PLANUL ANUAL DE ACŢIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE
ADMINISTRATE ŞI FINANŢATE DIN BUGETUL CONSILIULUI LOCAL AL
MUNICIPIULUI DRAGASANI PENTRU ANUL 2019.
Având în vedere:
1. Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019-2020,
respectiv următoarele obiective operaţionale/direcţiile de acţiune:
a) îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor sociale la nivel local;
b) tratamentul corect şi echitabil al tuturor copiilor în societatea noastră, în exercitarea
drepturilor de către copii;
c) dezvolatarea serviciilor sociale cu caracter primar;
d) dezvoltarea parteneriatelor;
e) dezoltarea activităților de informare asupra drepturilor și obligațiilor cetățenilor;
f) diversificarea acțiunilor de conștientizare și sensibilizare socială;
g) dezvolatrea serviciilor destinate persoanelor cu handicap;
h) prevenirea marginalizării sociale;
i) combaterea riscului de excluziune socială;
j) combaterea abuzului și neglijării persoanelor vârstnice;
k) îmbunătățirea situației comunității romilor.
2. Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru
perioada 2015-2020 aprobata prin HOTĂRÂREA nr. 383 din 27 mai 2015
3. Planului strategic de acţiuni pentru perioada 2015-2020 aprobat prin
HOTĂRÂREA nr. 383 din 27 mai 2015
4. Procesul-verbal al consultării în vederea elaborării Planului anual de acţiune
privind serviciile sociale, organizată cu următorii/următoarele furnizori publici şi
privaţi/asociaţii profesionale şi organizaţii reprezentative ale beneficiarilor din data
de 15.11.2018.
Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul
Consiliului Local al Municipiului Dragasani cuprinde:
1. Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale - capitolul I;
2. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente
la nivel local/judeţean - capitolul II;
3. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul
serviciilor sociale - capitolul III.
- Capitolul I - Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale
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C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, în baza
prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
In anul 2019 Directia de Asistenta Sociala nu urmareste contractarea de servicii
sociale din fonduri publice.
D. Programul de subvenţionare a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute de lege, în
baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu
personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu
completările ulterioare:
-

In UAT Municipiul Dragasani nu sunt asociaţii, fundaţii şi culte recunoscute de lege,
în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor

române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă
socială si care pot primi subventii.

2.Capitolele de cheltuieli curente de funcţionare a unităţilor de asistenţă socială, pentru care se
pot acorda subvenţii;
- Capitolele de cheltuieli curente de funcţionare a unităţilor de asistenţă socială, pentru care se
pot acorda subvenţii:
a) cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă,
respectiv personal de specialitate şi auxiliar;
b) cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate;
c) cheltuieli pentru carburanţii necesari funcţionării mijloacelor de transport pentru
centrele de zi, unităţile de îngrijiri la domiciliu şi cantinele sociale;
d) cheltuieli de întreţinere şi gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare,
poştă, telefon şi internet.
e) cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate;
f) cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de utilizare şi
echipament pentru persoanele asistate;
g) cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şi însoţitorii lor;
h) cheltuieli cu materiale sanitare si de curatenie.
3.Bugetul estimat al programului de subvenţionare:
Bugetul estimat al programului de subvenţionare pentru anul 2019 este de 0 lei.
a) codul CPV este însoţit de codul serviciului social din Nomenclatorul serviciilor
sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015, cu modificările şi completările
ulterioare;
b) estimarea valorii contractului se realizează pe baza standardelor de cost pentru
serviciile sociale care fac obiectul contractării, aprobate la nivel naţional prin hotărâre a
Guvernului;
c) bugetul estimat al programului de subvenționare este de 0 lei.
Capitolul II - Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile
sociale existente la nivel local/judeţean în conformitate cu prevederile art. 6 din
Hotărârea Guvernului nr.797/2017
1. Revizuirea/Actualizarea informaţiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se
afişează la sediul serviciului public de asistenţă socială:
a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale;
b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul
consiliului consiliului local;
c) Activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri
în format editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate, informaţiile privind costurile
serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. - se actualizează cel puţin
lunar;
d) Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativteritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privaţi:

- Lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate şi din judeţ şi a serviciilor sociale
acordate de aceştia - se actualizează lunar;
-Serviciile sociale care funcţionează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistenţă
socială: nr. cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile şi personalul/tipul de serviciu,
înregistrate în anul anterior etc. - se actualizează trimestrial/anual;
e) Informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente
deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale6 - se actualizează cel puţin
trimestrial;
2.Activităţi de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a
beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada
realizării evaluării iniţiale, a anchetelor sociale sau a activităţii de consiliere în cadrul
centrelor de zi;
1.
Revizuirea/Actualizarea informaţiilor care se publică pe pagina de internet a
Primăriei Municipiului Dragasani la secțiunea destinată Direcției de Asistență Socială /se
afişează la sediul Primariei Municipiului Dragasani:
a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale – este publicată pe pagina de internet a
Primăriei Municipiului Dragasani secțiunea destinată Direcției de Asistență Socială, se
actualizează prin hotărâre a consiliului local și se publică pe pagina de internet;
b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din
bugetul consiliului local – se aprobă prin hotărâre a consiliului local, se publică pe pagina de
internet a Primăriei Municipiului Dragasani la secțiunea destinată Direcției de Asistență
Socială și se afișează la sediul Primariei. Se actualizează ori de câte ori este nevoie;
c) Activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele
de cereri, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate, informaţiile privind costurile
serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. – sunt publicate pe pagina de
internet a Primăriei Municipiului Dragasani la secțiunea destinată Direcției de Asistență
Socială și afișate la sediul primariei. Se actualizează de câte ori apar modificări. Anual se
întocmește Raportul de activitate al DAS, care se publică pe pagina de internet a Primăriei
Municipiului Dragasani și este disponibil la sediul DAS.
d) Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativteritoriale, acordate de furnizori publici ori privaţi – Lista furnizorilor de servicii sociale
publici și privați e afișată la sediul DAS și actualizată ori de câte ori este nevoie:
(i) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate şi din judeţ şi a serviciilor
sociale acordate de aceştia - se actualizează lunar;
(ii) serviciile sociale care funcţionează în cadrul/coordonarea Direcției de Asistenţă
Socială: se actualizează anual;
(iii) situaţii statistice care privesc serviciile sociale organizate şi acordate la nivelul
municipiului - se actualizează anual, prin întocmirea Raportului de activitate, care se publică
pe sitte-ul Primăriei Municipiului Sibiu la secțiunea destinată Direcției de Asistență Socială;
e)Informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate
compartimente deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale - se actualizează cel
puţin trimestrial;
2.Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de serviciul public
de asistenţă socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.;
Activitatile de informare altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul
procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării iniţiale, a
anchetelor sociale sau a activităţii de consiliere în cadrul centrelor de zi;

Informare privind legislația în domeniu
Informare privind serviciile sociale existente în municipiul
nevoilor fiecărei persoane.

Dragasani adaptate

4.Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistenţă
socială sunt organizate de Direcția de Asistenţă Socială Dragasani sau în colaborare cu alți
furnizori de servicii sociale:
- prin DAS si Centrul Multifunctional de Asistenta Sociala - educație parentală
adresată persoanelor care au în grijă copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate;
- Prin Centrul de zi pentru persoane vârstnice - Sărbătorirea evenimentelor
importante: 1 martie, 8 martie, 1 octombrie (“Ziua Internațională a persoanelor vârstnice”),
Sfintele Sărbători de Paști și de Crăciun; Excursii, participarea la diferite evenimente, alte
întâlniri cu diverse prilejuri: sărbători laice sau religioase cu grupuri de copii din grădinițe, și
elevi din școli și licee
5.Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizaţii de
voluntariat, asociaţii ale persoanelor beneficiare etc.;
Direcția de Asistență Socială va organiza o serie de întalniri cu furnizorii de servicii
sociale (publici și privați) cu scopul colaborării în vederea îmbunătățirii calității serviciilor
sociale oferite.
6. Activităţi de informare şi consiliere realizate prin serviciul de asistenţă comunitară,
cum ar fi:
- conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială,
respectarea drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială
etc.;
- identificarea în cadrul comunității a persoanelor și a grupurilor vulnerabile din punct
de vedere medical, social sau al sărăciei, respectiv a factorilor de risc pentru sănătatea
acestora și evaluarea, determinarea nevoilor de servicii sociale sau de sănătate ale acestora;
- furnizarea de servicii de profilaxie primară și secundară către membrii comunității, în
special către persoanele aparținând grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical sau
social;
- desfășurarea de programe și acțiuni destinate reducerii riscului de excluziune socială,
protejării și promovării sănătății, acces la servicii sociale și de sănătate;
- efectuarea de vizite la domiciliu pentru consiliere socială, medicală și psihologică a
persoanei aflate în risc de marginalizare datorată stării de sănătate, vârstei, condițiilor de
locuit sau situației materiale.
7.Mesaje de interes public transmise prin presă.
– informare privind campania de distribuire a alimentelor prin Programul Operațional
Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014-2020 (POAD);
- informare privind ajutoarele pentru încălzirea locuinței;
- informare privind distribuirea stimulentului educațional;
- informare privind monitorizarea copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate;
- informare privind serviciile destinate victimelor violenței domestice;

-

informare privind serviciile destinate persoanelor vârstnice;
orice modificare legislativă de interes public.

Capitolul III - Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care
lucrează în domeniul serviciilor sociale
1.Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei
personalului din structurile proprii/instruire etc.:
a) cursuri de perfecţionare
Personalul de specialitate

Nr. de persoane

Buget estimat
2500 lei

Nr. de persoane

Buget estimat

5

b)cursuri de calificare
0

-

c)sesiuni de instruire pentru:
c.1. personalul din centre ( Centrul de zi pentru persoane varstnice, Centrul Multifunctional
de Asistenta Sociala, Cantina de Ajutor Social și Centrul de recuperare neuromotorie)
conform cerinţelor standardelor de calitate, prin aparatul propriu;
c.2. asistenţi personali:
Nr. de persoane
95

Buget estimat
-

d)organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale
municipiilor, oraşelor, comunelor, prin asociaţii profesionale, prin asociaţii de dezvoltare
intercomunitară etc.:
Teme de interes
Propuneri legislative privind
asistența socială
DIRECTOR EXECUTIV,
DRAGOMIR MARIANA

Nr. de persoane
2

Buget estimat
2500

