În data de 15 martie 2016, în sala de ședințe a Consiliului Județean Sibiu a avut loc întâlnirea
de lucru lărgită - conferință intermediară a Proiectului „Județul Sibiu mai prietenos pentru
copii – autorități locale mai bine echipate, intervenții mai eficiente”, implementat de Asociația
SOS Satele Copiilor Romania, ONG cu experiență de peste 20 ani în județul Sibiu, în
parteneriat cu DGASPC Sibiu, instituția responsabilă de problematica drepturilor copilului la
nivel județean.
Întâlnirea de lucru a avut ca scop prezentarea stadiului actual al proiectului și rezultatele
diagnozei sociale la nivelul județului. Au fost invitați aproximativ 80 de persoane, dintre care
președintele Consiliului Județean Sibiu, d-l Constantin Șovăială, directorul general al
DGASPC Sibiu, d-na Laura Vîlsan, directorul sucursalei din Cisnădie a Asociației SOS Satele
Copiilor România, d-l Florin Hariga, managerul de proiect, d-na Daniela Abrudean,
reprezentanți ai Asociației SOS Satele Copiilor România, DGASPC Sibiu, Agenției Județene
pentru Plăți și Inspecție Socială Sibiu, Inspectoratului Școlar Județean Sibiu, ai primăriilor,
ONG-urilor cu activitate în domeniu din județ, precum și reprezentanți ai mass-media.
Întâlnirea a fost deschisă de președintele Consiliului Județean Sibiu, domnul Constantin
Șovăială care a apreciat activitatea serviciilor de asistență socială și a afirmat importanța
susținerii și dezvoltării lor pentru a răspunde cât mai bine nevoilor populației județului.
Doamna Daniela Abrudean, manager proiect, a prezentat un scurt rezumat al proiectului,
(activitățile desfășurate până în prezent, activitățile care urmează a se derula, obiectivele și
rezultate propuse) subliniind că la finalul proiectului serviciile sociale din județ vor beneficia
de un plan de acțiune care să permită o mai bună alocare a resurselor către zonele prioritare.
În continuare doamna Laura Vîlsan, directorul general al Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Sibiu, a prezentat rolul și implicarea DGASPC Sibiu în
serviciile sociale din județul Sibiu, urmată de domnul Florin Hariga, directorul Sucursalei
SOS Satele Copiilor România, care a prezentata rolul și implicarea Asociației SOS Satele
Copiilor România în serviciile sociale din județul Sibiu, precum și exemple de bune practici.
Tema principală a constat în prezentarea procesului de diagnoză socială în județul Sibiu,
concluziile și recomandările acesteia, fiind susținută de către doamna Diana Chiriacescu,
reprezentant SSEO Technical Assistance. Astfel, s-a menționat că în perioada noiembrie 2015
– martie 2016 a fost realizată diagnoza socială la nivelul unităților administrativ – teritoriale
din județul Sibiu, constând în evaluarea nevoilor sociale din localitățile urbane și rurale ale
județului, cu participarea activă a reprezentanților instituțiilor publice din fiecare localitate
(primărie, serviciul public de asistență socială, școală/grădiniță, medici de familie, poliție etc),
ai organizațiilor neguvernamentale care oferă servicii sociale, cu familii și persoane care
trăiesc în comunități sărace sau care au dificultăți în accesarea serviciilor de educație,
sănătate, ocupare, locuire, asistență socială în general.
Rezultatele diagnozei sociale au relevat faptul că deși județul Sibiu este un județ bogat, cu
oportunități și resurse importante, există sărăcie extremă în cel puțin o treime din localitățile
județului, iar pentru comunitățile sărace nu există încă soluții sau servicii integrate, eficiente,
care să răspundă nevoilor directe ale familiilor și să contribuie la eradicarea sărăciei în aceste
zone marginalizate. Sistemul de asistență socială, la rândul său, este predominant axat pe

beneficii sociale (ajutoare financiare) și prea puțin pe servicii de suport personalizate. De
aceea acest proces de diagnoză socială, care se va finaliza cu o hartă de nevoi sociale și o
hartă de servicii sociale existente, reprezintă un prim pas obligatoriu pentru îmbunătățirea
planificării acțiunilor sociale din județul Sibiu și, în final, pentru dezvoltarea sistemului de
servicii sociale din județ.
La final au fost prezentate două modele de bune practici din județ, din localitățile Rusciori și
Blăjel.
În perioada următoare, pe baza concluziilor evaluării nevoilor sociale se va elabora un plan
de acțiune de dezvoltare a serviciilor sociale la nivel județean cu scopul de a se realiza
susținerea persoanelor celor mai vulnerabile prin măsuri active și reducerea dependenței
acestora de beneficiile sociale, precum și asigurarea serviciilor de îngrijire și suport de
specialitate pentru categoriile de persoane cu nevoi specifice (copii, vârstnici dependenți,
persoane cu dizabilități etc.). Planul de acțiune va fi elaborat prin implicarea instituțiilor de la
nivel județean, a SPAS-urilor și ONG-urilor din domeniu și va cuprinde zonele prioritare,
serviciile sociale care ar trebui înființate, resursele existente la nivelul județului Sibiu și
posibilele surse de finanțare pentru fiecare tip de serviciu identificat ca fiind necesar.

