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Minuta
Întâlnirii organizată de către Direcția de Asistență Socială Brașov în cadrul
proiectului “Bunicii în siguranță-Sistem de teleasistență”

În data de 28.01.2019 ora 09,30 la sediul Direcției de Asistență Socială Brașov din str.
Panselelor, nr. 23 s-a organizat o întâlnire referitoare la derularea proiectului “Bunicii în
siguranță-Sistem de teleasistență”.
Scopul întâlnirii a fost prezentarea beneficiilor și caracteristicilor tehnice ale sistemului
de teleasistență, precum și posibilitatea inițierii unui acord de parteneriat cu ONG-urile
interesate.
Au fost prezenți reprezentanți ai furnizorilor de servicii sociale furnizori de îngrijiri la
domiciliu, respectiv:
Asociația Îngrijire Acasă Brașov
Fundația Creștină Diakonia Brașov
Crucea Roșie-Filiala Brașov
Direcția de Asistență Socială Brașov.
După expunerea agendei și a scopului întâlnirii s-a prezentat kit-ul ce se distribuie în
cadrul proiectului, stadiul implementării acestuia și condițiile de accesibilitate.
S-a lansat invitația la conferința de presă ce urmează să se desfășoare marți 29.01.2019,
conferință în cadrul căreia va fi prezent reprezentantul din București care asigură dispeceratul
proiectului, precum și reprezentantul unui ONG din București în care acest sistem de
teleasistență și-a dovedit eficacitatea.
Având în vedere interesul comun al participanților, respectiv furnizarea serviciilor
sociale de tip îngrijiri la domiciliu beneficiarilor s-a decis perfectarea unui acord de parteneriat
între Direcția de Asistență Socială Brașov și ONG-urile participante, astfel încât beneficiarii lor
să acceseze acest sistem de teleasistență. Reprezentantul Asociației Îngrijire Acasă Brașov și-a
exprimat dorința de a prelua 5 kit-uri dintre cele care mai sunt de distribuit, restul participanților
au considerat utilă primirea unui kit în vederea prezentării acestuia potențialilor beneficiari, în
unanimitate participanții fiind de acord cu încheierea parteneriatului de colaborare în cadrul
proiectului.
Întâlnirea face parte din categoria ședințelor publice organizate la inițiativa instituției în
scopul creșterii transparenței decizionale în administrația publică.
Întocmit
Consilier juridic- Monica Chelban

