
Oglinda saraciei
Problemele sociale inghit tot timpul bani, dar niciodata suficient de multi. Ajutoare si indemnizatii peste
indemnizatii pentru copii, pentru nevazatori, pentru mamici, pentru persoane cu handicap, pentru orfani,
batrani si lista pare sa nu se mai sfarseasca si, totusi, nu este indeajuns. Jumatate din bugetul
Consiliului Judetean va ajunge la Directia de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC). Dupa
renovarea unor centre din subordinea directiei, anul acesta, urmeaza restructurarea altora. Alti bani
pentru protectia sociala din judet vin de la Directia Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei (DMSSF),
care efectueaza toate platile de la alocatiile pentru copii la ajutoarele de incalzire.   
   
  Aproape jumatate din bugetul Consiliului Judetean Sibiu pe anul 2006 este destinat finantarii DGASPC.
Din cele 41.340.000 RON, 2.531.000 RON sunt destinati celor doua unitati aflate in directa subordine a
CJ Sibiu Caminul Spital Sibiu, din strada Azilului si Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Saliste, iar cea
mai mare parte, adica 38.818.000 RON sunt gestionati de Directia Generala de Asistenta Sociala si
Protectia Copilului, institutie cu 1.145 de angajati. Directia are in subordine 14 unitati, dintre care 10
pentru copii si familie, iar patru pentru persoane adulte sau cu handicap aflate in mai multe locatii in
municipiul Sibiu, precum si in Medias, Agnita, Cisnadie, Dumbraveni, Talmaciu, Orlat, Agarbiciu, Turnu
Rosu, Biertan si Rau Vadului. 
  
  Copiii fara parinti
  
  Conform statisticii intocmite, la sfarsitul lui 2005, numarul de copii aflati in evidenta Directiei este de
1.636, dintre care 916 se afla plasati in familii, 471 in centrele de plasament ale Directiei, iar 249 la
diferite fundatii si ONG-uri, cu care DGASPC are relatii de parteneriat. Acestora li se adauga cei 76 de
copii primiti in regim de urgenta, in cursul anului 2005. Suma cheltuita pe cap de copil pe luna de
DGASPC variaza in functie de nevoile fiecaruia si se incadreaza intre 700 si 1800 RON. La ora actuala,
capacitatea rezidentiala in centrele de plasament ale Directiei este de 570 de locuri. Totodata, diverse
fundatii mai pot primi 430 de copii. De asemenea, in evidenta Directiei se gasesc 14.600 de persoane
adulte care au certificat de handicap si locuiesc la domiciliu, iar 775 de persoane sunt "cazate" in cele
patru centre pentru persoane adulte din Dumbraveni, Talmaciu, Biertan si Rau Vadului. 
  Anul acesta, Directia isi propune infiintarea unui centru rezidential pentru persoanele victime ale
violentei in familie la Cisnadie, infiintarea la Agnita a unui centrul specializat pentru copiii care savarsesc
fapte penale si nu raspund penal, cat si implementarea planurilor de restructurare a centrelor pentru copii
si a celor pentru adulti.  
  
  Directia Muncii da bani
  
  In fiecare luna a lui 2005, peste 32.800 de copii au lasat cu buzunarele goale Directia Muncii,
Solidaritatii Sociale si Familiei. Platile cumulate la sfarsitul anului au depasit 8,8 milioane de lei. Lunar,
alocatiile de sustinere au ajuns la peste 6.600 de beneficiari, acestea atingand in total suma de 4,2
milioane lei. Aproape 31.000 de sibieni au avut nevoie anul trecut de bani de la Guvern pentru a trece
peste iarna. Ajutoarele de incalzire au scurs din buget 9,3 milioane de lei. De alocatiile pentru plasament
au beneficiat 1.102 de persoane, totalul pentru 2005 a acestor ajutoare ajungand sa treaca de pragul de un
milion de lei. 
  In judet, peste 2100 de persoane nevazatoare au primit alocatii sociale, platile cumulate la sfarsitul
anului trecut fiind de peste 3,3 milioane. In plus, 55 de copii nevazatori au beneficiat de alocatii in
valoare de peste 33.000 de lei. Doar 18 sibieni fara vedere, salariati, au primit indemnizatie, totalul fiind
de 4000 de lei. 963 de persoane s-au inscris drept insotitori ai persoanelor cu astfel de dizabilitati,
indemnizatiile lor ajungand la peste trei milioane lei. Un ajutor special il primesc persoanele infectate cu
virusul HIV. Aproape 100 de persoane au primit indemnizatii pentru hrana, in valoare de 278.00 de lei.
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Per total, platile efectuate de DMSSF Sibiu in 2005 au ajuns la peste 37 milioane lei.
  
  Locuinte calde de la stat
  
  Iarna pe ulita este foarte poetica, dar intr-o casa cu peretii reci si umezi lucrurile nu mai stau la fel. In
perioada ianuarie - martie 2005 au fost inregistrate 38.929 cereri pentru acordarea ajutorului de incalzire a
locuintelor, din care peste 2.700 pe energie termica si peste 36.000, pe gaze naturale. Doar 415 decizii nu
au fost in favoarea solicitantilor. Pentru noiembrie 2005 - martie 2006, numarul persoanelor care nu se
pot supravietui sezonului rece fara ajutoare a crescut considerabil. Directia Muncii a inregistrat si
prelucrat 50.600 cereri. In septembrie, Directia a trecut la controale pentru a verifica autenticitatea
informatiilor furnizate de solicitanti. Pana la sfarsitul anului au fost trimise 12.800 de adrese celor care isi
completasera gresit cererile pentru ajutorul de incalzire. Pana la 30 decembrie 2005, doar 35.236 de
sibieni au primit bonurile pentru incalzirea cu gaze naturale. Alti 1.068 au primit astfel de bonuri pentru
energia termica. 
  
  Teodora GHEORGHIU
  Elida-Ioana CREMENE
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