţa serviciilor sociale.

Organizarea în comun a unor campanii de informare a aparţinătorilor şi de 
conştientizare.

1_accesibilitate

Necunoaşterea tuturor serviciilor sociale şi lipsa 
informaţiilor detaliate despre acestea

Realizarea cartografierii serviciilor sociale din judeţul Braşov
Elaborarea şi distribuirea materialelor informative 
Organizarea de campanii şi evenimente de promovare a serviciilor sociale în 
comunităţi

1_accesibilitate

Informare in timp 
real
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Informarea fiecarui ong in parte, ce tanar orfan urmeaza 
sa paraseasca sistemul de stat sau tinerii din famiilile 
dezastruoasa cu conflicte de trai de viata precara in care 
traieste in respectiva familie .

-  Indentificarea si punerea in practica in a se face un tabel  impreuna cu 
insititutia publica de asistenta sociala si institutia privata ong care are 
acreditare in asistenta sociala, enumerarea celor ce traiesc in conditii 
prescare, si printr-un  parteneriat sa se ia masurile cele mai bune pentru 
insertia lor in comunitate, dar si monitorizarea lor.
 - Punerea in contact a tinerilor cu informatiile necesare pentru insertia lor in 
comunitate ca si prin servicile sociale private ii  putem ajuta sa isi caute un loc 
de munca, mentinerea locului de munca siguranta si stabilitatea materiala 
atat emotinala de care are nevoie. Sa fie informati ca ii sunt gestionati ( bursa 
sau sursa de fonduri,  care ii este atribuit pentru el de catre institutia de 
serviciile sociale de stat sau pentru  servicile sociale private ong-uri. pentru 
camera, locuinta sa - in chirie,. 
- Monitorizarea fiecarui tanar pentru a vedea conditiile de trai si continuitatea 
supravegherii la locul de munca in sprijinirea lui in a se perfectiona.

2_parteneriate

infrastructura 
insuficienta

Lipsa infrastructurii suficiente de servicii sociale Sprijinirea organizatiilor care doresc sa infiinteze structuri de serv.sociale 1_accesibilitate

ingrijire batrani

Ingrijire batrani la domiciliu Dezvoltare de parteneriate cu autoritatile locale pentru ingrijire la domiciliu / 
Surse de finantare POR/POCU.

3_proiecte

instruire in Ec.Soc.

Slaba dezvoltare a conceptului de economie sociala Crearea de parteneriate public-privat pentru dezvoltarea structurilor de 
economie sociala

5_ec.sociala

integrare copii cu 
dizabilitati

Existența unui număr mare de copii cu dizabilități/elevi 
integrați în învățământul de masă, respinși de cadrele 
didactice și părinții celorlalți elevi.

Garantarea șanselor egale la educație prin respectarea prevederilor legislative 
privind dreptul persoanelor cu handicap integrate în învățământul de masă, la 
asistență educațională în timpul programului școlar, de către Inspectoratul 
Școlar Județean Brașov.

2_parteneriate

integrare in educatie

Integrarea preşcolară şi şcolară a copiilor cu dizabilităţi 
rămâne o problemă

Acţiuni comune care să faciliteze integrarea preşcolară/şcolară. 6_altele

integrarea copiilor 
cu dizabilitati
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Am identificat în comunitate existența unui număr mare 
de copii și adolescenți cu deficiențe de vedere, izolați în 
familie, care nu frecventau nicio formă de învățământ 
specifică vârstei. Astăzi, o parte dintre aceștia au absolvit 
zece clase, alții sunt elevi premianți, bine integrați în 
învățământul de masă.

Implicarea Inspectoratului Școlar în integrarea tuturor copiilor cu deficiențe 
de vedere și cu dizabilități, în învățământul de masă, asigurarea asistenței 
educaționale conform legislației în domeniu

4_ghiduri

integrarea tinerilor 
institutionalizati

Tinerii care ies din centrele de plasament prezinta 
dicultatii la iesirea lor din camin, pentru a infrianta lumea 
pe pielea lor. Lipsesc multe abilitati de cunoastere, 
conexiunile sociale, cunoasterea recursurilor. Etc.) 
Majoritatea sunt speciali vulnerabili risca sa ajunga in 
lumea unde nu vrem sa ajunga, drogurile, alcoolul, 
dormitul pe strada, vagabondajul, pierderea de sine etc...

- Creearea unui program integral pentru  insertia sociala coordonata de 
asistenta sociala privata in parteneriat cu asitenta sociala publica. 
-  Oferirea a beneficia de prezenta si ajutorul dezistitutionalizari acestor tinerii 
in carcaterele educative, psiho-terapii, psihologice legala, pentru insertia lor 
in viata comunitara.
- A forma programe specifice si personalizate  fiecare tanar, adaptand 
fiecaruia obiectivele de care are nevoie fiecare in parte

1_accesibilitate

-Tinerii care ies din cetrele de plasament intalnesc 
dificultatea unde sa se stabiliseasca, avand o casa a lor, o 
chirie, pentru ca nu dispuns de stabilirea financiara a-si 
permite sa isi plateasca singuri si pentru ca nu dispun nici 
de sustinerea familiala

- Stabilirea subventiilor pentru pentru a-si permite un loc unde sa stea si sa 
aibe siguranta autonoma - independenta.
-Crearea unei alocatii sau o bursa, un fond minim adresat fiecarui tanar in 
parte pentru ai putea asigura siguranta/dependenta de suportul material, de 
care are nevoie prin aistenta sociala , managerul de caz de unde face parte / 
poate sa fie ong care sa ii preia cazul si sa il sprijine

1_accesibilitate

intelegere scazuta

Lispa intelegerii notiunii de parteneriat
public / privat

Parteneriat nu inseamna doar obligatii pentru ONG-uri, ci incheierea de 
parteneriate prin care sa existe obligatii de ambele parti (ex. financiare, 
atributii).

2_parteneriate

interventie 
complexa la 

infiintare Serviciu socio-medical de interventie complexa 
la domiciliu

Serviciu socio-medical de interventie complexa la domiciliu 
( oferind servicii socio-psiho-medicale, de interventie si recuperare la domiciliu

3_proiecte

job-uri

Implicarea  somerilor, pensionarilor dar si a persoanelor 
cu dizabilitati in activitati de economie sociala.

Crearea unui centru comunitar de economie sociala in municipiul Sacele, prin 
AFMC Christiana (cladire invecinata Caminului de Batrani Dr. Teofil Mija).

5_ec.sociala

26 ianuarie 2017 Page 12 of 21



Pe SCURT In Extenso Solutie Categorie

Implicarea  somerilor, pensionarilor dar si a persoanelor 
cu dizabilitati in activitati de economie sociala.

Instruire specifica in economie sociala si antreprenoriat 5_ec.sociala

Implicarea  somerilor, pensionarilor dar si a persoanelor 
cu dizabilitati in activitati de economie sociala.

Realizarea si finantarea de catre autoritatile locale a unui magazin de 
desfacere a produselor realizate in aceste ateliere.

5_ec.sociala

Implicarea  somerilor, pensionarilor dar si a persoanelor 
cu dizabilitati in activitati de economie sociala.

Dezvoltarea de ateliere de lucru, pe langa serviciile sociale, unde abilitatile 
beneficiarilor permit activitati de ergoterapie

5_ec.sociala

Implicarea  somerilor, pensionarilor dar si a persoanelor 
cu dizabilitati in activitati de economie sociala.

Crearea unui centru comunitar de economie sociala, finantat de autoritatile 
locale, in care sa functioneze ateliere protejate.

5_ec.sociala

Proiect care să faciliteze integrarea pe piaţa muncii a 
persoanelor cu dizabilităţi

Scrierea de proiecte 3_proiecte

Unităţile protejate nu absorb încă suficientă forţă de 
muncă

Prin responsabilizarea şi cointeresarea agenţilor economici, care să încheie 
contracte cu unităţile protejate, acestea pot deveni mai eficiente şi pot angaja 
mai multe persoane cu dizabilităţi.

5_ec.sociala

Lipsa locuri de munca pentru persoanele cu dizabilitati Dezvoltarea de parteneriate public-private pentru infiintarea de structuri de 
economie sociala,ateliere protejate.

5_ec.sociala

legislatie

Legislaţie neadaptată categoriilor de servicii sociale Legislaţie adaptată la CTF, CPRU,CCD 4_ghiduri

lipsa mecanisme 
financiare

Lipsa mecanismelor financiare care să sustină pe termen 
lung colaborările transnaționale

Mecanisme financiare care să sustină colaborările transnaționale pe termen 
lung astfel încât schimbarea să se producă în mod real

4_ghiduri

locuinte sociale

Lipsa locuinte pentru persoanele cu dizabilitati vizuale Accesarea de finantari pentru achizitia/constructia si/sau amenajarea de 
locuinte protejate.

3_proiecte

marketing produse

Târgurile cu produse realizate în unităţile de economie 
socială nu se organizează constant şi nu există o 
comunciare eficientă între organizatori şi potenţialii 
colaboratori.

O mai bună coordonare în organizarea de târguri şi o mai ficientă comunicare 
cu unităţile de economie socială.

5_ec.sociala

medicina scolara 
deficitara

26 ianuarie 2017 Page 13 of 21



Pe SCURT In Extenso Solutie Categorie

Lipsa cadrelor medicale din cadrul
Lipsa cadrelor medicale din cadrul scolilor si institutiilor 
publice de profil (ex. centre de zi)

Bugetare judeteana pentru suplimentare cadre medicale. 3_proiecte

migratia parintilor

Efectele negative ale fenomenului migrației la muncă în 
străinătate a părinților asupra copiilor

Parteneriat cu inspectoratul școlar/școli 2_parteneriate

non-discriminare

Proiecte de non-discriminare Formarea si informarea apartinatoriilor prin transferul de competente;
Caravana in unitati de invatamant  pentru informare, constientizare si 
formare de principii sanatoase

3_proiecte

parteneriat in 
dezvoltarea unor noi 

Nevoia de parteneriat intre autoritatile/ institutiile locale 
cu activitate sociala si prestatorii privati de servicii 
sociale (ex. ONG-uri),  in contextul evaluarii nevoii de 
servicii sociale in comunitate.
Parteneriat public-privat in dezvoltarea stra-tegica a 
acestor servicii.
Nevoia de largire a listei de servicii sociale ce pot 
dezvoltate (conform listei si standardelor de licentiere a 
serviciilor sociale) si a strategiei locale DSS si DGASPC si 
finantarea acestor servicii.

 Consultari intre autoritatile/ institutiile locale cu activitate sociala si 
prestatorii privati de servicii sociale (ex. ONG-uri), propuneri. 
Crearea unui fond/buget pentru dezvoltarea de servicii comunitare, urmandu-
se procedurile uzuale de evaluare si finantare ( proiecte).

2_parteneriate

parteneriat pentru 
externalizare

Lipsa externalizarii de servicii sociale Externalizarea de servicii sociale conform legislatiei in vigoare. 2_parteneriate

parteneriat pentru 
informare

Uneori nu ne coordonăm suficient acţiunile de 
sensibilizare a comunităţii faţă de problematica 
persoanelor cu dizabilităţi

Constituirea unei reţele care să coordoneze eforturile disparate ale fiecărei 
organizaţii în direcţia sensibilizării comunităţii şi a respectării drepturilor 
persoanelor cu dizabilităţi.

2_parteneriate

parteneriat pentru 
L448/2006
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Dificultati in obtinerea facilitatilor prevazute de legea 
448/2006 republicata

Parteneriat in baza Legii 144 cu DGASPC Brasov pentru distribuirea facilitatilor 
prin organizatiile reprezentative ale persoanelor cu dizabilitati

2_parteneriate

parteneriat public-
privat, realizare

Nevoia de realizare a parteneriatului public-privat, intre 
autoritati/institutii locale si pres-tatorii privati de servicii 
sociale (ex. ONG-uri).

Subcontractarea de servicii sociale permite:
-	facilitarea accesului la servicii sociale necesare dar pe care institutiile de stat 
nu le deruleaza
-	susteanabilitatea unor servicii dezvoltate de sectorul privat dar care, desi 
necesare, nu au sustena-bilitatea asigurata
-	un cost mai mic pentru sistemul public

2_parteneriate

parteneriate 
ineficiente

Eficienţă scăzută în ceea ce priveşte contractarea de 
servicii sociale de către partenerii privaţi (solicitarea 
Fundaţiei Sunshine România de a prelua CTF Sf. Patrick şi 
LP Casa Irlanda şi CTF Sf. Maria, solicitarea Asociaţiei 
Nevăzătorilor, solicitarea Societăţii de Binefacere 
Diakonia, etc)

Încheierea parteneriatelor public-private
Contractarea de servicii sociale

2_parteneriate

parteneriate precare

Precaritatea parteneriatelor public-privat Crearea unei platforme pe care sa se poata inscrie atat autoritatile publice cat 
si organizatiile private

2_parteneriate

parteneriate 
tripartite

Necesitatea identificării problemelor reale ale 
beneficiarilor la nivelul fiecărei comunităţi din judeţul 
Braşov

Încheierea parteneriatelor între DGASPC, SPAS, ONG pornind de la nevoile 
reale ale beneficiarilor şi oferirea de servicii pe tipuri de nevoi (parteneriate 
tripartite: DGASPC - CL - ONG)

2_parteneriate

planning familial / 
contraceptie

Cabinet medical de planificare familiala si contraceptie Extinderea unor asemenea servicii 4_ghiduri

primul loc de munca
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Tinerii in dificultate  ajung deseori in problema pentru 
obtinerea primului lor, loc de munca  neavand  abilitatiile 
in cautare indentificarii locului de munca si lipsa 
informatiei generale unde pot gasi de munca.

Organizarea actiunilor a firmelor mari si mici atat institutia de stat in 
indentificarea lor de munca organizarea burselor de munca.
-	Institutia ITM din Brasov spre exemplu impreuna cu asistentul social care se 
ocupa de insertia tanarului in comunitate sa –l sprijine, insoteasca la 
indentificare locului de munca sa ii ofere bazale minime, a isi creea CV,  cum 
sa se prezinte la interviu, impreuna cele doua institutii sa atinga scopul in mai 
deaproape pentru tanar, chiar sa contacteze firma telefonic inainte si dupa  a 
se prezenta cu tanarul fizic la firma X  pentru convingerea in  acceptarea 
tanarului pentru insetia tanarului in comunitate dar fara sa fie in fata 
tanarului mila, sau sa il demigreze in fata patronului dar nici indirect!

2_parteneriate

-	Tinerii cu diferite probleme speciale intalnesc piedica / 
fara experienta, la primul loc de munca in a-l obtine sau 
in a-l mentine

- Crearea unei  retele de insertiei a  muncii stabilizand conventii cu firmele sau 
cu institutiile statului pentru facilitarea accesului in obtinerea locui de munca. 
– implicarea impreuna –
  - Oferirea cursurilor gratuite de catre ITM Brasov  sau firme private care au 
acest obiectiv, a ii califica pe fiecare pe diferitele categorii de meseri pentru 
tinerii

1_accesibilitate

proiecte de 
antreprenoriat & 

Accent pus pe componenta de antreprenoriat social / 
economie socială

Sustinerea și introducerea unor linii de finanțare care să sustină dezvoltarea 
unor ateliere protejate mici, ca structură de economie socială, ceea ce duce 
atât la sustenabilitatea organziatională cât și creșterea independenței și a 
sentimentului de utilitate a beneficiarilor

3_proiecte

promovare 
insuficienta

Lipsa pomovării CES-urilor în rândul comunitătii 
economice a judetului Brașov

Colaborarea cu APL-urile în vederea creării unei strategii coerente pentru 
asigurarea vizibilitătii, promovării și sustinerii SES-urilor în rândul comunitătii 
brașovene în general și a mediului de afaceri în particular.

5_ec.sociala

promovare modele 
ghid

Lipsa promovării modelelor (ghiduri, metodologii etc.) de 
bună practică din țara noastră

Atragerea mediei (a tuturor canalelor, inclusiv media on-line) către 
promovarea si asigurarea vizibilității modelelor de bună practică din România

4_ghiduri

promovare scazuta

Lipsa promovarii paletei de serv.sociale private la nivel 
inter-institutional

Promovarea serv.sociale existente de catre spitale, medici de familie, serviciile 
publice de asistenta sociala, etc.

1_accesibilitate

promovare scazuta 
a serviciilor sociale
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Lispa promovarii/informarii beneficiarilor despre 
serviciile sociale existente

Promovarea serviciilor sociale in cadrul Centrelor de informare judetene
Crearea de retele pe diferite teme de interes

1_accesibilitate

reducere nr. copii 
institutionalizati

Reducerea numărului de copii instituționalizați prin 
alternative de tip familial. Timp de 20 de ani am oferit 
șansa de a crește într-o familie permanentă și 
responsabilă, unui număr foarte mare de copii, peste 
1000, unii cu probleme de sănătate, alții cu probleme de 
comportament deviant.

Continuarea programului de interes național de identificare a celor mai 
potrivite familii care doresc să adopte un copil sau să ia un minor în 
plasament prin acordarea de subvenții de către CJ Brașov, ONG-urilor 
acreditate, cu statut de utilitate publică.

4_ghiduri

responsabilizare 
sociala

Unităţile protejate nu au o piaţă de desfacere constantă Implicarea într-un efort comun care să sensibilizaze şi să responsabilizeze 
agenţii economici în direcţia colaborării corecte cu unităţile protejate.

5_ec.sociala

resurse deficitare

Lipsa de resurse si cunostinte a ONG-urilor in accesarea 
de fonduri nerambursabile

Crearea unui Birou de suport pentru ONG-uri 3_proiecte

resurse scazute

ONG-urile nu dispun de resursele umane și financiare 
pentru a acoperi nevoile existente

Fonduri  alocate de către instituțiile statului către ONG-uri (care să acopere 
resursele umane, materialele din activități si alte nevoi ale beneficiarilor de 
servicii sociale), prin concurs de proiecte, pe baza unei evaluări anuale

1_accesibilitate

retele suport

Lipsa unei rețele de sustinere la nivel local si județean a 
structurilor de economie socială deja existente

Crearea unei rețele a SES-urilor și a potențialoelor SES-uri cu schimb de 
experiență, împărtășirea modelelor de bună practică, crearea unor 
metodologii de lucru și pentru atragerea sectorului politico-economic în 
sustinerea acestora

5_ec.sociala

reticenta APL-urilor

Lipsa deschiderii spre colaborare de catre autoritatile 
publice locale

Incheierea de parteneriate pentru solutionarea unor nevoi ale comunitatii 
prin reducerea birocratiei.

2_parteneriate

sanatate mintala - 
servicii comunitare
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Nevoia de servicii comunitare in sanatate mintala, cu rol 
in informare si suport in procesul de insertie/ reinsertie 
sociala a per-soanelor cu probleme de sanatate mintala. 
Aceste servicii ar trebui sa fie accesibile si celor care au 
un potential de a dezvolta probleme de sanatate mintala. 
Servicii actua-le sunt putine si restrictiv directionate.

Realizarea de servicii comunitare in sanatate mintala. 
AFMC Christiana propune parteneriatul public-privat in realizarea unui Centru 
Comunitar in Sanatate Mintala cu rol de informare si suport (proiect scris

1_accesibilitate

sarcini nedorite

Existența unor tinere purtătoare de sarcină nedorită, 
unele provenite din sistem, altele fiind alungate din 
familie; riscul de abandon al nou-născutului.

Înființarea unor centre protejate pentru tinerele purtătoare de sarcină 
nedorită, acordarea unor servicii individualizate, (continuarea studiilor, 
monitorizarea sarcinii, consilierea mamei, integrarea nou-născutului în familia 
biologică/lărgită de către DGASPC Brașov

2_parteneriate

servicii in 
comunitate 

Lipsa serviciilor sociale dezvoltate în comunitate (centre 
de zi, locuinţe protejate, cantine sociale, case de tip 
familial), având în vedere că strategiile naţionale pun 
accent pe înfiinţarea serviciilor sociale în comunitate

Găsirea unor parteneri viabili la nivelul primăriilor din judeţ care să pună la 
dispoziţie terenuri/cladiri în vederea înfiinţarii de noi servicii sociale (CTF + CZ, 
LP + CZ)

2_parteneriate

servicii sociale de 
proximitate

Lipsa serviciilor in proximitatea domiciliilor familiilor 
vulnerabile

Crearea de servicii sau centre de informare / comunitare in proximitate. 1_accesibilitate

servicii sociale 
insuficiente

Servicii sociale insuficiente, furnizate de către ONG-uri și 
instituții publice

Descentralizarea serviciilor de stat 1_accesibilitate

servicii 
stomatologice 

Servicii medicale gratuite stomatologice pentru copii 
aflati in situatie de risc

Infiintare de cabinete stomatologice scolare 3_proiecte

slaba informare

Lipsa informatiilor despre serviciile sociale 
publice/private existente la nivel de judet

Realizarea unui catalog complex cu toate servciile sociale la nivel judetean 1_accesibilitate

26 ianuarie 2017 Page 18 of 21



Pe SCURT In Extenso Solutie Categorie

spatii

Lipsa spaţiilor şi a reglementării situaţiilor juridice ale 
acestora în vederea dezvoltării de noi servicii sociale

Oferirea unor soluţii de către CJ Braşov 6_altele

Sprijinire a organizaţiilor nonguvernamentale în 
construirea de clădiri în care să funcţioneze centre de zi 
care să acorde servicii cât mai adaptate nevoilor 
persoanelor cu dizabilităţi

Scrierea de proiecte 3_proiecte

sprijin local deficitar

Lipsa sprijinului autoritatiilor locale privind dezvoltarea 
capacitatii organizationale a furnizorilor de servicii 
sociale privati

finantarea formarii de specialisti; finantarea proiectelor privind dezvoltarea 
de servicii integrate pentru recuperarea si integrarea copiilor cu dizabilitati in 
invatamant

2_parteneriate

strategie 
accesibilizare

Lipsa unei strategii comunitare privind facilizarea 
accesului la servicii sociale si cresterea calitatii serviciilor 
sociale prestate catre beneficiarii finali – copiii cu 
dizabilitati- prin incheierea de parteneriate 
interinstitutionale pentru sprijinirea furnizorilor de 
servicii sociale

Elaborarea unei strategii comunitare : privind identificarea, elaborarea şi 
aplicarea unor măsuri privind prevenirea instituţionalizării copiilor, precum şi 
a abandonului scolar in randul copiilor cu dizabilitati;
Privind  privind identificarea, elaborarea şi aplicarea unor măsuri privind 
informarea si consilierea apartinatoriilor, precum si sensibilizarea si 
informarea comunitatii pentru evitarea discriminarii

1_accesibilitate

suport APL

Lipsa sprijinului din partea APL-urilor pentru dezvoltarea 
SES-urilor

Oferirea unor facilităti (ex. punerea la dispoziție cu titlul gratuit sau în 
concesiune pe 49 de ani a spațiilor pentru SES – in conditiile în care oricum 
avem multe spații părăsite care se degradează; anumite scutiri de taxe sau 
impozite; crearea unor proceduri clare de lucru și diminuarea birocrației care 
poate întârzia crearea, dezvoltarea si creșterea SES-urilor)

5_ec.sociala

sustinere ONG 
sociale

Sustinerea ONG  care presteaza servicii sociale pentru 
accesare fondurilor europene, nationale cu finantare 
nerambursabila

Interesul si oportunitatea dezvoltarii unor parteneriate pentru accesare 
finantarilor

2_parteneriate

tineri 
dezinstituționalizați
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Reinstituționalizarea copiilor aflați în asistență 
maternală, în centre de ocrotire minori, fără a se ține 
cont de handicapul unora, de vârsta altora, ceea ce 
înseamnă întreruperea relațiilor cu cei cu care au 
dezvoltat puternice legături de atașament, ceea ce 
înseamnă un puternic abuz emoțional asupra copiilor, 
regres școlar, intrarea în depresie.

Sesizarea acestui fenomen Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, 
propuneri pentru redeschiderea adopțiilor internaționale pentru copiii pentru 
care nu se identifică familii de adopție națională.

6_altele

Numărul redus de soluții locative destinate tinerilor și 
familiilor aflate în situație de risc socio-economic precum 
și tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului

Reabilitarea unor clădiri aflate în proprietatea statului pentru a fi 
transformate în locuințe sociale

3_proiecte

Lipsa unui adăpost pentru tinerii dezinstituționalizați Construirea unor locuințe pentru tinerii dezinstituționalizați. 3_proiecte

Marea majoritate a tinerilor care au părăsit sistemul de 
protecție specială au un comportament deviant, sunt 
agresivi fizic și verbal, nu acceptă realitatea, nu sunt 
diagnosticați și ca atare boala se cronicizează.

Diagnosticarea la timp a copiilor instituționalizați și asigurarea tratamentelor 
medicale.

6_altele

Condamnarea unor tineri dezinstituționalizați la 
închisoare cu executare pentru faptele săvârșite. Lipsa de 
suport emoțional a acestora și de asistență juridică. Ne 
scriu din penitenciare și ne cer alimente, îmbrăcăminte, 
medicamente, vizite, sprijin în rejudecarea proceselor.

Sprijinirea acestor tineri, în funcție de problemele cu care se confruntă, prin 
consiliere psihologică, asistență juridică pentru rejudecarea procesului, acolo 
unde este posibil, de către un compartiment din cadrul DGASPC.

6_altele

Tinerii dezinstituționalizați se confruntă cu lipsa unui 
adăpost, lipsa certificatului de naștere, expirarea cărții de 
identitate, lipsa unui medic de familie, cu grave probleme 
de sănătate, studii întrerupte, greutăți de adaptare, 
imposibilitatea ocupării unui loc de muncă.
Doar o parte dintre aceștia au acces la Centrul social 
pentru persoane fără adăpost

Înființarea unui compartiment în cadrul DGASPC, care să-i ajute pe acești 
tineri în rezolvarea problemelor personale.  Construirea unui bloc de locuințe 
destinate tinerilor dezinstituționalizați.

1_accesibilitate

transport beneficiari 
si specialisti

Transport public gratuit pentru beneficiari / specialisti Acordarea de gratuitate de catre autoritatile publice locale pentru transportul:
- beneficiarilor serviciilor sociale
- specialistilor in vederea efectuarii anchetelor sociale / vizite de 
monitorizare/reevaluare la domiciliul beneficiarilor

6_altele

transport persoane 
dizabilitati
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Pe SCURT In Extenso Solutie Categorie

Proiecte care să faciliteze transportarea persoanelor cu 
dizabilităţi astfel încât ele să beneficieze de servicii 
sociale cât mai diversificate.

Scrierea de proiecte 3_proiecte

varstnici

Creșterea numărului de persoane vârstnice aflate în  
situaţie de risc şi/sau  dificultate

Încheierea de parteneriate cu instituţii, ONG-uri şi alţi factori responsabili 
care să aibă ca scop luarea de măsuri în regim de urgenţă pentru cazurile 
aflate  în  situaţie de risc şi/sau  dificultate

2_parteneriate

violenta domestica

Locaţia centrului pentru persoane victime ale violenţei 
domestice nu este potrivita pentru rezolvarea eficientă a 
situaţiilor existente la nivelul judeţului Braşov

Înfiinţarea unui serviciu social destinat victimelor violenţei domestice în 
municipiul Braşov tinând cont de faptul că cele mai multe victime sunt din 
municipiul Braşov si majoritatea serviciilor de care au nevoie se găsesc în 
municipiul Braşov (Fonduri nerambursabile POR, PIN)

3_proiecte

Deficiențe în practicarea unor metode de creştere a 
copiilor care să exclud ă violenţa, abuzurile şi indiferenţa

Programe “Școala părinților “ cu scopul:
- responsabilizării familiei și dezvoltării competenţelor parentale pentru 
creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor copii 
-consolidării abilităţilor parentale (în vederea prevenirii situaţiilor de abuz, 
neglijare, separare)

3_proiecte

vizibilitate si 
promovare

Targ ONG la nivel local Organizarea de targuri cel putin bianuale
Informarea din timp a ONG-urilor despre organizarea acestora.

5_ec.sociala

Lipsa de promovare a activitatilor economice existente 
din cadrul ONG-urilor.

Promovare prin website-ul consiliului judetean, publicatii. 5_ec.sociala

26 ianuarie 2017 Page 21 of 21


