Proiect „Rețea Regională pentru Coeziune Socială“ - Cod: 16.5.2.001
Finanțat prin Programul Interreg V-A România-Bulgaria

Proiectul "Rețeaua regională pentru coeziune socială", Cod: 16.5.2.001
Finanțat prin Programul de cooperare transfrontalieră Interreg V-A România-Bulgaria.

CERCETAREA COMPARATIVĂ
A SISTEMELOR SOCIALE ÎN REGIUNEA DE FRONTIERĂ ROMÂNO-BULGARĂ
RAPORT

Obiectivele și atribuțiile studiului
Acest raport este rezultatul unei cercetări desfășurate în perioada august-septembrie 2017 de către
o echipă mixtă româno-bulgară, care implementează proiectul "Rețeaua regională pentru coeziune
socială". Proiectul este implementat de Asociația Centrul de Tineret în parteneriat cu Asociația
Vasiliada, Craiova, România și a fost finanțat prin Programul de cooperare transfrontalieră
INTERREG V-A România-Bulgaria.
Obiectivele principale ale cercetării au fost explorarea și descrierea situației actuale a domeniului
serviciilor sociale în regiunile de frontieră ale frontierei româno-bulgare, care ar servi drept
informare, schimb de experiență și drept bază de cooperare între structurile sociale în ambele părți
ale acestei frontiere. Am dori să subliniem că în termenul "servicii sociale" vom lua în considerare
o definiție limitată a "muncii sociale destinate susținerii persoanelor asistate în desfășurarea
activităților zilnice și a incluziunii sociale" așa cum sunt definite în legislația bulgară și în cadrul
"structurilor sociale" vom face referire atât la furrnizorii de servicii sociale, precum și la orice alte
organizații și instituții care au servicii sociale, administrative, metodologice și alte funcții.
Cercetarea nu are dorința de a evalua situația sau, într-un fel, de a avea o influență directă asupra
procesului decizional, ci mai degrabă de a ușura munca profesioniștilor din ambele țări în
orientarea lor în specificitățile naționale și regionale, precum și în căutarea de bune modele și
parteneri corespunzători. Toate acestea sunt în concordanță cu strategia proiectului "Rețeaua
regională pentru coeziune socială", care vizează îmbunătățirea condițiilor pentru o cooperare
transfrontalieră mai eficientă în acest domeniu.
Realizarea acestui obiectiv principal a fost urmărită de două atribuții:
- cercetarea politicilor sociale, legislației, priorităților și strategiilor de dezvoltare (naționale,
regionale și locale), furnizarea metodologică a sistemului etc., prin revizuirea și analizarea
documentelor publice disponibile;
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- explorarea serviciilor sociale și structurilor sociale existente în zona țintă și descrierea acestora,
creând astfel o imagine de ansamblu instantanee a situației din zona respectivă, realizând o
"fotografie la minut" și identificând bunele practici.
Îndeplinirea celor două atribuții obține integritatea necesară deoarece, de exemplu, deciziile
politice nu sunt neapărat urmate de acțiuni practice concrete și numai munca pe teren la nivelul
implementării ar putea risca să nu exprime viziunea generală și dezvoltarea viitoare așteptată. În
același timp, cercetarea, în special în ceea ce privește implementarea celei de-a doua atribuții, nu
susține că este acoperită integral - descrierea completă a tuturor structurilor disponibile a fost
limitată atât de resursele disponibile pentru proiect, cât și de faptul că, prin însăși natura sa,
punerea în aplicare a activităților depinde de bunăvoința și motivația participării beneficiarilor, și
nu de aplicarea constrângerilor administrative.
Regiunea țintă
Teritoriul cercetării a inclus:
- în partea bulgară - Vidin, Montana, Vratsa, Plevna, Veliko Tarnovo, Ruse, Silistra și Dobrich;
- în partea românească, regiunile Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraș și Constanța.
Politica europeană în domeniul serviciilor sociale
Înainte de a trece la descrierea specificului țării și a regiunilor, este bine să oferim o imagine
generală a contextului în care au loc reformele sociale din ambele țări ca rezultat al politicii
europene în acest domeniu.
Natura specifică a organizării și furnizării serviciilor sociale pentru fiecare stat se datorează mai
multor factori - tradiții, capacități financiare, demografie, psihologie, etc. În dezvoltarea lor în
secolul XX, mai ales în țările din Europa de Est , ideologia a fost, de asemenea, un factor major.
Indiferent de nivelul de referință, se crede că există probleme similare în acest domeniu în fiecare
stat membru al Uniunii Europene.
Potrivit Comisiei Europene, "Serviciile Sociale de interes general" formează unul dintre cei trei
piloni ai Modelului Social European, joacă un rol-cheie în garantarea politicilor civile și
economice ale Uniunii Europene, coeziunii sociale și teritoriale. Serviciile sociale de interes
general au legătură cu accesul la drepturi sociale fundamentale pentru realizarea coeziunii sociale
și se bazează pe solidaritate. Comisia Europeană subliniază rolul special al organizațiilor nonprofit și al autorităților locale în acest cadru. Serviciile sociale sunt concepute pentru a introduce
valori comune în întreaga Europă, inclusiv justiția socială, egalitatea, solidaritatea și dezvoltarea
democrației și a libertății. Scopul lor final este de a proteja drepturile fundamentale ale cetățenilor
și respectul pentru demnitatea lor umană.
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Este bine cunoscut faptul că aderarea unei țări la Uniunea Europeană este precedată de
armonizarea legislației cu cea a comunității. Cu toate acestea, pentru unele domenii, ca și în cazul
serviciilor sociale, se consideră neadecvată continuarea procesului de unificare deoarece există
suficiente specificități care trebuie luate în considerare. În conformitate cu Carta Socială
Europeană, statele membre sunt ele însele responsabile de planificarea, finanțarea și punerea în
aplicare a politicilor sociale și de sănătate, inclusiv de modelul serviciilor sociale. În ciuda
competențelor naționale în acest domeniu, instituțiile europene abordează tema serviciilor sociale
în cadrul numeroaselor inițiative și încurajează schimbul reciproc de experiență prin așa-numita
"metodă deschisă de coordonare". Este foarte important ca acest proces să implice partenerii
sociali și structurile societății civile.
Metoda Deschisă de Coordonare se bazează mai curând pe orientări, indicatori, recomandări și
bune practici decât pe legislația generală. Nu există sancțiuni oficiale în cazul în care un stat
membru nu reușește să se conformeze. Se așteaptă ca aspirațiile țărilor de a dezvolta sisteme
sociale din ce în ce mai eficiente este o motivație suficientă, printr-un mecanism similar pentru a
realiza o politică, integrare și coeziune unificată.
SERVICII SOCIALE
1.

Definiții

În conformitate cu articolul 16 din Legea asistenței sociale (principalul act social în Bulgaria),
serviciile sociale reprezintă activități de susținere a persoanelor pentru incluziune socială și viață
independentă, care se bazează pe asistență socială și sunt oferite în comunitate și în instituții
specializate. Legea prevede, de asemenea, că acestea sunt furnizate pe baza unei evaluări
individuale a nevoii de sprijin și în baza unui plan individual de sprijin, în funcție de dorința și
alegerea personală a beneficiarilor.
Conform Legii din România nr. 292/2011 privind asistența socială (Articolul 27, paragraful 1),
serviciile sociale reprezintă activitatea sau un set de activități menite să răspundă nevoilor sociale,
speciale, individuale, familiale sau de grup, pentru a depăși situații de dificultate, pentru
prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială, promovarea incluziunii sociale și
creșterea calității vieții.
2.

Tipuri de servicii sociale conform legislației

În Bulgaria, tipurile de servicii sociale sunt reglementate de Articolul 36 din Regulamentul pentru
Aplicarea Legii privind Asistența Socială. Acestea sunt împărțite în două tipuri principale: servicii
bazate pe comunitate și servicii furnizate în instituții specializate.
Serviciile sociale furnizate în comunitate sunt:
Asistență personală;
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- Asistență socială;
- Asistență de familie;
- Sprijin social la domiciliu;
- Centrul de zi;
- Centrul de reabilitare și integrare socială;
- Serviciu social – de tip rezidențial: centrul de cazare de tip familial; centrul de cazare temporară;
centrul de criză; reședință provizorie; reședință protejată; reședință monitorizată; azil;
- Centrul social, educativ și profesional;
- Unitatea mama și copilul;
- Centrul de asistență socială;
- Centrul de lucru cu copiii străzii;
- Centrul de plasament;
- Cantinele publice.
Serviciile sociale furnizate în instituțiile specializate sunt:
- Cămine pentru copii, fiind: pentru copiii lipsiți de îngrijire părintească; cămine pentru copii cu
handicap fizic; cămine pentru copii cu dizabilități mintale;
- Cămine pentru persoane în vârstă cu handicap, fiind: cămine pentru persoane în vârstă cu
dizabilități mintale; cămine pentru persoane în vârstă, ce suferă de tulburări psihice; cămine pentru
persoane în vârstă cu handicap fizic; cămine pentru persoane în vârstă, cu tulburări senzoriale;
cămine pentru persoane în vârstă, ce suferă de demență;
- Cămine pentru persoane în vârstă.
În vederea încurajării procesului de dezinstituționalizare, care va fi discutat mai târziu, serviciile
sociale din instituțiile specializate sunt furnizate după ce nu există alte oportunități de serviciu
comunitar.
În plus față de reglementări, legea prevede posibilitatea, dacă este necesar și în conformitate cu
nevoile populației fiecărei municipalități, de a stabili alte tipuri de servicii sociale.
Directorul executiv al Agenției de Asistență Socială aprobă metodologii și / sau linii directoare
pentru activitatea de furnizare a serviciilor sociale. Aceste metodologii sunt disponibile pe site-ul
Agenției (www.asp.government.bg).
În România, serviciile de asistență socială sunt împărțite într-o mare varietate de tipuri, în funcție
de criteriile de clasificare. Legea privind asistența socială operează clasificarea serviciilor sociale
pe baza următoarelor criterii:
- scopul serviciului;
- categoriile de beneficiari cărora li se adresează;
- regimul de asistență, adică regim rezidențial sau nerezidențial;
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- locul de acordare;
- statutul juridic al furnizorului de servicii sociale;
- regimul de acordare.
În funcție de scopul acestora, serviciile sociale sunt clasificate în:
- servicii de asistență și de sprijin pentru a asigura nevoile de bază ale persoanei,
- servicii de îngrijire personală,
- recuperare / reabilitare,
- integrare / reintegrare socială etc.
În funcție de categoriile de beneficiari, serviciile sociale pot fi clasificate în:
- servicii sociale pentru copil și / sau familie,
- persoane cu dizabilități,
- persoane în vârstă,
- victim ale violenței domestice,
- oameni fără adăpost,
- persoane cu diferite dependențe, și anume alcool, droguri, alte substanțe toxice, internet, jocuri
de noroc etc.,
- victime ale traficului de ființe umane,
- persoanele private de libertate,
- persoanele pedepsite prin măsuri educaționale sau prin pedeapsă nedeclarată sub supravegherea
serviciilor de probațiune,
- persoane cu boli mintale,
- persoane din comunități izolate,
- șomeri pe termen lung,
- serviciilor sociale de sprijin pentru persoanele aflate în întreținere ale beneficiarilor
În cadrul regimului de asistență, serviciile sociale sunt clasificate în:
- servicii de cazare determinate sau nedeterminate: centre rezidențiale, centre de plasament,
adăposturi de noapte etc .;
- servicii fără cazare: centre de zi, centre și / sau unități de îngrijire la domiciliu, cantine sociale,
servicii mobile de hrană, ambulanță socială etc.
În funcție de locul de livrare, serviciile sociale sunt furnizate:
- la domiciliul beneficiarului;
- în centrele de zi;
- în centrele rezidențiale;
- la domiciliul persoanei care furnizează serviciul;
- în comunitate.
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3. Scurtă descriere a serviciilor sociale în Bulgaria
SERVICII SOCIALE ÎN COMUNITATE
Serviciile sociale furnizate în comunitate sunt servicii oferite în familie sau în apropierea mediului
familial, în apropierea prietenilor și rudelor. Acestea sunt considerate a fi un factor cheie pentru
integrarea socială eficientă, combaterea sărăciei și participarea tuturor membrilor vulnerabili la
viața societății. În ultimii ani, politica privind serviciile sociale s-a axat pe dezvoltarea serviciilor
comunitare și la domiciliu pentru a înlocui modelul instituțional de îngrijire. Astfel de servicii
sunt:
Asistent personal - persoană care are grijă permanent de un copil sau de un adult cu handicap fix
sau de o persoană grav bolnavă pentru a-i satisface nevoile zilnice.
Asistent social - o persoană care oferă un set de servicii care vizează munca socială și consultările
consumatorilor și care vizează satisfacerea nevoilor de organizare a petrecerii timpului liber și a
activităților de contact. Fiecare asistent social angajat cu normă întreagă deservește doi sau mai
mulți beneficiari direcți. Serviciul "asistent social" poate fi, de asemenea, oferit copiilor.
Asistent la domiciliu - furnizor de îngrijire la domiciliu, care vizează menținerea igienei
locuinței, cumpărăturile și prepararea alimentelor, activități de spălătorie și alte activități bazate pe
comunitate. Fiecare asistent de domiciliu angajat cu normă întreagă deservește doi sau mai mulți
beneficiari direcți.
Sprijin social la domiciliu - un complex de servicii sociale furnizate la casele beneficiarilor în
legătură cu livrarea produselor alimentare; menținerea igienei personale și a igienei locuințelor
utilizatorilor; Asistență pentru furnizarea ajutoarelor tehnice necesare beneficiarilor cu handicap;
servicii de uz casnic și multe altele.
Centrul de zi - un set de servicii sociale care creează condiții pentru o întreagă zi sau servicii
săptămânale pentru beneficiari, legate de furnizarea de alimente, întâlniri zilnice, sănătate,
educație și reabilitare, precum și nevoile de petrecere a timpului liber și de organizare personală.
Când este oferit săptămânal, serviciul beneficiarilor este furnizat de luni până vineri. Beneficiarii
sunt sprijiniți de profesioniști pentru integrarea socială și prevenirea cazării lor într-o instituție
specializată. Serviciul este profilat în funcție de vârsta consumatorilor și de gradul de invaliditate.
Copiii și tinerii cu dizabilități permanente sunt cazați în Centrul de zi pentru copii și / sau tineri cu
dizabilități; în Centrul de zi pentru copii și / sau tineri cu handicap multiplu sever - copiii și tineri
cu un grad de invaliditate de peste 90% sau capacitatea de muncă permanent redusă și
incapacitatea de a se autoservi; în Centrul de zi pentru adulți cu dizabilități - adulții cu dizabilități
permanente; și în Centrul de zi pentru persoanele în vârstă - persoanele care au atins vârsta de
pensionare; Capacitatea serviciilor sociale este de obicei 20-50 de beneficiari, dar în cazul copiilor
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și tinerilor cu dizabilități multiple severe serviciile sunt limitate la un număr de 30 de beneficiari.
Centrul de reabilitare și integrare socială - este o formă de sprijin furnizat cu jumătate de
normă pentru adulți, legată de reabilitare și consiliere socială și psihologică, asistență pentru
îndrumarea și realizarea carierei, reabilitarea abilităților de viață independentă, pregătirea și
implementarea programelor individuale de incluziune socială, inclusiv pentru persoanele cu
dependențe.
Centrul de cazare de tip familial (CCTF) - un serviciu social de tip rezidențial care oferă un
mediu de viață pentru diferite tipuri de utilizatori - copii cu și fără dizabilități, tineri (cu vârsta
între 18 și 35 de ani) cu dizabilități, adulți (cu dizabilități fizice, retard mintal, demență) și
persoane în vârstă. Centrele sunt profilate după tipul de beneficiari. Copiii sunt cazați într-un
CCTF numai dacă nu au altă opțiune în acel moment pentru a fi integrați în familie, nicio
posibilitate de a se întoarce în familia biologică, în familia rudelor sau posibilitate de a fi integrați
într-o familie adoptivă. Centrul creează un mediu prietenos și familial, unde persoana primește
îngrijire și sprijin individualizat. Toate categoriile de beneficiari pot utiliza serviciul în combinație
cu alte servicii sociale, de sănătate, educaționale și altele și în funcție de nevoile acestora.
Capacitatea maximă a unui CCTF este de 15 beneficiari. Centrele pentru copii nu sunt profilate
după vârsta copiilor sau tipurile și gradul de invaliditate.
Centrul de cazare temporară - o formă de serviciu social oferit persoanelor fără adăpost pentru
o perioadă de maxim 3 luni în decursul anului calendaristic. Centrul oferă un spațiu de locuit,
asistență pentru includerea în cursuri de formare și reformare precum și alte tipuri de calificări și /
sau de calificare profesională, precum și adaptare socială.
Centrul de criză - un complex de servicii sociale destinate adulților care sunt victime ale
violenței, traficului sau altor forme de exploatare, servicii ce sunt oferite pe o perioadă de până la
6 luni și care vizează furnizarea de sprijin individual, satisfacerea nevoilor zilnice și consilierea
juridică a beneficiarilor sau asistență social-psihologică atunci când este necesară o intervenție
imediată, inclusiv prin echipe de intervenție în situații de criză. Când persoana este însoțită de un
copil iar acea persoană este părintele sau tutorele acestuia, copilul este cazat cu el.
Reședință provizorie - o formă de servicii sociale profilate pentru copiii aflați în situație de risc
sau pentru adulții cu dizabilități. Reședința provizorie pentru copii este un serviciu pentru copiii
cu vârste cuprinse între 15-18 ani, care oferă cazare pentru maximum 8 copii ca măsură de
protecție a copilului și sprijin din partea specialiștilor pentru dobândirea de cunoștințe și abilități
practice pentru a duce un stil de viață relativ independent și pregătirea lor pentru includerea în
viața de comunitate. Serviciile oferite în reședința provizorie, pe lângă asigurarea adăpostului și a
igienei, includ mesele (inclusiv implicarea beneficiarilor în pregătirea hranei), îngrijirea medicală,
serviciile educaționale și informarea, modalitățile de petrecere a timpului liber și contactele
personale etc. Reședința provizorie pentru adulți este o formă de serviciu social pentru adulții cu
handicap oferind cazare pentru până la 8 persoane și sprijin din partea specialiștilor pentru
dobândirea de abilități practice pentru un stil de viată independent și pregătire pentru includerea în
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viața de comunitate.
Reședință protejată - o formă de serviciu social pentru adulți care este profilată pentru:
persoanele cu tulburări mintale, retard mintal sau dizabilități fizice, toate cu o capacitate de lucru /
tip și grad de invaliditate permanent redus de peste 50%, care, cu ajutorul specialiștilor, duc o
viață relativ independentă într-un mediu apropiat de cel familial. "Incapacitatea fizică" reprezintă
o pierdere parțială sau totală a mobilității, dexterității sau rezistenței unor părți ale corpului, ceea
ce duce la afectarea capacității de deplasare, autoservire și / sau adaptare socială. Deteriorarea
mobilității unui organism ar trebui să fie certificată de comisia de experți. Capacitatea de servicii
pentru toate grupurile țintă este de până la 8 persoane.
Reședință monitorizată - o formă de serviciu social pentru adulți cu dizabilități sau persoane cu
vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani care au fost plasate în afara familiei în conformitate cu
prevederile Legii privind protecția copilului, oferind condiții de cazare și condiții de viață
independentă. Suportul specialiștilor are loc în afara serviciului prin consultări psihologice,
sociale, juridice și profesionale. Capacitatea serviciului este de până la 6 persoane.
Cămin - o formă de serviciu social acordat pentru o perioadă de cel mult 3 luni în anul
calendaristic pentru o anumită parte a zilei (de la ora 17:00 în ziua curentă până la ora 10:00 a
doua zi) pentru persoanele fără adăpost și familiile care au nevoie urgentă de a-și satisface nevoile
de bază legate de adăpost, hrană, igienă și consiliere socială.
Centrul social, educativ și profesional - o formă de serviciu social destinat formării profesionale
a persoanelor cu o anumită capacitate de muncă redusă, care au peste 18 ani.
Unitatea mama și copilul - oferă cazare temporară timp de până la 6 luni femeilor însărcinate și
mamelor care riscă să-și abandoneze copiii, încurajând atașamentul parental, ajutând mamele
tinere prin consiliere și sprijin social, psihologic și juridic. Capacitatea este de la 6 până la 10
mame și copiii lor și este determinată de nevoile municipalității și regiunii. Serviciul include:
- asigurarea de adăpost și îngrijire pentru mamă și copil, ceea ce presupune: asigurarea unui
adăpost gratuit pentru cuplul mamă-copil într-o manieră sigură și respectabliă; furnizarea de
facilități adecvate de maternitate și îngrijire a copiilor; asistență în accesarea rețelei de sănătate,
găsirea unui medic generalist pentru mamă și copil, furnizarea de medicamente și examinarea
medicală, dacă este necesar, oferind condiții favorabile dezvoltării copilului;
- acordarea de asistență specializată mamei pentru crearea și dezvoltarea atașamentului mamăcopil și dezvoltarea abilităților parentale;
- acordarea de asistență specializată (consiliere, însoțire, mediere) mamei pentru a îmbunătăți
relațiile cu membrii familiei și cu comunitatea în ansamblu, pentru a îmbunătăți abilitățile sociale,
pentru a preveni excluderea socială și pentru a pregăti integrarea socială reușită a cuplului părintecopil.
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Centrul de asistență socială - o formă de serviciu social în care sunt incluse activitățile legate de
prevenirea abandonului, prevenirea violenței și abandonului școlar, dezinstituționalizarea și
reintegrarea copiilor, formarea în competențe pentru o viață independentă și integrarea socială a
copiilor aflați în centre de îngrijire de tip rezidențial. În centru se desfășoară: consilierea socială și
psihologică a copiilor și a familiilor aflate în situații de risc; evaluarea și formarea viitorilor
asistenți maternali și părinți adoptivi, activitățile de consiliere și sprijin pentru copiii cu probleme
comportamentale, implementarea programelor sociale pentru copii și familii în situații de risc.
Centrele de asistență socială sunt unul dintre cele mai răspândite servicii sociale pentru copii și
familii.
Centrul de lucru cu copiii străzii - un set de servicii sociale legate de prevenirea abandonului
scolar din partea copiilor străzii, reabilitarea socială și integrarea copiilor care trăiesc permanent
sau parțial pe stradă prin muncă individuală cu copilul și familia sa, consiliere familială și
asistență, servicii medicale și de salubritate, alfabetizarea copiilor, formarea abilităților parentale.
Centrul de plasament – creșterea și educarea într-un mediu familial a unui copil care este plasat
într-o familie de rude sau într-o familie adoptivă.
Cantinele publice - servicii sociale care vizează satisfacerea nevoilor alimentare ale persoanelor
care nu își pot permite acest lucru.
SERVICII SOCIALE FURNIZATE ÎN INSTITUȚII SPECIALIZATE
Instituțiile specializate oferă un complex de servicii sociale pentru persoanele / copiii cu
dizabilități, persoanele în vârstă și copiii lipsiți de îngrijirea părintească. O caracteristică
importantă este că aceasta este o formă de îngrijire în care beneficiarii sunt separați permanent de
mediul lor de acasă / familial.
Căminul pentru copiii lipsiți de îngrijire părintească este o instituție specializată care oferă
servicii sociale pentru creșterea și educarea copiilor de la 3 la 18 ani sau până la învățământul
secundar, dar nu mai mult de 20 de ani.
Căminul pentru copiii cu dizabilități fizice este o instituție specializată care oferă un complex
de servicii sociale copiilor cu dizabilități fizice stabilite prin decizia unui expert.
Căminul pentru copiii ce suferă de retard mintal este o instituție specializată care oferă un
complex de servicii sociale copiilor cu retard mintal moderat, sever sau profund, stabilit prin
decizia unui expert.
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Căminul pentru adulți cu dizabilități mintale este o instituție specializată pentru persoanele cu
un diagnostic principal de "retard mintal", stabilit prin decizia unui expert, în care sunt create
condițiile de întreținere, satisfacere a nevoilor zilnice, sociale și terapeutice și a nevoilor de
organizare a timpului liber și a contactelor personale ale utilizatorilor serviciului.
Căminul pentru adulți cu tulburări mintale este o instituție specializată pentru persoanele cu
un diagnostic principal în domeniul tulburărilor psihice, stabilit prin decizia unui expert, în care
sunt create condițiile de întreținere, satisfacere a nevoilor zilnice, sociale și terapeutice și a
nevoilor de organizare a timpului liber și a contactelor personale ale utilizatorilor serviciului.
Căminul pentru adulți cu dizabilități fizice este o instituție specializată pentru persoanele cu
dizabilități fizice, stabilite prin decizia unui expert, în care sunt create condițiile de întreținere,
satisfacere a nevoilor zilnice, sociale și terapeutice și a nevoilor de organizare a timpului liber și a
contactelor personale ale utilizatorilor serviciului.
Căminul pentru adulți cu tulburări senzoriale este o instituție specializată pentru persoanele cu
tulburări senzoriale stabilite prin decizia unui expert care creează condițiile de întreținere,
satisfacere a nevoilor zilnice, sociale și terapeutice și a nevoilor de organizare a timpului liber și a
contactelor personale ale utilizatorilor serviciului.
Căminul pentru adulți ce suferă de demență este o instituție specializată care oferă un complex
de servicii sociale persoanelor cu demență sau tulburarea Alzheimer, stabilite prin intermediul
unui protocol medical de la o comisie medicală și / sau prin decizia unui expert.
Căminul pentru persoanele în vârstă este o instituție specializată care oferă un complex de
servicii sociale persoanelor care au împlinit vârsta de eligibilitate pentru pensie conform Codului
de Securitate Socială, inclusiv celor care sunt invalizi fizic și au o capacitate redusă de muncă,
stabilită prin decizia unui expert.
Serviciile sociale din instituțiile specializate sunt furnizate imediat după ce nu există alte
oportunități pentru servicii în comunitate.
4. Nomenclatorul serviciilor sociale în România
Diversitatea serviciilor sociale care pot fi furnizate derivă atât din varietatea categoriilor sociale
vizate de acestea, cât și din diversitatea largă de nevoi sociale specifice fiecărei categorii
vulnerabile. Structura acestor servicii sociale se realizează prin decizia nr. 867/2015 din 14
octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului Serviciilor Sociale, precum și a
regulamentelor-cadru pentru organizarea și funcționarea serviciilor sociale.
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Nomenclatorul serviciilor sociale cuprinde 71 de servicii distincte clasificate în două categorii
principale (servicii cu cazare și servicii fără cazare) și subcategorii în funcție de tipologia
categoriilor vulnerabile vizate și a serviciilor furnizate.
SERVICII SOCIALE CU CAZARE - categorii principale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru alte categorii de persoane dependente
Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru mamă și copil
Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoanele în vârstă
Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru victimele traficului de ființe umane
Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoanele fără adăpost
Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru victimele violenței domestice
Centre rezidențiale de recuperare / reabilitare socială și dezintoxicare - pentru persoanele cu
diferite dependențe: droguri, alcool, alte substanțe toxice.
Centre rezidențiale de îngrijire și asistență medicală și socială pentru pacienții vârstnici,
cronici în faza terminală
Centre rezidențiale pentru copii în cadrul sistemului de protecție specială
Centre rezidențiale pentru adulți cu dizabilități
Centre rezidențiale pentru tinerii aflați în dificultate

SERVICII SOCIALE FĂRĂ CAZARE - categorii principale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Centre de pregătire și distribuire a alimentelor pentru persoanele expuse riscului sărăciei
Centrele de primire și cazare pentru solicitanții de azil și persoanele care au primit o formă
de protecție în România
Centre de zi pentru asistență și sprijin pentru alte persoane aflate în nevoie
Centre de zi pentru copii: copii în cadrul familiei, copii separați sau cu risc de separare de
părinți
Centre de zi pentru familie cu copii
Centre de zi pentru adulți cu dizabilități
Centre de zi pentru pentru persoanele cu diferite dependențe: droguri, alcool, alte substanțe
toxice etc.
Centre de zi pentru vârstnici
Centre de zi pentru persoanele fără adăpost
Centre de zi pentru victimele traficului de ființe umane
Centrele de zi pentru victime ale violenței domestice și ale agresorilor
Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, persoane
aflate în stare de dependență
Servicii sociale stradale pentru persoane fără adăpost, pentru persoane cu diferite
dependențe, victime ale violenței domestice, victime ale dezastrelor naturale etc.
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Legislația acreditată privind serviciile sociale prevede o descriere mai detaliată a tipurilor de
activități obligatorii care trebuie îndeplinite în cadrul fiecărui serviciu social acreditat. Toate
aceste activități reflectă de fapt diferite tipuri de servicii furnizate beneficiarilor în centrele
acreditate. Tabelul de mai jos descrie serviciile oferite beneficiarilor de servicii sociale acreditate.
SERVICII SOCIALE CU CAZARE
Codul
Categorii de servicii sociale
Nr. serviciului organizate drept centre de
Principalele servicii / activități
social
servicii sociale
Îngrijire și asistență medicală și socială pentru pacienții vârstnici, cronici în faza
terminală
Asistență și îngrijire medicală
Îngrijire personală
Supraveghere
Consiliere psihologică și sprijin emoțional
8710
I. Centrele rezidențiale medicale
1
CRMS-I
și sociale
Cazarea pe durată nedeterminată
Masa, inclusiv pregătirea unei mese calde,
după caz
Curățenie
Alte activități, după caz:
8710
II. Centrele rezidențiale de
2
recuperare medicală, socializare, activități
CRMS-II îngrijire paliativă
administrative
Centre sociale rezidențiale / de reabilitare și dezintoxicare - pentru persoanele cu
diferite dependențe: droguri, alcool, alte substanțe toxice
Recuperare / reintegrare psihosocială
Îngrijire personală
Supraveghere
I. Centre rezidentiale sociale de Asistență și îngrijire medicală, altfel decât
8720 CRasistența medicală furnizată în spital
3
reabilitare pentru persoanele
AD-I
dependente
Cazarea pe durată nedeterminată
Masa, inclusiv pregătirea unei mese calde,
după caz
Curățenie
Alte activități, după caz: terapie
ocupațională, consiliere vocațională,
8720 CR- II. Centre terapeutice de tip
4
socializare,
securitate,
activități
AD-II
comunitate rezidențială
administrative etc.
Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoanele în vârstă
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5

8730 CRV-I

6

8730 CRV-II

7

8730 CRV-III

I. Cămin pentru persoane în
vârstă

Îngrijire personală
Supraveghere
Asistența medicală curentă oferită de
asistenți medicali
Cazarea pe durată nedeterminată
Masa, inclusiv pregătirea unei mese calde,
după caz
Curățenie

II. Centre de tip respiro / centre
Socializare și activități culturale
de criză
Alte activități, după caz: asistență
medicală oferită de un medic geriatru,
internist sau medic de familie, terapii de
recuperare fizică / psihică/ mentală,
III. Cămine protejate
terapie ocupațională, menaj, securitate,
alte activități administrative etc.

Centre rezidențiale pentru adulți cu dizabilități

8

9
10
11
12

8790 CRD-I

8790 CRD-II
8790 CRD-III
8790 CRD-IV
8790 CRD-V

13

8790 CRD-VI

14

8790 CRD-VII

Informare
Evaluare
Planificarea activităților / serviciilor
I. Centre de îngrijire și asistență
Îngrijire personală
Îngrijirea sănătății
Recuperare / reabilitare funcțională
II. Centre de recuperare și
Socializare și activități culturale
reabilitare
III. Centre de integrare în
Integrare / reintegrare socială
terapia ocupațională
IV. Centre de formare pentru o
Cazare
viață independentă
V. Centre comunitare de servicii
Alimente
și de formare
Reabilitarea și adaptarea mediului:
VI. Centre de tip respiro / centre
amenajări mici, reparații și altele
de criză
asemenea
Alte activități, după caz: terapii de
recuperare fizică / psihică/ mentală,
VII. Cămine protejate
terapie ocupațională, psihopedagogie,
logopedie, terapii complementare și altele
asemenea
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Centre rezidențiale pentru copii în sistemul de protecție specială
Îngrijire personală
Educaţie
I. Centre rezidențiale pentru
Dezvoltarea abilităților pentru o viață
copii separați temporar sau
8790CR- C- permanent de părinți: centre de independentă
15
Consiliere
psihosocială
și
sprijin
I
plasament, cămine de tip
emoțional
familial, apartamente etc.
Supraveghere
Reintegrarea familială și comunitară
Socializare și activități culturale
8790CR- C- II. Centre de primire în regim de Cazare în timpul perioadei de protecție
16
II
urgență
8790CR- C- III. Adăposturi de noapte pentru Masa: inclusiv pregătirea unei mese calde,
17
III
copiii străzii
după caz
IV. Centre de îndrumare,
supraveghere și susținere a
8790CR- C- reintegrării sociale a copilului
18
care a săvârșit infracțiuni și nu Curățenie
IV
răspunde penal

19

8790SF-C

Alte activități, după caz: îngrijire
medicală curentă, integrare / reintegrare
Servicii de îngrijire a copiilor socială, terapie ocupațională, consiliere și
orientare
profesională,
pentru rude / familii / persoane, informare,
consiliere juridică, securitate, menaj, alte
precum și pentru părinți
activități administrative etc.
adoptivi

Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru mamă și copil
Îngrijire personală
Educaţie
Consiliere
psihosocială
și
sprijin
emoțional
Supraveghere
8790CRReintegrarea familială și comunitară
20
I. Centre maternale
MC-I
Educație în îngrijirea copilului
Socializare și activități culturale
Cazare în timpul perioadei de protecție
Masa: inclusiv pregătirea unei mese calde,
după caz
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21

8790CRMC-II

Alte activități, după caz: îngrijire
medicală curentă, integrare / reintegrare
socială, terapie ocupațională, consiliere și
II. Centre pentru femeile
informare,
orientare
profesională,
însărcinate aflate în dificultate consiliere juridică, curățenie, securitate,
menaj, alte activități administrative etc.

Centre rezidențiale pentru tineri aflați în dificultate
Consiliere și informare
Consiliere
psihosocială
și
sprijin
emoțional
Educaţie
Socializare
și
activități
culturale
Integrarea familială și comunitară
Dezvoltarea abilităților pentru o viață
8790CRT
22
I. Centre multifuncționale
independentă
-I
Orientare profesională
Cazare pe perioada determinată sau pe
timpul nopții
Masa: inclusiv pregătirea unei mese calde,
după caz
Menaj
Curățenie
Alte activități, după caz: îngrijire
medicală curentă furnizată de asistenți
8790CR- II
23
II. Centre de tranzit
medicali, integrare / reintegrare socială,
terapie ocupațională, consiliere juridică,
alte activități administrative etc.
Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru victimele violenței în familie
Consiliere
psihosocială
și
sprijin
emoțional
Supraveghere
Consiliere juridică
Educație
8790CR- I. Centre de primire în regim de
24
Reintegrare familială și comunitară
VD-I
urgență
Cazare pe perioada determinată sau pe
timpul nopții
Masa: inclusiv pregătirea unei mese calde,
după caz
Menaj
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8790CRVD-II

II. Centre de reabilitare

Curățenie

Alte activități, după caz: îngrijire
medicală curentă furnizată de asistenți
medicali, integrare / reintegrare socială,
8790CR26
III. Reședințe protejate
terapie ocupațională, consiliere și
VD-III
informare,
orientare
profesională,
securitate, alte activități administrative
etc.
Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoanele fără adăpost
Îngrijire personală
Supraveghere
Consiliere
psihosocială
și
sprijin
emoțional
Consiliere și informare
I. Cămine rezidențiale de
8790CR- îngrijire și centre de reintegrare Reintegrarea familială și comunitară
27
PFA-I
/ reintegrare socială pentru
Cazare pe perioada determinată sau pe
persoanele fără adăpost
timpul nopții
Masa: inclusiv pregătirea unei mese calde,
după caz
Menaj
Curățenie
Alte activități, după caz: îngrijire
medicală curentă furnizată de asistenți
8790CRmedicali,
integrare / reintegrare socială,
28
II. Adăposturi pe timp de noapte
PFA-II
consiliere profesională, consultanță
juridică, securitate, alte activități
administrative etc.
Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru victimele traficului de ființe umane
Consiliere psihosocială și sprijin
emoțional
Consiliere și informare
Educație
Îngrijire personală
8790CR- I. Centre de asistență și protecție Supraveghere
29
VTP-I
a victimelor
Socializare și activități culturale
Integrare familială și comunitară
Cazare pe perioadă determinată
Masa: inclusiv pregătirea unei mese calde,
după caz
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Menaj
Curățenie
Alte activități, după caz: îngrijire
medicală curentă furnizată de asistenți
8790CR30
II. Reședințe protejate
medicali, integrare / reintegrare socială,
VTP-II
consiliere profesională, consultanță
juridică, securitate, alte activități
administrative etc.
Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru alte categorii de persoane dependente
Îngrijire personală
Supraveghere
Îngrijire medicală curentă furnizată de
I. Centre rezidențiale de îngrijire asistenți medicali
8790CR- și asistență pentru persoane
Cazare pe perioadă nedeterminată
31
PD-I
dependente (cronice, în fază
Masa: inclusiv pregătirea unei mese calde,
terminală etc.)
după caz
Curățenie
Socializare și activități culturale
Alte activități, după caz: asistență
medicală oferită de un medic geriatru,
II. Centre rezidențiale de
8790CR- recuperare / reabilitare pentru internist sau medic de familie, terapii de
32
PD-II
persoanele dependente (altele recuperare fizică / psihică/ mentală,
terapie ocupațională, menaj, securitate,
decât persoanele în vârstă și
alte activități administrative etc.
persoanele cu handicap)

SERVICII SOCIALE FĂRĂ CAZARE
Codul
Categorii de servicii sociale
Nr. serviciului organizate drept centre de
social
servicii sociale
Day care centres for elderly people

1

8810CZV-I

Principalele servicii / activități

Consiliere psihosocială și informare
Consiliere juridică
Socializare și timp liber
I. Centre de zi pentru asistență Terapii de recuperare și relaxare
și recuperare
Organizarea și implicarea în activități
comunitare și culturale
Asistență și sprijin pentru familia persoanelor
în vârstă
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2

8810CZV-II

II. Centre de zi pentru
socializare și petrecere a
timpului liber (de tip club)

Sprijin pentru desfășurarea activităților
administrative și gestionarea bunurilor
Alte activități, după caz: linie telefonică de
urgență, orientare profesională, activități
caritabile: furnizarea de alimente, materiale și
ajutor financiar, terapii de relaxare, activități
culturale, activități administrative etc.

Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane în vârstă, persoane cu handicap,
persoane dependente
Ajutor cu activitățile de bază ale vieții de zi cu
zi - ABVZ
Ajutor la realizarea activităților instrumentale
8810ID-I
I.
Unități
de
îngrijire
la
ale vieții de zi cu zi- AIVZ
3
domiciliu
Consiliere familială
Integrare și participare socială
Informare
Evaluare
II. Îngrijirea personală la
8810ID- II domiciliu (furnizată de
Îngrijire personală
4
îngrijitori, asistenți personali
profesioniști)
8810ID- III III. Servicii interne pentru
Alte activități, după caz: terapii de recuperare,
adulți cu dizabilități prin
asistență medicală, aranjamente de mediu și
5
intermediul echipelor mobile activități de adaptare etc.
Centre de zi pentru adulți cu dizabilități
Informare
Evaluare
Recuperare / reabilitare funcțională
6
8899 CZ- I. Centre de zi
Integrare / reintegrare socială
D-I
Asistență medicală
Servicii de sprijin
Îngrijire personală
Integrare și participare socială
7
8899 CZ- II. Centrele de servicii de
Alimente
D-II
recuperare neuromotorie de
tip ambulatoriu
8
8899 CZ- III. Servicii de asistență și
Reabilitare și ambianță: amenajări mici,
D-III
sprijin
reparații și altele asemenea
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Asistență medicală
Centre de zi pentru copii: copii în cadrul familiei, copii separați sau aflați în situații de risc
de separare de părinți
Consiliere psihosocială și sprijin emoțional

9

8891CZC-I

I. Creșă

Supraveghere
Îngrijire
Educație și dezvoltare timpurie
Asistență și recuperare medicală, după caz
Terapii de recuperare

II. Centre de zi pentru copii
8891CZ- CSprijin pentru dezvoltarea abilităților necesare
aflați în situații de risc de
10
II
unui mod de viață independent
separare de părinți
8891CZ- C III. Centre de zi pentru copiii
11
Socializare și timp liber
III
cu dizabilități
IV. Centre de zi pentru
8891CZ- C- pregătirea și sprijinirea
12
Reintegrarea familială și comunitară
IV
integrării sau reintegrării
copilului în familie
V. Centre de zi și de
8891CZ- Cinformare pentru copiii străzii Consultanță juridică, după caz
13
V
VI. Centre de zi pentru
8891CZ- Cdezvoltarea abilităților
14
Orientare profesională
VI
necesare pentru o viață
independentă
VII. Centre de îndrumare,
supraveghere și susținere a
reintegrării sociale a copilului
8891CZ- C- care a săvârșit infracțiuni și nu Conștientizarea și sensibilizarea populației
15
VII
răspunde penal
VIII. Supraveghere și servicii Alte activități: masa și pregătirea unei mese
8891CZ- Cde îngrijire de zi oferite de
calde, menaj-gospodărie, alte activități
16
VIII
bone
administrative etc.
Centre de zi pentru familii cu copii
Consiliere psihosocială pentru familie și copil
I. Centre de zi pentru
8899CZ- FSupraveghere
17
consiliere și sprijin pentru
I
părinți și copii
Informare
Consiliere familială
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Consiliere juridică
Educație în îngrijirea copilului
Reintegrare familială
Educație extracurriculară
Socializare și reintegrare socială
Sprijin emotional
II. Centre de zi pentru
8899CZ- F- monitorizarea, asistența și
18
sprijinul femeilor însărcinate Alte activități: administrative, etc.
II
predispuse să-și abandoneze
copilul
Centre de zi pentru victime ale violenței domestice și ale agresorilor
Consiliere psihosocială
I. Centre de consiliere pentru Informare
Consiliere juridică
8899CZ- prevenirea și combaterea
19
VD-I
violenței în familie
Linie telefonică de urgență
Educaţie
Mediere familială
II. Centre de informare și
8899CZ20
Orientare profesională
conștientizare a populației
VD-II
8899CZ- III. Centre de asistență pentru
Alte activități: administrative, etc.
VD-III
victimele agresorilor
Centre de zi pentru persoane dependente, pentru persoanele cu diferite dependențe:
droguri, alcool, alte substanțe toxice etc.
Consiliere psihosocială
Informare
I. Centre de zi pentru
8899CZConsiliere familială
22
prevenirea consumului de
AD-I
droguri, evaluare și consiliere Consiliere profesională
Terapie ocupațională
II. Centre de zi pentru
8899CZintegrare / reintegrare socială Educație și socializare
23
AD-II
21

24

8899CZAD-III

25

8899CZAD-IV

III. Centre de zi pentru
asistența integrată a
Grupuri de sprijin
dependențelor
IV. Centre de zi pentru
reducerea riscurilor asociate Linie telefonică de urgență
consumului de droguri
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Alte activități, după caz: servicii medicale de
bază, teste destinate consumului de droguri,
consultații și tratament psihiatric, schimb de
seringi, masă, securitate, activități
administrative etc.
Centre de zi pentru victimele traficului de ființe umane
Consiliere psihosocială
Informare
Consiliere juridică
8899CZ- I. Centre de zi pentru
Sprijin emotional
26
VTP-I
informare și consiliere
Consiliere profesională
Terapie ocupatională
Linie telefonică de urgență
II. Centre de zi pentru
Alte activități, după caz: consultări și
8899CZ27
integrare / reintegrare socială tratamente psihiatrice, masă, securitate,
VTP-II
activități administrative, etc.
Centre de zi pentru persoanele fără adăpost
Consiliere psihosocială, Informare
Consiliere juridică
Sprijin emotional
Consiliere profesională
8899CZ- I. Centre de zi pentru
28
PFA-I
informare și consiliere
Terapie ocupatională
Linie telefonică de urgență
Identificarea, evaluarea, gestionarea cazului
Asistență medicală de urgență
Alte activități, după caz: consultări și
tratamente psihiatrice, mese calde, distribuție
II. Centre de zi pentru
8899CZde alimente și băuturi nealcoolice, distribuție
29
integrare / reintegrare socială
PFA-II
de haine / pături - saci de dormit, servicii de
spălătorie și curățătorie, activități
administrative etc.
Centre de primire și cazare pentru solicitanții de azil și persoanele care au primit o formă
de protecție în România
Consiliere psihosocială
Centre de primire și cazare Informare
pentru solicitanții de azil și Consiliere și asistență juridică
8899
persoanele care au primit o
30
CPCSA
Educaţie
formă de protecție în România
Adaptare culturală
Suport emotional
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Orientare profesională
Cazare pe perioadă determinată
Masă
Alte activități: asistență medicală primară,
facilitarea accesului la locuri de muncă, menaj,
securitate, alte activități administrative etc.
Centre de zi de asistență și sprijin pentru alte persoane în nevoie
Consiliere psihosocială
8899CZ- I. Centre de zi pentru victime
Informare
31
PN-I
ale dezastrelor naturale
Consiliere și asistență juridică
8899CZ- II. Centre de sprijin în caz de Sprijin emoțional
32
PN-II
urgență / criză
8899CZ- III. Centre de zi pentru
Consiliere spirituală / religioasă
33
PN-III
consiliere și informare
8899CZ- IV. Centre de zi pentru
Cazare temporară
34
PN-IV
integrare / reintegrare socială
Alte activități: informare, evaluarea și
elaborarea planului de intervenție, integrare /
reintegrare socială, îngrijire medicală primară,
orientarea profesională, reintegrarea școlară,
8899CZ- V. Servicii de asistență
35
transport, masă, distribuție de alimente, hrană
PN-V
comunitară
rece, ajutor material, servicii de spălătorie,
uscare și curățătorie, alte activități
administrative etc.
Servicii de intervenție stradală pentru persoanele fără adăpost, persoanele cu diferite
dependențe, victime ale violenței în familie, victime ale dezastrelor naturale etc.
Identificarea și monitorizarea persoanele care
trăiesc pe stradă
Asistență medicală de urgență
Evaluări periodice medicale și sociale
8899
Transportul persoanelor greu de deplasat fără
36
I. Echipă mobilă
SIS-I
dependenți și fără venituri către servicii
complexe de evaluare sau către unități
medicale și centre de îngrijire de zi, Informare
Oferirea de alimente și băuturi, pături și
îmbrăcăminte
Alte activități specifice categoriei de
8899
37
II. Ambulanță socială
beneficiari
SIS-II
Centrele pentru prepararea și distribuirea de alimente pentru persoanele expuse riscului
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sărăciei
38

8899
CPDH-I

39

8899
CPDH-II

Pregătirea și servirea meselor calde
Pregătirea și distribuirea de alimente calde și
I. Cantine sociale
reci
Curățenie
Alte activități, după caz: gospodărie proprie
pentru furnizarea produselor necesare
II. Servicii mobile de
preparării meselor calde și reci,
furnizare a alimentelor – mese
comercializarea produselor alimentare,
pe roți
conform legii

5. Descentralizarea în furnizarea de servicii sociale
Esența procesului de descentralizare în Bulgaria este trecerea de la o aprovizionare foarte
centralizată la furnizarea de servicii pe o piață liberă și competitivă. Până în anul 2000, statul era
aproape singurul furnizor de servicii sociale. În urma modificării Legii Asistenței Sociale,
furnizorii de servicii sociale din Bulgaria sunt:
statul;
municipalitățile;
persoanele fizice bulgare, înregistrate conform Legii Comerțului, și persoanele juridice;
persoanele fizice care desfășoară activități economice și persoanele juridice, care decurg
din legislația unui alt stat membru al Uniunii Europene sau a unei alte țări din Spațiul
Economic European.
În același timp, anumite cerințe se aplică numai entităților private (nu primilor doi furnizori și
anume - statului și municipalităților). Aceștia trebuie să fie înscriși într-un registru special la
Agenția de Asistență Socială, iar în cazul în care aceștia furnizează servicii pentru copii, aceștia
trebuie, de asemenea, să fie autorizați de Agenția de Stat pentru Protecția Copilului. Conform
multor practicieni, este discutabil dacă autoritățile locale nu ar trebui să treacă printr-o procedură
de înregistrare și de acordare a licențelor. Sistemul actual, într-un anumit sens, restricționează
libera concurență și creează inegalități, care afectează în cele din urmă calitatea serviciilor.
Deschiderea oportunității către serviciile sociale persoanelor fizice și juridice ca furnizori a
încurajat multe ONG-uri (Organizații neguvernamentale) să-și concentreze eforturile în acest
domeniu, ceea ce a avut un mare efect pozitiv asupra reformei sociale și a contribuit la
descentralizarea serviciilor sociale.
Potrivit legii, primarul municipiului administrează servicii sociale pe teritoriul municipiului în
cauză, care sunt delegate de stat la acțiuni sau activități locale, dar în același timp are și dreptul de
a le delega furnizorilor privați (ONG-uri și companii). Acest lucru se realizează printr-o
competiție sau prin negociere directă dacă solicitantul este singurul. Serviciile sociale pot fi, de
asemenea, furnizate ca o activitate comună.
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În România, sistemul de servicii sociale este organizat și funcționează în conformitate cu
principiul descentralizării, astfel încât serviciile să poată răspunde cât mai bine posibil nevoilor
identificate și potențialilor beneficiari.
Legea oferă oportunitatea unei game largi de structuri diferite pentru a oferi servicii sociale, atât
publice, cât și private. Lucrul interesant este că printre alți furnizori de servicii sociale găsim aici
și culte religioase.
În temeiul Legii privind Asistența Socială, furnizorii de servicii publice pot fi:
- structurile specializate în subordinea autorităților administrației publice locale și a autorităților
executive din unitățile administrativ-teritoriale organizate la nivelul comunei, orașului,
municipiului și sectoarelor municipiului București;
- autoritățile administrației publice centrale sau alte instituții aflate în subordinea sau coordonarea
acestora, care au atribuții statutare privind prestarea serviciilor sociale pentru anumite categorii de
beneficiari;
- unitățile sanitare, unitățile de învățământ și alte instituții publice care dezvoltă servicii sociale
integrate la nivel comunitar.
În ceea ce privește furnizorii privați de servicii sociale, legea asistenței sociale indică următoarele
tipuri de entități:
- organizații neguvernamentale, respectiv asociații și fundații;
- culte recunoscute prin lege;
- persoane fizice autorizate potrivit legii;
- filialele și sucursalele asociațiilor și fundațiilor internaționale recunoscute în conformitate cu
legislația în vigoare;
- operatori economici, în condițiile speciale, prevăzute de lege.
Potrivit legii: "Pentru prestarea serviciilor sociale în România, furnizorii de servicii sociale,
indiferent de forma lor juridică, trebuie să fie acreditați în condițiile legii" (ART. 38, paragraful
1).
Legea asistenței sociale nu menționează parteneriatul public-privat ca modalitate de organizare și
prestare a serviciilor sociale. În plus, procedura de acreditare a serviciilor sociale implică existența
obligatorie a unui singur furnizor care își asumă responsabilitatea pentru furnizarea acestui tip de
serviciu, indiferent de modul în care obține resursele minime necesare pentru a asigura standardele
de calitate ale serviciilor. Legislația privind acreditarea serviciilor sociale pornește de la principiul
"un serviciu care implică un singur furnizor". În acreditarea serviciului, unicul furnizor trebuie să
demonstreze că deține în mod independent toate resursele umane și materiale necesare pentru a
furniza serviciul, chiar dacă o parte din aceste servicii sunt furnizate prin parteneriat cu o
organizație terță parte.
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6. Procedura de înființare a serviciilor sociale
În Bulgaria, ordinul de înființare a serviciilor sociale diferă în funcție de sursa de finanțare.
Atunci când această sursă este bugetul de stat, serviciul este o activitate delegată de stat, ceea ce
înseamnă că municipalitatea va primi fonduri din partea acestuia pentru întreținerea sa. Procedura
include o decizie motivată a consiliului Municipal al municipiului respectiv, propunerea
directorului Direcției Regionale de Asistență Socială și decizia Directorului executiv al Agenției
de Asistență Socială. Propunerea trebuie să fie în conformitate cu planul anual de dezvoltare a
serviciilor sociale ale municipiului respectiv. Ordinul este același atunci când se efectuează
schimbări în ceea ce privește serviciul și mai ales în ceea ce privește capacitatea acestuia.
În cazul în care serviciul nu este delegat de stat, furnizorii de servicii (municipalități, ONG-uri
etc.) sunt obligați să notifice Agenția de Asistență Socială despre tipul și capacitatea serviciilor în
termen de o lună.
Atât în România, cât și în Bulgaria, autoritățile administrației publice locale au obligația de a
dezvolta și diversifica gama de servicii sociale dacă cele existente nu corespund nevoilor
identificate în comunitate. În acest sens, autoritățile locale au obligația de a furniza în bugetele
proprii fondurile necesare pentru serviciile sociale. Beneficiarii din zonele defavorizate au acces
prioritar la aceste fonduri.
Modul de înființare a unui nou serviciu social este acreditarea. Acreditarea serviciilor sociale se
bazează pe standardele minime de calitate, care sunt cerințele minime privind eficacitatea și
eficiența activităților desfășurate în raport cu nevoile beneficiarilor, obiectivele asumate,
rezultatele așteptate. Standardele minime sunt descrise în mai multe documente juridice (ordine)
ale Ministrului.
Serviciile sociale pot funcționa numai pe teritoriul României dacă au o licență de funcționare.
Licența de funcționare este eliberată pe o perioadă de 5 ani pentru toate tipurile de servicii sociale.
7. Sursele de finanțare a serviciilor sociale
Serviciile sociale în Bulgaria sunt furnizate gratuit sau cu contribuții financiare ale beneficiarului
(taxe). Finanțarea acestora este asigurată de la bugetul de stat, bugetele municipale, programele
naționale și internaționale sau din donații de la persoane fizice și entități juridice locale și străine.
Conform modului de finanțare, serviciile sociale sunt împărțite în:
- activități delegate de Stat atunci când sunt finanțate de la bugetul de stat;
- activități locale atunci când sunt finanțate din bugetele municipale;
- activități finanțate din alte surse.
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Taxele pentru serviciile sociale finanțate de la bugetul de stat sunt stabilite de Consiliul de
Miniștri. Taxele pentru serviciile sociale finanțate de bugetele municipale sunt determinate de
municipalități, iar taxele pentru serviciile furnizate de persoane juridice (companii și ONG-uri)
sunt negociabile. Serviciile sociale pentru copii sunt gratuite atunci când sunt delegate de stat, cu
excepția cazurilor în care există o taxă scrisă în lege. Serviciile sociale, care sunt delegate de stat
către municipalități, sunt finanțate pe baza standardelor de trai într-un singur loc în diferite
instituții și servicii specializate din comunitate. Autoritățile municipale au la dispoziție mijloace
financiare suplimentare pentru îmbunătățirea serviciilor sociale, în conformitate cu capacitățile lor
financiare.
În anii de după aderarea țării la Uniunea Europeană, multe dintre serviciile sociale din comunitate
se bazează pe fondurile structurale ale Uniunii Europene, în principal prin programele
operaționale "Dezvoltarea resurselor umane" și "Dezvoltare regională". În timp ce primele
proiecte de finanțare menționate sunt pentru furnizarea serviciului în sine, al doilea sprijină
crearea și îmbunătățirea infrastructurii existente în acest domeniu. Programul de dezvoltare rurală,
care acoperă așezările mai mici din țară, are de asemenea o contribuție proprie în ambele direcții.
Conform Legii Asistenței Sociale, serviciile sociale din România sunt finanțate din următoarele
surse:
- bugetul de stat;
- bugetul local al județului, respectiv al municipiului București;
- bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, respectiv bugetele locale ale sectoarelor
municipiului București;
- donații, sponsorizări sau alte contribuții ale persoanelor fizice sau juridice din țară și din
străinătate;
- fonduri externe rambursabile și nerambursabile;
- contribuția beneficiarilor;
- alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.
Serviciile medicale prestate beneficiarilor de servicii sociale în centre rezidențiale și de zi sunt
finanțate din bugetul Fondului Național de Asigurări Sociale de Sănătate în conformitate cu
prevederile Contractului-Cadru privind condițiile de acordare a asistenței medicale în cadrul
sistemului de asigurări sociale de sănătate.
Furnizorii publici și privați care oferă servicii de îngrijire în centrele rezidențiale și, după caz, în
centrele de zi oferă din fondurile proprii medicamentele obișnuite fără prescripție medicală,
materialele sanitare și echipamentul necesar pentru îngrijirea persoanei asistate, care nu sunt
finanțate de Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate sau prin programele
Ministerului Sănătății.
Asociațiile și fundațiile, precum și cultele recunoscute prin lege, ca furnizori privați de servicii
sociale, pot primi subvenții de la bugetul de stat și de la bugetele județene / bugetele locale drept
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formă de sprijin pentru stabilirea, dezvoltarea, diversificarea și asigurarea continuității serviciilor
sociale furnizate de acestea.
Subvenționarea furnizorilor privați din fonduri publice este reglementată de legea specială
(34/1998) privind acordarea de subvenții asociațiilor și fundațiilor din România cu personalitate
juridică care înființează și administrează unitățile de asistență socială.
8. Protecția copiilor și serviciile sociale
În Bulgaria, drepturile, principiile și măsurile pentru protecția copilului, autoritățile statului și
municipalitățile, precum și interacțiunea lor în implementarea activităților de protecție a copilului,
precum și participarea persoanelor fizice și juridice la astfel de activități sunt reglementate de
Legea privind protecția copilului. Un copil în sensul prezentei legi este orice persoană până la
vârsta de 18 ani.
Serviciile sociale sunt legate de unele dintre măsurile de protecție a copilului prevăzute de lege și,
în special, de: asistență, sprijin și servicii într-un mediu familial; cazare într-o familie de rude;
cazare în cadrul unei familii adoptive; prestarea de servicii sociale – de tip residential; cazare întro instituție specializată. Criteriile și standardele pentru serviciile sociale pentru copii pentru
implementarea acestor măsuri vor fi stabilite printr-o ordonanță adoptată de Consiliul de Miniștri
la propunerea Ministrului Muncii și Politicilor Sociale.
Legea atribuie drepturi și obligații identice cu cele ale părinților organelor de conducere ale
instituțiilor de specialitate, serviciilor sociale – de tip rezidențial și serviciilor sociale din
comunitate. De asemenea, le permite persoanelor fizice și juridice să participe la anumite
activități, în acțiuni de protecție a copilului, obligându-le să coopereze cu autoritățile statului și
municipalităților în aceste activități.
Un organism specializat al Consiliului de Miniștri pentru îndrumare, coordonare și control în
domeniul protecției copilului este Agenția de Stat pentru Protecția Copilului. Printre obligațiile
Agenției de Stat pentru Protecția Copilului se numără acordarea de licențe furnizorilor privați de
servicii sociale pentru copii.
Agenția de Stat pentru Protecția Copilului are și funcții de control în ceea ce privește serviciile
sociale pentru copii - agenția organizează drepturile copilului și standardele pentru serviciile
sociale pentru copii și stabilește încălcările cu prescripții obligatorii pentru îndepărtarea acestora.
Aceste prescripții sunt însoțite de instrucțiuni metodologice de implementare a acestora.
Un organism specializat pentru implementarea politicii de protecție a copilului în municipiu este
Direcția de "Asistență Socială", în care este înființată Departamentul pentru Protecția Copilului.
Direcția este autoritatea autorizată să aducă un copil într-o familie de asistenți maternali, în cadrul
unui serviciu de tip rezidențial / instituțional și să îl direcționeze către alte servicii sociale
existente pe teritoriul respectiv. În cadrul acestui mecanism, deciziile sale sunt decisive în ceea ce
privește ocuparea capacităților de servicii, care este modul de a controla utilizarea fondurilor
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bugetare în activitățile delegate de stat (fondurile pentru astfel de servicii se formează pe baza
capacității).
În domeniul protecției copilului în România, principalul act normativ îl constituie Legea 272/2004
privind protecția și promovarea drepturilor copilului. În conformitate cu această lege,
responsabilitatea pentru creșterea și dezvoltarea copilului revine în primul rând părinților care au
obligația de a-și exercita drepturile și de a-și îndeplini obligațiile față de copil, ținând cont de
interesul superior al copilului. În subsidiar, responsabilitatea revine comunității locale a copilului
și a familiei sale. Autoritățile administrației publice locale au obligația de a susține părinții sau,
după caz, alți reprezentanți legali ai copilului în îndeplinirea obligațiilor ce le revin în privința
copilului, dezvoltând și asigurând în acest scop servicii diversificate, la prețuri accesibile și de
calitate, care răspund nevoilor copilului.
Intervenția statului este complementară; statul asigură protecția copilului și garantează respectarea
tuturor drepturilor sale prin activitatea specifică desfășurată de instituțiile de stat și de autoritățile
publice cu atribuții în domeniu.
Serviciul public de asistență socială are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru
depistarea precoce a situațiilor de risc care pot conduce la separarea copilului de părinții săi și la
prevenirea comportamentului abuziv al părinților și a violenței domestice. Orice separare a
copilului de părinții săi și orice limitare a exercitării drepturilor părintești trebuie să fie precedate
de furnizarea sistematică de servicii și de beneficii prevăzute de lege, cu un accent deosebit asupra
părinților, consilierii, terapiei sau medierii corespunzătoare, furnizate pe baza un plan de servicii.
Orice copil care, temporar sau permanent, este privat de protecția părinților sau care, pentru a-și
proteja interesele, nu poate fi lăsat în grija lor, are dreptul la protecție alternativă. Protecția
alternativă include stabilirea tutelei, măsuri speciale de protecție prevăzute de lege, adopție. În
alegerea uneia dintre aceste soluții, autoritatea competentă va lua în considerare în mod
corespunzător necesitatea de a asigura o anumită continuitate în educația copilului, precum și
originea sa etnică, religioasă, culturală și lingvistică. Măsurile speciale de protecție a copilului
sunt: plasamentul; plasamentul în situații de urgență; supravegherea specializată.
Plasamentul este o măsură de protecție temporară, care poate fi ordonată, după caz, pentru:
- O persoană sau o familie;
- Un părinte adoptiv;
- Un serviciu rezidențial licențiat conform legii.
Plasarea unui copil care nu a împlinit vârsta de 3 ani poate fi disponibilă numai familiei extinse,
substitutive sau adoptive, iar plasarea într-un serviciu rezidențial este interzisă.
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În ceea ce privește copilul cu dizabilități, în România beneficiază de o alocație dublă, asistență
medicală gratuită, inclusiv medicație gratuită atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât și în timpul
spitalizării și de o indemnizație specială și poate beneficia, în funcție de gradul de invaliditate, de
dreptul la un asistent personal. Parintele sau reprezentantul legal sau asistentul personal are
obligația de a respecta și / sau urma serviciile prestate în planul de recuperare pentru copilul cu
dizabilități.
9. Resurse umane pentru furnizarea de servicii sociale
În Bulgaria, ca și în alte țări, persoanele care furnizează servicii sociale sunt denumite în mod
obișnuit "asistenți sociali". Acest grup include specialiști diferiți - pe lângă cei care au terminat
"asistența socială" la universitate, precum și diferite tipuri de reabilitatori, terapeuți, educatori,
psihologi etc. Legea nu dispune de reglementări privind asistenții sociali. În cadrul serviciilor
sociale speciale, astfel de specialiști sunt numiți după necesități, în funcție de metodologia
serviciului însuși și de capacitatea acestuia (numărul de utilizatori deserviți). Nu există o cerință
obligatorie pentru un asistent social să dețină o diplomă terțiară în specialitate, dar acest lucru este
recomandabil. În general, asistenții sociali nu se numără printre specialiștii bine remunerați din
Bulgaria.
În același mod, în România serviciile sociale sunt furnizate de echipe multidisciplinare de diverși
specialiști, inclusiv asistenți sociali care își exercită profesia în conformitate cu prevederile Legii
466/2004 privind Statutul asistentului social și psihologilor care își exercită profesia în
conformitate cu prevederile Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept
de liberă practică privind înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor în / din
România.
În domeniul protecției copilului, în ambele țări, candidații au obligația de a trece procedurile de
certificare pentru a primi statutul de părinte adoptiv.
10. Planificarea serviciilor sociale
În Bulgaria, în 2010, s-a modificat cadrul legal legat de dezvoltarea serviciilor sociale. Pentru
prima dată, strategiile regionale au fost dezvoltate în toate cele 28 de regiuni ale țării. Ca urmare a
instruirilor, a început un proces real de evaluare a nevoilor și planificării serviciilor și de
introducere a unui pachet minim garantat de servicii în toate domeniile. Pe baza acordului încheiat
cu Ministerul Muncii și Politicilor Sociale și cu Agenția de Asistență Socială pentru diseminarea
bunelor practici, UNICEF a oferit asistență tehnică și un suport metodologic structurat cuprinzător
pentru procesul de planificare națională în 2010.
Potrivit legii, Guvernatorul Districtual organizează elaborarea unei strategii pe cinci ani pentru
dezvoltarea serviciilor sociale la nivel districtual pe baza unei analize a nevoilor de servicii sociale
în fiecare municipalitate pe teritoriul districtului. Dezvoltarea strategiei implică
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reprezentanți ai municipalităților de pe teritoriul districtului, Direcția regională de asistență
socială, managementul educațional regional, inspecția sanitară regională, serviciul regional de
ocupare a forței de muncă, persoanele juridice fără scop lucrativ care activează în domeniul
serviciilor sociale și alte organisme interesate, persoane fizice și organizații. Această strategie
include o analiză a nevoilor de servicii sociale la nivel regional și municipal, cum ar fi tipurile,
grupurile țintă, capacitatea, oportunitățile de finanțare.
Pe baza strategiei regionale aprobate, primarul municipiului organizează elaborarea unei strategii
de dezvoltare a serviciilor sociale la nivel municipal, cu participarea reprezentanților Direcției de
Asistență Socială, consiliilor publice și altor organisme interesate, persoane și organizații
implicate în dezvoltarea serviciilor sociale pe teritoriul municipiului. Această strategie include, de
asemenea, o analiză a nevoilor de servicii sociale la nivel municipal, cum ar fi tipurile, grupurile
țintă, capacitatea, oportunitățile de finanțare etc. Este aprobat de Consiliul Municipal care adoptă,
de asemenea, planuri anuale pentru implementarea și dezvoltarea serviciilor sociale în municipiu.
11. Tipologia puterii în domeniul asistenţei sociale
În Bulgaria, potrivit legii, Ministrul Muncii și Politicilor Sociale dezvoltă, coordonează și
implementează politica de stat în domeniul asistenței sociale.
Pentru implementarea politicii de stat în domeniul asistenței sociale a fost înființată o Agenție de
Asistență Socială împreună cu Ministrul Muncii și Politicilor Sociale, care este asistată în
activitățile sale de către organele de stat, administrațiile regionale, organele locale de
autoguvernare și entitățile juridice fără scop lucrativ.
Agenția de Asistență Socială este o agenție executivă, persoană juridică cu sediul în Sofia. Este
reprezentată și condusă de un Director Executiv. Funcțiile sale includ: implementarea politicii de
stat privind asistența socială; furnizarea de prestații sociale; coordonarea și controlul activităților
de planificare și dezvoltare a serviciilor sociale, asigurarea suportului metodologic în furnizarea
acestora; serviciul de informare al sistemului; luarea deciziilor privind deschiderea, închiderea,
schimbarea tipului, amplasării și capacității serviciilor sociale (funcție delegată doar de stat);
înregistrarea entităților care furnizează servicii sociale; participarea la elaborarea actelor
legislative în domeniul asistenței sociale și al serviciilor sociale; ținerea evidenței copiilor care pot
fi adoptați și a familiilor adoptive; si altele. Această activitate este efectuată de Agenție cu ajutorul
unităților sale teritoriale.
Un Inspectorat este responsabil de Directorul Executiv al Agenției de Asistență Socială, care
efectuează un control specializat asupra implementării legale a regulamentelor de asistență socială
asupra diviziunilor teritoriale ale Agenției și ale furnizorilor de servicii sociale.
Direcțiile teritoriale ale Agenției de Asistență Socială sunt Direcțiile Regionale pentru Asistență
Socială (DRAS) în cele 28 de districte administrative și Direcțiile de Asistență Socială (DAS)
care operează pe un teritoriu mai mic, de obicei incluzând mai multe municipalități. Direcțiile
Regionale pentru Asistență Socială coordonează și controlează activitățile Direcțiilor de Asistență
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Socială în domeniul administrativ respectiv. Printre funcțiile importante ale direcțiilor se numără
deciziile de a îndruma utilizatorii către utilizarea anumitor tipuri de servicii sociale fără de care
acestea nu pot fi întreținute în detrimentul fondurilor publice de la furnizorii sociali.
Departamentele de specialitate "Protecția Copilului" operează în Direcțiile de Asistență Socială
ale căror funcții sunt în principal metodologice în ceea ce privește activitățile de protecție a
copilului, inclusiv serviciile sociale pentru copii.
Primarul municipiului administrează serviciile sociale pe teritoriul municipiului respectiv, care
sunt delegate de activitățile statului și activitățile locale, este responsabil pentru îndeplinirea
criteriilor și standardelor de prestare a serviciilor sociale și este angajatorul managerilor acestor
servicii, cu excepția cazurilor în care primarul este delegat să gestioneze unui alt contractant.
În România, la nivel central, Ministerul Muncii și Justiției Sociale este autoritatea care elaborează
politica de asistență socială și stabilește strategia națională de dezvoltare.
În cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale există Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție
Socială (ANPIS). ANPIS este structura principală care administrează beneficiile sociale în
România și îndeplinește acest rol prin intermediul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție
Socială. Agenția aplică politicile și strategiile din domeniul sistemului național de asistență socială
elaborate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, având următoarele obiective principale:
- administrarea fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru plata prestațiilor de asistență socială,
precum și a celor pentru programele de servicii sociale, potrivit legii;
- asigurarea unui sistem eficient și integrat de gestionare și plată a beneficiilor asistenței sociale la
nivel național;
- prevenirea erorilor, a fraudei și a corupției în sistemul de acordare a beneficiilor asistenței
sociale și serviciilor sociale;
- monitorizarea plății prestațiilor de asistență socială și a programelor de servicii sociale;
- evaluarea și monitorizarea serviciilor sociale bazate pe standarde de calitate și cost și colectarea
datelor necesare pentru indicatorii de incluziune socială;
- organizarea și prestarea de servicii pentru stabilirea, înregistrarea și plata prestațiilor de asistență
socială;
- organizarea și asigurarea unui sistem de înregistrare și evaluare a beneficiarilor asistenței
sociale;
- asigurarea furnizării informațiilor necesare pentru punerea în aplicare a politicilor și strategiilor
în domeniul asistenței sociale;
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- facilitarea accesului persoanelor îndreptățite, în condițiile legii, la beneficiile asistenței sociale;
- gestionarea eficientă a resurselor umane și materiale în domeniul său de activitate;
- exercitarea controlului asupra aplicării unitare și conformității cu reglementările din domeniul
său de activitate, modul de asigurare, administrare și gestionare a beneficiilor asistenței sociale și
serviciilor sociale;
- îndrumarea autorităților administrației publice centrale și locale, a persoanelor fizice și juridice,
publice sau private, cu responsabilități în domeniul asistenței sociale, în vederea bunei desfășurări
a activității, îmbunătățirii activității și prevenirii încălcărilor dispozițiile legale.
De asemenea, în subordinea Ministerului Muncii și Justiției Sociale există trei agenții, instituții
publice cu personalitate juridică:
- Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități;
- Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție;
- Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați;
- Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.
La nivel județean, instituțiile cu responsabilitate de asistență socială sunt:
- Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială;
- Direcțiile de Asistență Socială și Protecția Copilului.
La nivel local, consiliile locale sunt responsabile pentru:
- finanțarea burselor sociale pentru elevi,
- acordarea de subvenții ONG-urilor cu activități de asistență socială care funcționează la nivel
local,
- finanțarea și coordonarea activităților cantinelor de ajutor social,
- finanțarea și organizarea serviciilor locale sau regionale de asistență socială prin asociere cu alte
consilii locale,
- coordonarea rețelei de asistenți personali pentru persoanele cu handicap.
12. Participarea civilă la procesul decizional în domeniul social
În procesul de pregătire pentru aderarea la UE, o serie de organizații din Bulgaria au dobândit o
experiență considerabilă în furnizarea de servicii. Mai mult, se poate spune că acestea au fost o
putere majoră de reformă socială și în special în procesul de dezinstituționalizare. În acestea,
sectorul civil a fost sprijinit în principal de surse externe, cum ar fi programul PHARE al Uniunii
Europene, programul Serviciul Social Internațional - Elveția, programul MATRA al Guvernului
Olandez și altele. Datorită acestui fapt, cel de-al treilea sector din Bulgaria a câștigat privilegiul și
responsabilitatea de a participa ca furnizor de servicii pentru copii și persoane fiind finanțat din
fonduri de stat. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că, în ciuda posibilităților legale, mai
puțin de jumătate din municipalitățile bulgare deleagă servicii sociale organizațiilor private.
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Pentru a dezvolta o poziție civică activă în rândul comunităților locale și pentru a promova
controlul civic în municipii, s-au înființat Consilii Publice care să asiste la implementarea politicii
de asistență socială în municipalități, să discute strategiile regionale, programele și proiectele
legate de beneficiile sociale, coordonarea prestării serviciilor sociale de către persoane fizice
înregistrate conform Legii Comerțului, să efectueze controlul asupra calității serviciilor sociale în
conformitate cu standardele și criteriile stabilite și multe altele. Organizațiile civile pot participa la
lucrările consiliilor.
După cum s-a menționat deja, modificările aduse Legii privind asistența socială din 2010 au
introdus o cerință legală pentru fiecare municipalitate și zonă de a adopta strategii pentru
dezvoltarea serviciilor sociale. Organizațiile civile s-au alăturat grupurilor de lucru pentru a
pregăti strategii în condițiile legii.
În scopul protejării intereselor utilizatorilor serviciilor sociale și exercitării controlului public,
Regulamentul de aplicare a Legii privind Asistența Socială reglementează faptul că pentru
utilizatorii serviciilor sociale sau pentru tutorii acestora poate fi creată consilierea. Consiliile au
funcții consultative în efectuarea activităților de servicii sociale și monitorizează calitatea
acestora. În cazul încălcărilor constatate, consiliile notifică în scris Inspectoratul Agenției de
Asistență Socială.
În ceea ce privește protecția copilului, există, de asemenea, o cerință în fiecare municipalitate de a
avea o Comisie pentru Copii cu funcție de consiliere și coordonare. În comisie, pe lângă
reprezentanții administrației municipale, ai poliției și ai altor instituții, legea recomandă atragerea
persoanelor juridice fără scop lucrativ și a altor persoane care desfășoară activități de protecție a
copilului. Comisia este o unitate de politici unificatoare și coordonatoare pentru toți copiii de pe
teritoriul municipalității și formează și asigură implementarea politicii locale de protecție a
copilului.
În România, la nivel guvernamental, Ministerul Muncii și Justiției Sociale elaborează strategii și
politici sociale în consultare cu societatea civilă. De asemenea, proiectele de acte normative sunt
publicate pentru consultare publică.
Mai vizibile sunt oportunitățile de participare a cetățenilor în domeniul protecției copilului. De
exemplu, Legea pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului, astfel cum a fost
modificată, impune autorităților administrației publice locale implicarea comunității locale în
procesul de identificare a nevoilor comunității și de rezolvare a problemelor sociale legate de
copiii la nivel local. În acest scop, se prevede înființarea de structuri comunitare consultative.
Aceștia au misiunea de a promova respectarea drepturilor copiilor în unitățile administrativteritoriale respective, în cooperare cu structurile cu atribuții în domeniu la nivel județean.
Membrii structurilor consultative comunitare sunt cetățeni comunitari, lideri formali și informali
care doresc să se angajeze în calitate de voluntari în intervenția comunitară: consilierii locali,
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preoții (indiferent de religie) și / sau profesorii de religie, polițiștii de proximitate, medicii de
familie și / medicii pediatrii, consilierii școlari, directorii școlilor și / sau profesorii, președintele
unei asociații de chiriași, reprezentantul oricărei alte asociații din comunitate (religioasă, de
tineret, pentru femei, pentru minorități etc.), servicii sociale, reprezentanți mass media locali ,
operatori economici / oameni de afaceri, lideri ai comunității.
Structurile consultative comunitare recomandă autorităților publice județene acțiuni de prevenire a
abuzului asupra copiilor (abuz sexual, fizic sau emoțional), a neglijării (fie aceasta fizică,
medicală sau educațională) a exploatării economice a copiilor (prin muncă sub limita legală, prin
cerșetorie etc.), a exploatării sexuale și a atracției copiilor.
Acțiuni preventive pot fi:
1. Informarea membrilor comunității despre această problemă (în cadrul "școlii de instruire
parentală" sau a familiilor / familiilor de sprijin);
2. Identificarea și propunerea de soluții concrete pentru copiii expuși riscului de exploatare prin
muncă, exploatare sexuală și trafic de copii (centre de zi, centre de consiliere și sprijin);
3. Facilitarea accesului familiilor vulnerabile la serviciile de asistență existente;
4. Raportarea către autoritățile publice județene a cazurilor de copii-victime.
13. Dezinstituționalizarea și dezvoltarea serviciilor sociale
În Bulgaria există un consens că tipul instituțional de servicii, atât pentru adulți, cât și în special
pentru copii, face parte din patrimoniul greu lăsat de statul totalitar. Procesul de
dezinstituționalizare, precum și serviciile conexe comunitare, se află în centrul reformei sociale
din țară. Este semnificativ faptul că la sfârșitul anului 2003 serviciile sociale din comunitate au
fost de numai 40 de persoane, iar în 2009 - 448 de servicii aveau o capacitate de întreținere a
11789 persoane. În plus față de înființarea de noi servicii sociale în comunitate, reforma în acest
domeniu se realizează și prin îmbunătățirea calității vieții persoanelor care locuiesc în instituții
specializate.
În februarie 2010, Guvernul Republicii Bulgaria a adoptat un document de bază privind
deinstituționalizarea Strategiei Naționale "Viziune pentru Dezinstituționalizarea Copiilor în
Republica Bulgaria". Strategia a fost elaborată în conformitate cu Ghidul privind Îngrijirea
Alternativă a Copilului, adoptat de Comitetul Națiunilor Unite pentru Drepturile Copilului și
aprobat de Adunarea Generală. A fost discutată public cu 23 de organizații neguvernamentale
bulgare. Această strategie recunoaște că, la douăzeci de ani de la începutul schimbărilor politice,
instituționalizarea îngrijirii copiilor în Bulgaria continuă să fie o problemă nerezolvată care nu
poate fi explicată doar de trecutul totalitar. Lipsa unei voințe politice clare de a închide căminele a
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condus la "reformarea" și "restructurarea" acestora, adesea percepute ca fiind repararea clădirii și
nu conduc la o schimbare semnificativă în modul de îngrijire și de trail al copiilor.
Documentul prevede ca toate programele și proiectele destinate dezinstituționalizării și dezvoltării
diverselor servicii pentru copii și familii finanțate de Uniunea Europeană sau de către bugetul
național în Bulgaria să fie ghidate de strategia națională adoptată.
Ca urmare a implementării acestui document strategic, pe termen lung, în perspectiva reducerii
numărului de copii în instituții, se așteaptă ca închiderea la scară largă a instituțiilor clasice să fie
realizată în timp ce instituționalizarea copiilor între 0 și 3 ani după finalizarea reformei va fi
completă. Măsurile planificate vizează, în principal, reglementarea intrării instituțiilor, prin
sprijinirea familiilor și dezvoltarea serviciilor de prevenire a abandonului, cum ar fi serviciile de
prevenire a abandonului familiilor, intervenția timpurie și sprijinul pentru copii, serviciile de
planificare familială și mediere familială. Eforturile vizează introducerea asistenței maternale la
scară națională ca o alternativă majoră pentru adaptarea unei instituții specializate și promovarea
dezvoltării adopției. O altă parte substanțială a activităților vizează reglementarea producției
instituțiilor și reducerea numărului de copii care merg de la o instituție la alta. Se intenționează
introducerea de programe speciale pentru copii pentru a părăsi centrele și pentru a fi pregătiți
pentru integrarea cu succes. Un loc special în documentul de strategie este dedicat serviciilor de
sprijinire a familiilor ce au copii cu dizabilități - crearea de echipe de intervenție timpurie, servicii
sociale mobile etc. Strategia națională stabilește un obiectiv clar și definit: închiderea tuturor
instituțiilor pentru copii în termen de 15 ani de la adoptarea documentului și împiedicarea plasării
și creșterea copiilor de la 0 la 3 ani în îngrijirea rezidențială după finalizarea reformei.
Rezultatele implementării Strategiei sunt tangibile - de exemplu, cifrele pentru primul an de
intrare în vigoare arată faptul că procentul copiilor plasați în cămine a scăzut cu aproximativ 1.000
în doar un an - 4755, comparativ cu 5695 în 2010. Conform datelor începând cu anul 2015,
numărul copiilor din instituțiile specializate a scăzut cu 78% față de anul 2011, recepția în astfel
de instituții cu 68%, iar numărul copiilor crescuți în familii adoptive a crescut de la 855 la 2323.
Pentru a dezvolta servicii de îngrijire pe termen lung pentru persoanele în vârstă și pentru a le
îmbunătăți calitatea vieții, la începutul anului 2014, a fost adoptată o Strategie națională de
îngrijire pe termen lung. Strategia prevede crearea unor servicii comunitare și interne accesibile și
de calitate pentru a asigura integrarea socială a persoanelor cu dizabilități și a persoanelor în
vârstă și, în același timp, va avea un rol preventiv în instituționalizarea acestor persoane. Un
accent puternic al Strategiei se referă la dezinstituționalizarea serviciilor de îngrijire pentru
persoanele cu handicap și persoanele în vârstă, dezvoltarea serviciilor în mediul de acasă și
sprijinirea familiilor cu responsabilități sporite pentru îngrijirea membrilor de familie aflați în
întreținere. Promovarea sinergiilor dintre serviciile sociale și cele de sănătate, inclusiv dezvoltarea
de servicii intersectoriale inovatoare, precum și punerea în aplicare a unei abordări integrate sunt,
de asemenea, printre prioritățile strategiei. Printre principalele priorități ale Strategiei se numără
crearea unui mecanism mai eficient de finanțare a serviciilor de îngrijire pe termen lung și de
obținere a unei creșteri durabile a resurselor financiare pentru serviciile comunitare și interne.
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În România, precum și în Bulgaria, statul totalitar a lăsat aceeași moștenire în sfera serviciilor
sociale. Procesul de dezinstituționalizare era un ansamblu de activități, nu se referea la închiderea
simplă a unei instituții. Într-un sens general, se consideră că procesul de dezinstituționalizare
constă în trei componente:
- prevenirea intrărilor și plasamentelor care nu sunt necesare în sistem;
- detectarea și dezvoltarea în cadrul comunității a unor alternative adecvate pentru găzduirea,
pregătirea, educarea și reabilitarea copiilor care nu trebuie să fie plasați într-un centru rezidențial
de îngrijire;
- Îmbunătățirea condițiilor, a procesului de îngrijire și tratament pentru copiii care au nevoie de
îngrijirea oferită de stat.
Cei mai importanți pași ai procesului de dezinstituționalizare au fost:
ETAPA 1: Identificarea grupului țintă de copii sau a instituției țintă.
S-a recomandat luarea unei decizii de închidere a unei instituții și această instituție ar trebui să fie
închisă pentru totdeauna. S-a început cu instituții pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 și 3 ani,
pentru a fi siguri că niciun copil nu a intrat în sistem.
ETAPA 2: Planificarea și grupurile de acțiune
Imediat după identificarea grupului țintă sau a instituției, au fost înființate grupuri de acțiune, al
căror rol a fost acela de a supraveghea întregul proces de închidere. Aceste grupuri au avut
întâlniri periodice și au inclus:
- un reprezentant cu o înaltă funcție în cadrul Direcției Județene pentru Protecția Drepturilor
Copilului (director sau director adjunct);
- administratorul instituției care a fost închisă;
- reprezentanți din partea organizațiilor neguvernamentale partenere care au fost implicați în
procesul de închidere;
- reprezentanți ai autorităților locale care au fost implicate;
- o persoană cu o expertiză în cadrul asistenței sociale sau în lucrul cu un anumit grup țintă;
- un economist sau director financiar din partea Direcției Județene pentru Protecția Drepturilor
Copilului.
ETAPA 3: Principii
Procesul de dezinstituționalizare a respectat cel puțin următoarele principii:
- Copiii ar trebui să trăiască cu familiile lor;
- Copiii trebuie protejați împotriva cazurilor de abuz și rele tratamente;
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- Copiii trebuie să mențină contactul cu familiile lor;
- Opinia copiilor trebuie ascultată;
- Copiii trebuie tratați drept persoane fizice;
- Ar trebui să fie găsite unele familii înlocuitoare;
- Pentru unii copii este necesară o îngrijire rezidențială specială;
- Mutarea ar trebui să fie ultima pentru copil și ar trebui să fie una pozitivă;
- Grupurile de frați trebuie menținute sau reunite;
- Ar trebui să se acorde sprijin suplimentar copiilor cu nevoi speciale.
ETAPA 4: Planificare
Procesul de planificare a fost împărțit în două etape majore, cel al analizei și cel al logisticii.
I. A fost realizată o reevaluare complexă pentru toți copiii, implicând experții.
Au avut loc discuții cu părinții sau cu îngrijitorul privind dezvoltarea copilului și situația sa
socială. Au fost efectuate vizite la domiciliu, la familiile biologice ale copiilor. Au fost efectuate
evaluări pentru a afla istoria copiilor, motivul pentru instituționalizare, antecedentele medicale,
cazurile de abuz etc. Evaluările au fost făcute și pentru frații copiilor, de la alte instituții.
Scopul acestor evaluări a fost unul dublu. În primul rând, ele prezintă o imagine generală a
fiecărui copil, pentru nevoile și dezvoltarea copilului, care vor constitui apoi baza pentru
conceperea serviciului. În al doilea rând, oferă o bază pentru evaluarea și monitorizarea eficienței
serviciilor după mutarea copilului.
Analiza fluxului de copii prin intermediul instituției s-a bazat pe date dintr-un an întreg, alocate pe
luni. Datele au inclus:
- numărul intrărilor și ieșirilor lunare;
- vârsta copiilor care intră și pleacă în fiecare lună;
- locul de unde vin copiii, pe categorii: familii biologice, familii extinse, servicii alternative, alte
instituții, de pe stradă;
- Locurile unde au venit copiii, clasificate pe categorii: familii biologice, familii extinse, adopții.
De asemenea, a existat o analiză generală a costurilor de operare. S-a obținut atât un cost unitar
pentru copil, cât și un cost total pentru funcționarea instituției în decursul unui an. Pe această bază,
serviciile alternative au fost concepute astfel încât costurile generale să nu depășească bugetul.
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Planul de închidere include și planurile pentru clădire. Acest fapt a inclus diviziunea modulară a
clădirii. În unele cazuri, o soluție a fost reprezentată de închirierea sau punerea în funcțiune a
clădirii către o altă autoritate.
I. Logistica înseamnă, în primul rând, conceperea serviciilor alternative.
Serviciile alternative includ: programe de reintegrare și plasament familial, sprijin maternal,
adopție națională, servicii rezidențiale speciale, servicii comunitare (centre de zi sau centre de
consiliere). Procesul de concepție aproximează numărul de copii care vor fi mutați în fiecare
serviciu nou. Logistica înseamnă și previziunea financiară a costurilor viitoare de funcționare.
Când s-au efectuat unele servicii de prevenire, previziunea financiară a inclus numărul de copii
care ar putea intra altfel în sistemul rezidențial, precum și costurile implicate în acest lucru. Astfel,
s-a demonstrat eficiența economică a serviciilor de prevenire. De asemenea, au fost luate în
considerare necesitățile de pregătire a personalului. Pe baza acestor previziuni, a fost elaborat un
plan de acțiune și un program. Planul a stat la baza programului de închidere. Planul a început
odată cu înființarea serviciilor de prevenire (dacă a fost necesar) și a fost concentrat asupra
serviciilor pentru copii care au fost greu de plasat. Planul a inclus mutarea, în etape, pentru copii
(și pentru personal, dacă a fost necesar) în cadrul noilor servicii și un program de pregătire înainte
și după plasare. În timpul programului de închidere a fost inevitabilă operarea, pentru un timp, a
celor două sisteme în paralel, până când instituția a fost închisă.
Programul de închidere a urmat 4 puncte importante:
- Oprirea intrărilor în cadrul instituției;
- Punerea în aplicare a planului de acțiune;
- Plasarea copiilor, pe etape;
- Plasarea personalului, pe etape.
Evaluarea dezvoltării copiilor a fost continuă în cadrul noilor servicii.
La 12 luni de la închidere și apoi, în fiecare an, s-a făcut o evaluare a noilor servicii.
Prin datele furnizate de Organizația Salvați Copiii, România s-a arătat că, în 2002, din totalul de
4.965.044 copii existenți, 0.87% erau în îngrijire rezidențială, 38.599 copii erau plasați în instituții
de stat și 5.104 în instituții neguvernamentale.
Începând cu anul 2001, a început un program intensiv de dezinstituționalizare și a fost realizată
dezinstituționalizarea unui număr considerabil de copii. Datele statistice furnizate de ANPDC
(Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului) arată că în martie 2007 au fost
plasați în instituții 26.599 copii, reprezentând aproximativ 36% dintre copiii separați de părinți, iar
47.194 copii (aproximativ 64%) sunt copii protejați prin servicii de tip familial (părinți adoptivi,
rude până la gradul IV, alte familii / persoane).
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Deși acțiunile guvernamentale au căutat să reducă numărul de copii din instituțiile rezidențiale,
problemele cu care se confruntă atât copiii care au părăsit instituțiile, cât și cei care încă locuiesc
în sistemul rezidențial sunt încă un subiect delicat în protecția copilului.
În prezent, documentul strategic principal privind asistența socială în România este Strategia
Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015-2020, aprobată prin Hotărârea
Guvernului 383/2015, împreună cu Planul strategic de acțiune pentru perioada 2015-2020. Aceste
două documente definesc atât obiectivele, cât și principalele direcții de intervenție în domeniul
incluziunii sociale până în 2020.
Potrivit acestor documente, scopul guvernului român este acela ca toți cetățenii să aibă șanse egale
de a participa în societate, de a fi apreciați și de a fi valorificați, de a trăi în demnitate și ca nevoile
lor elementare să fie satisfăcute și diferențele respectate. În mod specific, principalul rezultat al
strategiei este de a asigura incluziunea socială a grupurilor vulnerabile și de a reduce numărul
persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială cu 580,000 până în 2020, în comparație
cu 2008, în conformitate cu obiectivul asumat de România de a atinge obiectivele Strategiei
Europa 2020.
- Pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-17 ani, obiectivul strategiei este acela de a asigura
oportunitatea de a se dezvolta, indiferent de originea socială, prin asigurarea condițiilor pentru
dezvoltarea abilităților și dobândirea de cunoștințe pentru a-și atinge pe deplin potențialul
individual ca și elevi și studenți de succes, oameni cu încredere în sine, cetățeni responsabili
pentru a contribui la dezvoltarea societății.
- În ceea ce privește adulții care doresc să lucreze pe piața muncii, obiectivul este de a asigura
oportunitatea participării depline la viața economică, socială și culturală a României.
- Scopul pentru cei care au ajuns la vârstele active trebuie să fie apreciat și respectat, să rămână
persoane independente și să poată participa în toate aspectele vieții ca cetățeni activi și să se
bucure de o înaltă calitate a vieții într-o comunitate sigură.
Strategia împarte în mod generic diferitele tipuri de intervenții în:
- Politici orientate spre persoane;
- Politici zonale.
Politicile orientate spre persoane acoperă politicile ce vizează direct reducerea sărăciei și creșterea
incluziunii sociale în mai multe domenii-cheie: venituri (prestații de asistență socială și drepturi de
securitate socială), energie redusă, ocuparea forței de muncă, educație, sănătate, cazare,
participare socială și servicii sociale. Deoarece sărăcia are o distribuție teritorială specifică în
România, unul dintre obiectivele principale ale Strategiei este acela că alocarea resurselor se
corelează cu repartizarea nevoilor în întreaga țară (prin politici zonale).
În domeniul serviciilor sociale, intervențiile-cheie pentru reducerea sărăciei și promovarea
incluziunii sociale sunt:
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1. Complementaritatea fondurilor publice disponibile pentru sectorul serviciilor sociale cu
finanțarea Uniunii Europene.
2. Consolidarea și îmbunătățirea serviciilor sociale la nivel comunitar prin:
- dezvoltarea unui pachet minim de intervenție ca responsabilitate obligatorie a fiecărei autorități
locale;
- finanțarea unui program național care să asigure în fiecare localitate existența a cel puțin un
angajat cu normă întreagă care desfășoară activități sociale și lucrează cu persoane vulnerabile și
cu familiile acestora;
- finanțarea unui program național de formare a personalului de asistență socială și elaborarea
metodologiilor, ghidurilor și instrumentelor pentru sprijinirea aplicării pe scară largă a
managementului cazurilor Serviciilor publice de asistență socială (SPAS), în special în municipiile
și orașele mici;
- dezvoltarea unui sistem solid de monitorizare și evaluare socială la nivel comunitar;
- finanțarea de la Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 a investițiilor în
infrastructură necesare furnizării și dezvoltării serviciilor sociale (centre de zi, cantine sociale,
centre de îngrijire la domiciliu etc.).
3. Dezvoltarea echipelor de intervenție comunitare integrate pentru a oferi servicii sociale de
educație, ocupare a forței de muncă, sănătate și intermediere socială și facilitarea programelor la
nivel comunitar, în special în zonele sărace și marginalizate, rurale și urbane, în zonele cu
persoane de entice romă și ne-romă prin:
- elaborarea de metodologii, protocoale și proceduri de lucru clare pentru lucrătorii sociali bazați
pe comunitate;
- dezvoltarea unor centre comunitare multifuncționale în zonele marginalizate pentru furnizarea de
servicii integrate (dar nu exclusiv) familiilor aflate în sărăcie extremă.
4. Consolidarea serviciilor sociale pentru protecția copilului prin:
- dezvoltarea și consolidarea capacității de prevenire la nivel comunitar și a serviciilor de
asistență;
- reconsiderarea modalităților și a mijloacelor (inclusiv a prestațiilor sociale) pentru a oferi sprijin
familiilor pentru a preveni separarea copilului de familie;
- revizuirea serviciilor existente de protecție a copilului pentru a îmbunătăți calitatea asistenței
acordate, reducând în același timp durata șederii în sistemul de protecție la minimul necesar
(inițiativa cheie propusă);
- dezinstituționalizarea și tranziția la îngrijirea bazată pe comunitate;
- finanțarea din Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 a infrastructurii sociale
necesare pentru furnizarea de servicii sociale pentru copii (centre de zi, cămine familiale etc.).
5. Dezvoltarea serviciilor sociale pentru grupurile vulnerabile prin:
- creșterea finanțării pentru serviciile sociale și infrastructura socială și îmbunătățirea procedurilor
de contractare a serviciilor sociale furnizorilor neguvernamentali și privați;
- consolidarea rolului Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC)
în planificarea strategică, îndrumarea și coordonarea metodologică pentru Serviciile publice de
asistență socială (SPAS), precum și monitorizarea și evaluarea furnizorilor de servicii din județ.
6. Consolidarea serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilități prin:
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- dezvoltarea și consolidarea capacităților comunitare de sprijin și de prevenire;
- dezinstituționalizarea și tranziția la îngrijirea bazată pe comunitate;
- finanțarea din Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 a infrastructurii sociale
necesare pentru furnizarea de servicii sociale persoanelor cu dizabilități (centre de zi, facilități
protejate etc.).
14. Serviciile sociale în regiunea transfrontalieră româno-bulgară
Ca rezultat al cercetărilor efectuate în regiunea țintă din Bulgaria, a fost identificat un număr total
de 376 de servicii sociale, cu circa 18 450 beneficiari în prezent în cele opt regiuni de frontieră.
Acest număr este probabil puțin mai mic decât serviciile livrate efectiv din cauza faptului că
cercetarea nu acoperă serviciile furnizate de filialele Agenției de Asistență Socială și serviciile
furnizate la domiciliu. De exemplu, nu sunt incluse servicii cum ar fi "asistent personal" sau
"asistență de familie".
Tipul serviciului social
SERVICII ÎN COMUNITATE PENTRU COPII
Centrul de zi pentru copii și tineri cu dizabilități - îngrijire săptămânală
Centrul de zi pentru copii și / sau tineri cu dizabilități
Unitatea mama și copilul
Centrul de criză pentru copii
Reședință monitorizată
Reședință provizorie pentru copii
Centrul de cazare de tip familial pentru copiii fără dizabilități
Centrul de cazare de tip familial pentru copiii cu dizabilități
Centrul de cazare de tip familial pentru copii / tineri fără dizabilități
Centrul de cazare de tip familial pentru copii / tineri cu dizabilități
Centrul de cazare de tip familial pentru copii / tineri cu dizabilități, ce necesită îngrijire
medicală constantă
Centrul de asistență socială
Centrul de lucru cu copiii străzii
Centrul de reabilitare socială și integrare pentru copii
SERVICII ÎN INSTITUȚII PENTRU COPII
Cămin pentru copiii lipsiți de îngrijirea părintească
SERVICII ÎN COMUNITATE PENTRU ADULȚI
Centrul de zi pentru copii și adulți cu dizabilități
Centrul de zi pentru adulți cu dizabilități
Centrul de zi pentru persoane în vârstă
Reședință protejată pentru persoanele cu tulburări psihice
Reședință protejată pentru persoanele cu retard mental
Reședință protejată pentru persoanele cu dizabilități fizice
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Număr
3
19
3
6
3
6
5
1
40
35
1
35
4
10
4
2
15
12
14
34
2
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Reședință monitorizată
Reședință provizorie pentru adulți
Centrul de criză pentru adulți
Adăpost
Centrul de cazare temporară
Centrul de cazare de tip familial pentru adulți ce suferă de demență
Centrul de cazare de tip familial pentru adulți cu tulburări psihice
Centrul de cazare de tip familial pentru persoanele cu retard mental
Centrul de cazare de tip familial pentru persoanele cu dizabilități fizice
Centrul de cazare de tip familial pentru persoanele în vârstă
Centrul de reabilitare socială și integrare pentru adulți
Sprijin social la domiciliu

3
3
1
1
4
3
14
12
7
2
24
Nu există
informații

SERVICII ÎN INSTITUȚII PENTRU ADULȚI
Cămin pentru adulți ce suferă de demență
Cămin pentru adulți cu tulburări psihice
Cămin pentru persoanele cu retard mental
Cămin pentru persoanele cu dizabilități fizice
Cămin pentru adulți cu tulburări senzoriale
Cămin pentru persoanele în vârstă

6
2
8
5
1
27
376

Total

Distribuția serviciilor pe regiuni este următoarea:
Regiune
Vidin
Montana
Vratsa
Pleven
Veliko Tarnovo
Ruse
Silistra
Dobrich
Total

Număr de servicii
61
44
50
35
68
57
34
27
376

Serviciile sociale pentru copii sunt 172 (45,5%), pentru adulți - 205 (54,5%). Doar unul dintre
serviciile pentru copii este oferit în instituții specializate (cămine), în timp ce restul de 171 sunt în
comunitate. Serviciile comunitare pentru toate tipurile de beneficiari predomină în număr - 326
(86,7%) la 50 (13,3%). Serviciile comunitare devin din ce în ce mai populare, cum ar fi centre de
zi, adăposturi, cazare de tip familial (pentru copii), centre de sprijin public (pentru copii și părinți),
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centre de reabilitare socială și integrare pentru copii și adulți), precum și popularul serviciu
"sprijin social la domiciliu", care este practic livrat în aproape fiecare municipalitate. Un asistent
la domiciliu / asistent social este, de asemenea, foarte popular, dar acest serviciu este furnizat în
mare parte prin proiecte, de aceea nu este descris pe deplin în cercetare.
Întrebarea cu diversificarea furnizorilor de servicii sociale din regiune nu este încă suficient de
bine rezolvată. Este de remarcat faptul că majoritatea serviciilor, atât în instituții, cât și în
comunitate, sunt furnizate de municipalități. Excepțiile nu sunt foarte multe, doar 35 de ONG-uri
gestionează servicii din cele cercetate în mod autonom sau în parteneriat cu municipalitățile. În
același timp, sectorul civil a fost inițiatorul înființării unei mari părți a serviciilor comunitare
create pe proiecte care au trecut apoi la municipalități. Pozitiv va fi exemplul municipalităților
Ruse și Vidin, care a delegat cel mai mare procent de servicii sociale ONG-urilor.
Referitor la diversitatea serviciilor sociale acreditate în județele țintă din România, există doar 17
tipuri distincte de servicii sociale acreditate. Dintre acestea, majoritatea sunt centre rezidențiale
pentru copii în sistemul de protecție specială (159 dintre aceste servicii reprezentând 40% din
totalul serviciilor sociale acreditate la nivelul regiunii).
Distribuția serviciilor sociale acreditate pe tipuri de servicii este următoarea:
Tipul serviciului social
Centre rezidențiale pentru copii aflați în sistemul de protecție specială
Centre rezidențiale pentru adulți cu dizabilități
Centre de zi pentru copii: copii în cadrul familiei, copiii separați sau cu risc de separare
de părinți
Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoanele în vârstă
Centre rezidențiale de îngrijire și Asistență medical-socială pentru pacienții vârstnici,
bolnavi în fază terminală
Centre de zi pentru asistență și sprijin pentru alte persoane în nevoie
Centre de zi pentru adulți cu dizabilități
Centre de zi pentru familii cu copii
Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru mamă și copil
Centre de preparare și distribuire a alimentelor pentru persoanele expuse riscului sărăciei
Servicii de îngrijire la domiciliu pentru vârstnici, persoane cu dizabilități, persoane aflate
într-o situație de dependență
Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru victime ale violenței în familie
Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoanele fără adăpost
Nu este specificat
Centre de zi pentru persoanele în vârstă
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Număr
159
63
53
33
12
12
10
9
9
8
7
7
6
4
2
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Centrele rezidențiale pentru tineri aflați în dificultate
Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru victimele traficului de ființe umane
Total

2
1
397

S-a constatat faptul că din totalul de 397 de servicii sociale acreditate, numai 287 au trecut etapa
de evaluare și au primit licența de funcționare pe o perioadă de 5 ani, restul de 110 servicii
rămânând încă în faza de acordare a licențelor provizorii, cu o durată maximă de 1 an.
Analiza distribuției furnizorilor de servicii sociale acreditate în județele proiectului din România
indică diferențe regionale majore. Astfel, potrivit datelor furnizate de registrul furnizorilor de
servicii sociale acreditate, cei mai mulți dintre aceștia sunt situați în județele Dolj (69 furnizori) și
Constanța (60 furnizori), toate celelalte județe având un număr semnificativ mai mic de furnizori
de servicii sociale.
Distribuția furnizorilor de servicii pe județe
Județ
Mehedinţi
Teleorman
Giurgiu
Olt
Călăraşi
Constanţa
Dolj
Total

Număr de furnizori
13
14
15
16
18
60
69
205

Analiza tipologiei furnizorilor de servicii sociale în funcție de forma lor organizațională indică o
pondere dominantă a serviciilor publice. La nivelul întregii regiuni analizate a 205 furnizori
acreditați 108 (53%) reprezintă structuri publice, iar 93 (însemnând 45%) reprezintă structuri
private.
Județ

Public

Privat

Călărași
Constanţa
Dolj
Giurgiu
Mehedinți

12
16
52
5
5

6
44
16
9
6

Nu este
specificat
0
0
1
1
2
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60
69
15
13
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Olt
Teleorman
Total

8
10
108

8
4
93

0
0
4

16
14
205

O situație specială este înregistrată la nivelul județului Constanța, unde cea mai mare parte a
furnizorilor reprezintă structuri private (44 furnizori privați față de doar 16 furnizori publici).
Trebuie remarcat totuși că o serie de astfel de structuri înregistrate de Organizații
neguvernamentale sunt, de fapt, structuri cvasipublice în condițiile în care sunt înființate de
structuri publice. Acestea sunt asociații sau fundații înființate și controlate de instituții publice,
cum ar fi consiliile locale.

Conținutul acestui material nu reprezintă neapărat poziția oficială a Uniunii Europene.
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