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PREZENTARE GENERALĂ 

ASOCIATIA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI SI PROTECTIEI 

SOCIALE prin reprezentantul sau legal Riccio Daniela in calitate de Presedinte  si  

Directia Generala de Asistenta  Sociala si Protectia Copilului   ROMANIA  prin 

reprezentantul sau legal dl.Mihai Caldararu, in calitate de Director General, a fost 

inregistrata la Judecatoria sectorului 3, sub nr.59/26.04.2013, avand CIF: 31694468  

personalitate juridică, care pune în aplicare domeniul protecției sociale și a protecției 

drepturilor copilului. 

ASOCIATIA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI SI PROTECTIEI 

SOCIALE prin  Directia Generala de Asistenta  Sociala si Protectia Copilului    ROMANIA  

are sediul social în Bucureşti, Str.Intrarea Barsei nr.6, sector 3. 

MISIUNE 

ASOCIATIA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI SI PROTECTIEI 

SOCIALE prin  Directia Generala de Asistenta  Sociala si Protectia Copilului   ROMANIA  

are misiunea de a asigura, domeniul asistenței sociale, pentru susținerea categoriilor 

defavorizate (copiii, persoanele singure, persoanele vârstnice, persoanelor cu 

handicap, etc), combaterea sărăciei și a riscului de excluziune socială și susținerea 

familiei pe parcursul întregului ciclu de viață a membrilor acesteia. 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

In anul 2013, ASOCIATIA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI SI 

PROTECTIEI SOCIALE ROMANIA  s-a  infiintat cu funcționare a serviciilor de 

asistență social. 

Astfel, a fost aprobată următoarea structură organizatorică: 

- PRESEDINTE 

- VICEPRESEDINTE 

- SECRETAR GENERAL 

- DIRECTOR GENERAL DGASPC ROMANIA 
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DIRECȚIA PENTRU PROTECȚIA DREPTURILOR COPILULUI 

 

Misiunea acestei direcții este asigurarea protecției și promovării drepturilor copiilor  

prin acordarea de beneficii și servicii sociale copiilor, dar și familiilor acestora. 

Obiectivele operaționale stabilite prin Strategia de dezvoltare prin DGASPC 

ROMANIA – AEDOPS in  perioada 2019 - 2020 sunt următoarele: 

Obiective operaționale  

Dezvoltarea rețelei de servicii sociale de prevenire a separării copilului de părinți 

(dar și corelarea cu serviciile oferite pentru adulți); 

> Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului 

egal la învățământul preșcolar, primar și secundar; 

> Prevenirea comportamentului delincvent și a consumului de droguri; 

> Intensificarea activităților de promovare și respectare a drepturilor copilului; 

> Creșterea calității serviciilor oferite în cadrul DGASPC ROMANIA – 

AEDOPS  ; 

> Formarea continuă a personalului implicat în furnizarea serviciilor sociale în 

domeniul protecției copilului; 

> Reducerea fenomenului copiii străzii; 

> Creșterea capacității beneficiarilor (copii și părinții acestora) de a accesa 

serviciile sociale; 

> Reducerea fenomenului violenței în rândul copiilor. 

> Diversificarea serviciilor oferite de către asistenții maternali; 

> Promovarea serviciilor de sănătate mentală și dezvoltarea serviciilor de 
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intervenție timpurie și de evaluarea nevoilor; 

> Dezvoltarea serviciilor rezidențiale de tip familial; 

> îmbunătățirea serviciilor de dezvoltare a abilităților de viață independentă 

pentru adolescenții și tinerii din sistemul de protecție. 

 

 

SERVICIUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ IN DOMENIUL PROTECȚIEI 

DREPTURILOR COPILULUI 

Acordarea asistenței de specialitate și a suportului necesar copilului și a familiei sale, 

în vederea respectării drepturilor copilului cât și prevenirea separării copilului de 

părinții săi prin oferirea serviciilor sociale necesare și revizuirea periodică a 

serviciilor acordate. 

Obiectivul serviciului: 

> Prevenirea separării copilului de familia sa 

> Numărul de copii pentru care s-au acordat prestații și gradul de realizare 100% 

> Numărul de copii cu părinți plecați la muncă în străinătate monitorizați și 

gradul de realizare 100% 

> Numărul de copii din familiile aflate în risc de separare incluși în centrele de 

zi și creșele din subordinea DGASPC ROMANIA – AEDOPS   și gradul de 

realizare 100% 

> Numărul de nou născuți monitorizați la domiciliul familiei aflate în risc de 

abandon și gradul de realizare 100% 

> Numărul de copii monitorizați pentru asigurarea respectării drepturilor 

copilului în cazul în care părinții se separă în drept sau în fapt și gradul de 

realizare 100% 
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> Numărul de anchete sociale la familiile ai căror copii sunt defavorizati 

> numărul de copii care prestează activități remunerate în domeniul cultural, 

artistic, sportiv, publicitar și modeling și gradul de realizare 100% 

Informații legate de activitatea specifică: 

> Numărul de copii pentru care s-au acordat prestații: 70 de copii - provin din 

24 familii defavorizate  din medii rurale; 

> Numărul de copii cu părinți plecați la muncă în străinătate monitorizați: 280 

de copii cu un părinte plecat la muncă în străinătate și 107 de copii cu ambii 

părinți sau unic întreținător plecat la muncă în străinătate; 

> 65 de copii cu drepturile părintești delegate 

> Numărul de copii din familiile aflate în risc de separare incluși în cadrul 

organizatiei noastre din subordinea DGASPC ROMANIA – AEDOPS   

> Numărul de nou născuți monitorizați la domiciliul familiei aflate în risc de 

abandon: copii nou născuți monitorizați lunar- 77 de cazuri din care: mame 

minore -43 de cazuri monitorizate lunar și mame majore - 34 de cazuri 

monitorizate lunar/ 6 luni; 

> Numărul de copii monitorizați pentru asigurarea respectării drepturilor 

copilului în cazul în care părinții se separă în drept sau în fapt: 135 de cazuri 

- copii care au fost asistați la programul de vizită cu părintele nonrezident 

conform hotărârii instanței, timp de 6 luni; 

> Numărul de anchete sociale la familiile ai căror copii sunt defavorizati din 

medii rurale : 325 anchete sociale efectuate pentru alte sectoare sau județe; 

> Numărul de copii pentru care s-au întocmit dosarele și au fost efectuate 

verificările necesare pentru a presta activități remunerate în domeniul cultural, 

artistic, sportiv, publicitar și modeling: 137 copii; 
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Obiectivele stabilite pentru anul 2020 

> Asigurarea condițiilor necesare îngrijirii copiilor plasați la asistenta 

maternala; 

> Asigurarea numărului de asistenți maternali profesioniști pentru a oferi 

îngrijirea necesară copiilor pentru care se impune dispunerea unei măsuri de 

protecție. 

> Număr de copii aflați în responsabilitatea unui asistent social -100%realizat; 

> Număr de cursuri de formare profesională inițială său continua -100%realizat; 

> Număr de persoane evaluate/recrutate - 100% realizat; 

 

Campaniile umanitare pe care le-a avut ASOCIATIA EUROPEANA A 

DREPTURILOR OMULUI SI PROTECTIEI SOCIALE prin Directia 

Generala de Asistenta  Sociala si Protectia Copilului    ROMANIA  : 

 

- CAMPANIA “ SARACIA DISTRUGE OMENIA!”  

o Am oferit o masa calda pentru persoanele fara adapost. 

o Am mers la azile pentru ingrijirea batranilor unde am oferit 

alimente, dulciuri, produse igienico-sanitare 

o Am fost la copii defavorizati din Comuna Petrachioaia din Judetul 

Ilfov unde am organizat un spectacol in aer liber si am oferit pachete 

cu dulciuri  

 

- CAMPANIA „CASTIGA ROMANIA, DARUIESTE BUCURIA”  

o Ne-am deplasat in comunele: Comuna Patrachioaia din Judetul 

Ilfov, Comuna Cernica, Comuna Crevedia, Comuna Bals, Sat 

Boureni din Judetul Iasi, Comuna Romanesti din Judetul Iasi, 
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Comuna Todiresti din Judetul Iasi, Comuna Vanatori din Judetul 

Iasi, precum si alte localitati. 

o In cadrul acestei campanii, am facut demersuri la autoritati privind  

situatia sociala a familiilor defavorizate si impreuna cu autoritatile 

am realizat cu succes sprijinirea acestora prin alimente, produse 

igienico-sanitare, imbracaminte , incaltaminte, lenjerii de pat 

precum si materiale de constructii pentru casele care erau derapanate 

din chirpici, renovandu-le atat in interior cat si in exterior. 

o Voluntarii ASOCIATIEI EUROPENE A DREPTURILOR 

OMULUI SI PROTECTIEI SOCIALE prin Directia Generala 

de Asistenta  Sociala si Protectia Copilului    ROMANIA au mers 

la persoanele varstnice din localitatile mentionate mai sus unde au 

oferit o masa calda, alimente, produse igienico-sanitare, 

imbracaminte , incaltaminte si lenjerii de pat. 

 

- CAMPANIA „DARUIESTE DIN INIMA UN PASTE MAI BUN”   

o ASOCIATIA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI SI 

PROTECTIEI SOCIALE prin Directia Generala de Asistenta  

Sociala si Protectia Copilului    ROMANIA  in colaborare cu 

Primaria Comunei Bals, Sat Boureni am oferit zeci de pachete 

persoanelor defavorizate: familii, copii, persoane varstince cu 

alimente, produse igienico-sanitare, imbracaminte , incaltaminte si 

lenjerii de pat. 
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- CAMPANIEI „DARUIESTE UN PIC DE SOARE NU TOTALA 

NEPASARE” 

o Am dus un numar de 50 de copii defavorizati din Comuna 

Patrachioaia , Juedtul Ilfov, Comuna Bals, Sat Boureni din Judetul 

Iasi, pe litoralul romanesc in statiunea Eforie Sud la  Vila 

Randunica, copii care au avut rezultate bune la invatatura. 

 

ASOCIATIA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI SI 

PROTECTIEI SOCIALE prin Directia Generala de Asistenta  Sociala si 

Protectia Copilului    ROMANIA  reprezentata de d-nul Mihai Caldararu in calitate 

de Director General si-a inceput activitatea in anul 2013.  

Inca de la infiintare, misiunea asociatiei a fost consolidarea prieteniei intre 

cetatenii defavorizati si voluntarii asociatiei noastre , iar toate activitatile si capaniile 

pe care le-am organizat au avut la baza acest dicton: „Prietenul la nevoie se 

cunoaste”. 

Amplificarea gradului de implicare a aprox.300 de tineri  în activități de 

voluntariat și în cadrul instituțiilor autorităților publice. 

  Elaborarea unor campanii umanitare ce le vom desfasura pe parcursul anului 

2020 impreuna cu voluntarii Asociatiei Europene a Drepturilor Omului si 

Protectiei Sociale prin Directia Generala de Asistenta  Sociala si Protectia 

Copilului    ROMANIA. 

 

 

    DIRECTOR GENERAL 
Directia Generala de Asistenta  Sociala si Protectia Copilului Romania-AEDOPS 

 

           Mihai Caldararu 


