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AutoritÄƒÅ£ile judeÅ£ului
Vrancea au înÅ£eles cÄƒ descentralizarea sistemului de protecÅ£ie socialÄƒ
reprezintÄƒ un factor favorizant în creÅŸterea eficientÄƒ a serviciilor
sociale pentru cÄƒ îÅŸi pot asuma responsabilitatea sÄƒ intervinÄƒ eficient
în rezolvarea problemelor sociale din propriul judeÅ£. Astfel, a luat fiinÅ£Äƒ instituÅ£ia publicÄƒ de inters judeÅ£ean,
&bdquo;Centrul de Sprijin Familial si Ocrotirea Copilului&rdquo;, prin
Hotararea Consiliului Judetean Vrancea nr. 3 din 27.03.1996, în baza
principiului finanÅ£Äƒrii de la bugetul Consiliului JudeÅ£ean Vrancea, a
finanÅ£Äƒrii extrabugetare, donaÅ£ii ÅŸi sponsorizÄƒri, o institutie
destinatÄƒ protecÅ£iei familiei ÅŸi copilului.

Baza de lansare a aparitiei acestei instituÅ£ii pe teritoriul judeÅ£ului Vrancea a fost constituitÄƒ prin semnarea unei
ConvenÅ£ii de Colaborare
în data de 04.11.1995 de cÄƒtre Consiliul JudeÅ£ean Vrancea ÅŸi &sbquo;The
Romanian Orpheanage Trust&rsquo; cu sediul în Marea Britanie. In perioada 1996 &ndash; 1998, redenumit in
&bdquo;Serviciul Social Judetean&rdquo;, prin Hotararea Consiliului Judetean Vrancea nr. 35 din 18.10.1996, s-a
implementat Programul-pilot numit "Dezvoltarea Serviciilor Comunitare în Judetul Vrancea". Acest program
implementat experimental în judetul nostru a constituit MODELUL
NATIONAL DE REFORMA adoptat de catre GUVERNUL ROMANIEI pentru crearea de
servicii publice de protectie a drepturilor copilului aflat în
dificultate la nivelul fiecarui judet al tarii noastre.

In acest
sens, Consiliul Judetean Vrancea ÅŸi Serviciul Social Judetean Vrancea au
oferit baza informationala ÅŸi servicii de consultanta specialistilor
din intreaga tara prin organizarea de seminarii cu reprezentanti ai
tuturor judetelor tarii. Serviciul
Social Judetean Vrancea a demonstrat în aceasta perioada faptul ca este
posibila unirea potentialurilor locale existente (resurse umane ÅŸi
financiare), în scopul dezvoltarii unei actiuni sociale coerente ce poate
servi ca model pentru a fi multiplicat ÅŸi în alte judete. In aceasta
perioada (1996 &ndash; 1998), au fost organizate ÅŸi desfasurate pentru
personalul propriu ÅŸi administratiile publice locale din judet, cursuri
de specializare ÅŸi perfectionare:

- curs inductiv pentru asistenti sociali sustinut de 2 specialisti britanici pe o perioada de 8 luni;

- curs
de calificare în meseria de "lucrator social" pentru 73 de persoane
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angajate la primariile din judet, cursuri cu durata de 6 luni sustinute
în regim de voluntariat de catre cadre universitare, salarizati ai
Serviciului Judetean Vrancea precum ÅŸi alti specialisti din judetul
Vrancea;

- cursuri
de formare sustinute de asistenti sociali ai Serviciului Social
Judetean Vrancea în judetele Tulcea, Prahova, Vaslui, Mures ÅŸi Harghita;

- practica pentru studenti ai Facultatii de Asistenta Sociala Bucuresti ÅŸi Iasi;

- simpozioane
pe teme: management social, supervizare, plasament familial, devianta
ÅŸi delincventa în: Bucuresti, Arad, Focsani, Bacau, Sinaia ÅŸi Ploiesti;

- cursuri de ocrotire temporara în familie - "FOSTER CARE";

Noile reglementari
în domeniul protectiei drepturilor copilului - Hotararea de Guvern
nr.205/1997, art.3,4 ÅŸi 5 ÅŸi Ordonanta de Urgenta nr.25 ÅŸi 26 din
16.07.1997, au modificat Regulamentul de Organizare ÅŸi Functionare a Serviciului Social Judetean Vrancea prin
preluarea Leaganelor de Copii
ÅŸi Caselor de Copii de la Inspectoratul Scolar. Astfel,
aceste institutii isi schimba denumirea în Centre de Plasament,
patrimoniul pastrandu-si destinatia de organizare ÅŸi desfasurare a
activitatii de protectie a copilului aflat în dificultate (conform
Hotararii nr. 20/03.03.1998), iar Serviciul Social Judetean Vrancea a
inregistrat o structura organizatorica cu un numar de 508 de salariati. Centrele
de Plasament au fost finantate de la bugetul Serviciului Social
Judetean Vrancea aprobat de Consiliul Judetean, avand calitatea de
ordonator tertiar de credite ÅŸi stampila proprie.
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