Doamnelor si Domnilor,
Pentru inceput doresc sa-mi exprim multumirile pantru faptul ca ati
rapuns invitatiei noastre. Sunt onorat de faptul ca tara noastra gazduieste un
eveniment de asemenea amploare, reunind personalitati si specialisti din intreaga
Europa si chiar de pe alte continente.
Protecţia drepturilor copilului constituie una dintre priorităţile
Ministerului pe care îl conduc, dar şi a programului de guvernare al actualului
Cabinet.
Protecţia copilului în cadrul familiei sale reprezintă principiul care a stat
la baza tuturor programelor, proiectelor şi acţiunilor pe care le-am întreprins de
la data preluării mandatului.
Continuarea descentralizării sistemului de asistenţă socială de la nivel
judeţean la nivel local a creat cadrul necesar pentru o intervenţie mai rapidă şi
mai eficientă a autorităţilor locale, dar şi a comunităţii locale pentru a veni în
sprijinul familiilor şi copiilor acestora. Descentralizarea va fi însă însoţită şi de
asigurarea resurselor financiare necesare, nu numai pentru furnizarea prestaţiilor
sociale prevăzute de lege, dar mai ales pentru întărirea capacităţii serviciilor de
asistenţă socială de la nivel local, punându-le la dispoziţie instrumentele
necesare pentru a răspunde cât mai adecvat nevoilor membrilor comunităţii şi a
comunităţii ca întreg. Vom acorda concomitent atenţia cuvenită responsabilizării
autorităţilor locale pentru utilizarea eficientă a resurselor existente, dar şi pentru
atragerea de noi surse de finanţare.
Diversificarea gamei de prestaţii sociale acordate familiilor cu copii
constituie o altă direcţie de acţiune urmată de noi. Alături de alocaţia de stat
pentru copii, alocaţia complementară pentru familiile cu mai mulţi copii,
alocaţia de sustinere pentru familia monoparentală, alocatia pentru copiii nounascuti, anul trecut a fost aprobat un act normativ pentru sustinerea familiei in
vederea cresterii copilului. Informarea potentialilor beneficiari cu privire la
existenta acestor prestatii si modul de accesare a lor este un element esential
pentru atingerea scopului urmarit.
Acordarea prestaţiilor sociale trebuie neapărat să fie însoţită de şi de
furnizarea de servicii sociale de calitate pentru a putea astfel atinge scopul final,
acela de a avea părinţi responsabili, autonomi şi implicaţi activ în viaţa
comunităţii din care fac parte.
Dacă din punctul de vedere al prestaţiilor sociale vorbim despre
diversificarea lor, nu acelaşi lucru putem spune despre serviciile sociale. La
acest moment apreciez că serviciile sociale la nivel local sunt insuficient
dezvoltate, urmând ca în perioada următoare să ne concentrăm eforturile în
această direcţie.

Este mai mult decat evident ca avem nevoie de dezvoltarea rapida a
serviciilor sociale la nivel local (centre de zi, centre de consiliere si sprijin
pentru parinti etc.) in contextul in care ne confruntam acum cu o serie de
provocari legate de:
9 migratia lucrătorilor atat in interiorul tarii, cat si in afara granitelor
tarii,
9 cresterea vârstei de pensionare avand ca efect reducerea
disponibilitatii bunicilor de a se implica în creşterea şi educarea
nepoţilor;
9 schimbările structurilor familiale – creşterea numărului familiilor
monoparentale, familiilor reconstruite şi a uniunilor consensuale.
Dezvoltarea serviciilor sociale este şi o premisă esenţială în realizarea
unor deziderate privind:
9 stimularea creşterii natalităţii;
9 creşterea participării femeilor pe piaţa forţei de muncă şi
reconcilierea vieţii de familie cu cea profesională.
Astfel, avem în vedere dezvoltarea de servicii de îngrijire de zi deschise
tuturor copiilor indiferent dacă familiile lor sunt în situaţie de risc sau nu. Până
la acest moment, atenţia noastră s-a concentrat asupra familiilor în situaţie de
risc, dar consider că este momentul ca să ne intensificam eforturile pentru a
răspunde nevoilor tuturor familiilor.
Autorităţile centrale şi locale, sindicatele si patronatele, precum şi
societatea civilă vor fi chemate să se implice în acest demers, pentru a identifica
cel mai bun cadru legal pentru înfiinţarea, funcţionarea şi organizarea serviciilor
de îngrijire de zi.
De asemenea, acordând o importanta deosebita rolului organizatiilor
neguvernamentale, vreau sa va asigur ca voi sprijini şi voi incuraja orice
initiativa a parintilor de a se constitui in asociatii pentru a putea astfel sa-si
sustina mai bine drepturile si sa fie mai vizibili in actiunile executivului.
Serviciile sociale dezvoltate, cât şi prestaţiile sociale acordate vor fi
urmărite foarte atent de noi pentru a fi siguri că standardele minime de calitate
stabilite sunt respectate şi că resursele financiare sunt utilizate în mod eficient,
luând cu prioritate în considerare nevoile familiilor, dar şi capacitatea lor de a
depăşi situaţiile de criză şi de a-şi redobândi autonomia.
Un alt aspect deosebit de important îl reprezintă cooperarea la nivel local
între serviciile sociale, educaţionale şi de sănătate. Colaborarea acestor servicii
este esenţială atât pentru întărirea capacităţii familiilor de a face faţă diferitelor
dificultăţi cu care se confruntă, cât şi pentru prevenirea din timp a situaţiilor care
ar putea conduce la separarea copiilor de părinţi, dar şi pentru acordarea
sprijinului necesar reintegrării copilului în familie după ce a fost separat o
perioada de părinţii săi.
Din aceasta perspectiva, consider deosebit de interesante temele de
discutie propuse pentru doua dintre grupurile de lucru incluse in agenda

conferintei, si anume, grupul 1, „Politici de sprijinire a familiei in tarile
europene”, si grupul 4, „Alte tipuri de ingrijire in afara caminului”. Ii invit pe
toti colegii mei din tara sa-si prezinte experientele si opiniile atat in cadrul
tuturor grupurilor de lucru, cat si pe toata durata conferintei.
Exprimandu-mi speranta ca toti vom avea de invatat, doresc sa urez
tuturor participantilor mult succes si o sedere cat mai placuta in Bucuresti si in
Romania!

