Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate
din bugetul Consiliului Local al Municipiului Braşov pentru anul 2019
Având în vedere:
1. Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Braşov
nr.……../………….., (aflată în dezbatere publică fiind postată pe site-ul instituției www.dasbv.ro), respectiv următoarele obiective operaţionale/direcţii
de acţiune:
I. În domeniul asistenței sociale a copilului și familiei:
Obiectiv specific 1. Îmbunătățirea accesului copiilor la servicii de calitate:
Obiectiv specific 2. Respectarea drepturilor și promovarea incluziunii sociale a copiilor aflați în situații vulnerabile
Obiectiv specific 3. Prevenirea și combaterea oricăror forme de violență
II. Obiective specifice în domeniul asistenței sociale a persoanelor defavorizate, în risc de excluziune și marginalizare socială
Obiectiv specific 1. Creșterea participării pe piața muncii a categoriilor vulnerabile
Obiectiv specific 2. Îmbunătățirea sistemului de acordare a beneficiilor/prestațiilor sociale.
Obiectiv specific 3. Îmbunătățirea sistemului de acodare a serviciilor sociale
III. Obiective specifice în domeniul asistenței sociale a persoanelor cu dizabilități:
Obiectiv specific 1. Promovarea accesibilității în toate domeniile vieții pentru asigurarea exercitării de către persoanele cu dizabilități a drepturilor și libertăților
fundamentale ale omunlui
Obiectiv specific 2. Asigurarea participării depline a persoanelor cu dizabilități în toate domeniile vieții
Obiectiv specific 3. Eliminarea discriminării și asigurarea egalității pentru persoanele cu dizabilități
Obiectiv specific 4. Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la un mediu de lucru deschis, incluziv și accesibil, atât în sectorul public cât și în cel privat,
concomitent cu asigurarea accesului lor efectiv la servicii de sprijin pentru creșterea ocupării pe piața muncii
Obiectiv specific 5. Promovarea educației favorabile incluziunii la toate nivelurile a persoanelor cu dizabilități și a învățării de-a lungul vieții
IV Obiective specifice în domeniul prevenirii violenței domestice:
1. Consolidarea cadrului legal din domeniul prevenirii și combaterii violenței domestic
2. Dezvoltarea unor măsuri adecvate de sprijin si protecție pentru victim
3. Prevenirea violenței domestice și a recidivei acesteia precum și a violenței sexuale
4. Monitorizarea și evaluarea activităților întreprinse în vederea prevenirii și combaterii violenței domestic
V Obiective specifice în domeniul asistenței sociale a persoanelor vârstnice

Obiectiv specific 1. Prelungirea şi îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice
Obiectiv specific 2. Promovarea participării sociale active şi demne a persoanelor vârstnice
Obiectiv specific 3. Obţinerea unei independenţe şi a unei siguranţe mai mari pentru persoanele cu necesităţi de îngrijire de lungă durată
Obiectiv specific 4. Obiectiv transversal pentru o viaţă mai lungă în condiţii bune de sănătate
2. Strategia naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.
383/2015, respectiv următoarele obiective generale cuprinse în strategie:


Creşterea gradului de ocupare a persoanelor sărace şi vulnerabile prin programe ample de activare pe piaţa muncii;



Creşterea sprijinului financiar pentru persoanele cu venituri reduse (VMI) şi introducerea stimulentelor pro-activare pentru beneficiarii
programului de beneficii sociale;



Promovarea incluziunii sociale a comunităţii marginalizate printr-o abordare integrată, concentrată asupra copiilor;



Îmbunătăţirea funcţionalităţii serviciilor sociale;



Integrarea beneficiilor de asistenţă socială, a serviciilor sociale, a serviciilor de ocupare şi a altor servicii publice prin transformarea asistentului
social într-un ,,integrator,, cu o atribuţie solidă de management de caz;



Investiții într-un sistem solid de asistență socială;



Creşterea rolului economiei sociale în reducea excluziunii sociale;



Consolidarea mecanismelor de coordonare, monitorizare şi evaluare.

3. Strategia naţională pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.
566/2015, respectiv următoarele obiective generale cuprinse în strategie:


Prelungirea şi îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice;



Promovarea participării sociale active şi demne a persoanelor vârstnice;



Obţinerea unui grad mai ridicat de independenţă şi siguranţă pentru persoanele cu nevoi de îngrijire de lungă durată.

4. Strategia naționale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” 2016—2020; aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 655/2016,
respectiv următoarele obiective generale cuprinse în strategie:


Promovarea accesibilităţii în toate domeniile vieţii pentru asigurarea exercitării de către persoanele cu dizabilităţi a drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale omului;



Asigurarea participării depline a persoanelor cu dizabilităţi în toate domeniile vieţii;



Eliminarea discriminării şi asigurării egalităţii pentru persoanele cu dizabilităţi;



Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la un mediu de lucru deschis, incluziv şi accesibil, atât în sectorul public cât şi în cel privat,
concomitent cu asigurarea accesului lor efectiv la servicii de sprijin pentru creşterea ocupării pe piaţa muncii;



Promovarea educaţiei şi formării profesionale favorabile incluziunii la toate nivelurile şi a învăţării de-a lungul vieţii pentru persoanele cu
dizabilităţi;



Promovarea şi protecţia dreptului persoanelor cu dizabilităţi la un standard adecvat de viaţă pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii lor.



Asigurarea accesului echitabil al persoanelor cu dizabilităţi la servicii şi facilităţi de sănătate, de calitate, care acordă atenţie problemelor
specifice de gen, la un cost rezonabil şi cât mai aproape posibil de comunităţile în care acestea trăiesc;



Fundamentarea de politici pentru persoanele cu dizabilităţi pe baza informaţiilor şi datelor statistice şi de cercetare colectate în toate domeniile de
activitate.

5. Strategia Naționale pentru Protecția și Promovarea drepturilor copilului 2014-2020 aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.113 /2014,
respectiv următoarele obiective generale cuprinse în strategie:


Îmbunătăţirea accesului copiilor la servicii de calitate;



Respectarea drepturilor şi promovarea incluziunii sociale a copiilor aflaţi în situaţii vulnerabile;



Prevenirea şi combaterea oricăror forme de violenţă;



Încurajarea participării copiilor la luarea deciziilor care îi privesc.

6. Strategia naționale privind promovarea egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru
perioada 2018- 2021; aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 365/2018, respectiv următoarele obiective generale cuprinse în strategie:


Consolidarea cadrului legislativ din domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice;



Dezvoltarea unor măsuri adecvate de sprijin şi protecţie pentru victime;



Prevenirea violenţei domestice şi a recidivei acesteia precum şi a violenţei sexuale



Monitorizarea şi evaluarea activităţilor întreprinse în vederea prevenirii şi combaterii violenţei domestice.

7. Strategiei Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov 2016-2020 aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean nr.
2/2016, respectiv următoarele obiective generale cuprinse în strategie:
- În domeniul protecției copilului:



Îmbunătățirea colaborării cu instituțiile/alți furnizori de servicii de la nivel comunitar local;



Îmbunătățirea sistemului de furnizare a serviciilor sociale;



Informarea beneficiarilor cu privire la serviciile sociale destinate copilului și familiei;



Eficientizarea monitorizării evoluției copiilor aflați în evidența DGASPC Brașov;



Prevenirea separării copilului de familie;



Eficientizarea sistemului de servicii de îngrijire de tip familial;



Creșterea calității serviciilor furnizate de DGASPC Brașov în domeniul adopțiilor;



Dezvoltarea serviciilor pentru copiii cu comportament deviant/delicvent;



Dezvoltarea serviciilor sociale pentru alte categorii de copii aflați în situație de vulnerabilitate (romi, copii cu adicții, copii ai străzii, copii cu
părinți plecați în străinătate);



Dezvoltarea la nivel județean a unui sistem eficient de combatere și reducere a fenomenului de violență de orice natură asupra copilului.

- În domeniul protecției persoanelor adulte:


Asigurarea accesului tuturor persoanelor cu dizabilități în condiții de egalitate la toate resursele comunității;



Continuarea procesului de dezinstituționalizare concomitent cu prevenirea prevenirea instituționalizării și dezvoltarea de servicii alternative de
sprijin pentru viața independentă și integrare în comunitate;



Promovarea și respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități;



Facilitarea integrării profesionale a persoanelor cu dizabilități;



Îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice;



Eficientizarea procesului de integrare socială și profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului;



Dezvoltarea unui sistem eficient în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie;



Îmbunătățirea sistemului de protecție, asistență și reintegrare socială a victimelor traficului de persoane.
3. Programul de interes naţional aprobat:

- Hotărârea Guvernului nr. 193/2018 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu
dizabilităţi ,, Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către
sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi”;

- Hotărârea Guvernului nr. 427/2018 privind aprobarea programului de interes naţional ,, Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice
dependente” şi a programului de interes naţional ,,Creşterea capacităţii serviciilor publice de asistenţă socială din unele unităţi administrativ-teritoriale”.
4. Procese verbale/minute realizate ca urmare a consultării furnizorilor publici și privați de servicii sociale din Municipiul Brașov, după cum
urmează:
4.1. Procesul verbal/Minuta consultării în vederea elaborării Planului anual de acțiune privind serviciile sociale, organizată în data de 22.05.2019, cu un
număr de 19 furnizori publici și privați de servicii sociale din municipiul Brașov;
4.2. Procesul verbal/Minuta consultării în vederea elaborării Planului anual de acțiune privind serviciile sociale, organizată în data de 15.11.2019 cu un
număr de 16 furnizori publici și privați de servicii sociale din municipiul Brașov;
4.3.1. Procesul verbal/Minuta consultării în vederea elaborării Planului anual de acțiune privind serviciile sociale, în data de 21.01.2019, pentru grupul
de lucru ”Asistența socială a familiei și copilului”, la care au participat un număr de 6 furnizori publici și privați de servicii sociale din municipiul
Brașov.
4.3.2. Procesul verbal/Minuta consultării în vederea elaborării Planului anual de acțiune privind serviciile sociale, organizată în data de 21.01.2019,
pentru grupul de lucru ”Asistența socială a persoanelor/grupurilor supuse risculului de marginalizare, excluziune socială”, la care au participat un număr
de 2 furnizori publici și privați de servicii sociale din municipiul Brașov;
4.3.3. Procesul verbal/Minuta consultării în vederea elaborării Planului anual de acțiune privind serviciile sociale, organizată în data de 22.01.2019,
pentru grupul de lucru ”Asistența socială a persoanelor vârstnice”, la care au participat un număr de 5 furnizori publici și privați de servicii sociale din
municipiul Brașov;
4.3.4. Procesul verbal/Minuta consultării în vederea elaborării Planului anual de acțiune privind serviciile sociale, organizată în data de 22.01.2019,
pentru grupul de lucru ”Asistența socială a persoanelor cu dizabilități”, la care au participat un număr de 4 furnizori publici și privați de servicii sociale
din municipiul Brașov.
Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Brașov cuprinde:
Capitolul I - Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale;
Capitolul II. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/judeţean;
Capitolul III. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale.

Capitolul I Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale (pentru anul 2019)
A. Serviciile sociale existente la nivel local
Nr.
crt.

Cod serviciu
social, conform
Nomenclatorului
serviciilor sociale

1

8810 ID-1

2

8899 CZ-PN-V

3

8730CR-V-I

4

8730CR-V-I

5

8891 CZ-C-III

6

8891CZ-C-IV

7.

8899 CZ – F - I

Denumirea serviciului social

Capacitatea
(locuri)

Grad de
ocupare

Fundația Diakonia - Unitatea de
Îngrijire la Domiciliu
Asociația Aici pentru Tine Serviciul de Asistență Comunitară
”Aici pentru Tine”
Asociația Umanitară
Acoperământul Sfânta TeodoraCăminul pentru persoane vârstice
Sfânta Teodora
Asociația Blumenau Cămin de
bătrâni
Asociația Copiii de CristalCentrul de evaluare și recuperare
specializată pentru tulburări din
spectrul autist, Sindrom DOWN,
ADHD

6

100%

15.840

0

0

28.800

57.000

50

100%

0

0

0

0

19

90%

0

0

0

422.400

Finanțare
privată
anteprenoriat
Depunere
Donații

34

99%

0

0

0

852.000

588.000

30

100%

5%

0

0

25%

70%

Asociația Rază de Speranță – Centrul
pentru copii cu autism și tulburări
asociate pentru dezvoltarea

55

100%

115.500

0

0

160.000

650.000

60%

0

0

0

0

Sponsorizări,
donații, 2%

deprinderilor de viață
independentă prin terapii de
recuperare specifice
Asociația Chatarsis- Centru de 50
consiliere și sprijin pentru părinți
și copii

Buget estimat pe surse de finanțare, pentru servicii sociale
existente
Buget local
Buget
Buget de Contribuții
Alte surse
județean
stat
persoane
beneficiare

Nr.
crt.

Cod serviciu
social, conform
Nomenclatorului
serviciilor sociale

Denumirea serviciului social

Capacitatea
(locuri)

Grad de
ocupare

8.

8899 CD-Z-I

20

35%

9.

8891 CZI-C-III

8

100%

10.

8801 ID - III

52

100%

0

0

0

0

1.700.162

11.

8899 CZI-D-I

8

100%

0

0

0

0

451.623

12.

8899CZ-D-I

Asociația Nevăzătorilor Brașov Centrul de zi pentru deficiențí de
vedere ”HOMER”
Fundația
Hospice
–
Casa
Spernanței
- Centrul de Zi pentru copii cu
dizabilități
Fundația Hospice- Îngrijiri la
domiciliu adulți cu dizabilități
Fundația Hospice- Centrul de Zi
adulți cu dizabilități
Fundația Motivation – Centru de
zi
Direcția Generală de Asistență
Socială și Potecția Copilului
Brașov- Casa de Tip Familial ”Sf.
Maria”
Direcția Generală de Asistență
Socială și Potecția Copilului
Brașov - Centrul de Zi pentru
Copii cu Dizabilități ”Rază de
Lumină”
Direcția Generală de Asistență
Socială și Potecția Copilului
Brașov - Centrul de Recuperarea
”Micul Prinț” + Echipa mobilă
Direcția Generală de Asistență
Socială și Potecția Copilului
Brașov - Centrul de Zi ”Casa
Soarelui”

Buget estimat pe surse de finanțare, pentru servicii sociale
existente
Buget local
Buget
Buget de Contribuții Alte surse
județean stat
persoane
beneficiare
175
0
0
20
Donații,
lei/beneficiar
lei/beneciar/ sponsorizări
lunar
0
0
0
0
239.154

5

33%

0

0

0

3.000

0

10

80%

0

0

0

0

0

20

100%

0

0

0

0

0

50

100%

0

0

0

0

0

15

100%

0

0

0

0

0

8790CR-C-I
13.
14.

8891CZ-C-III

15.

8891CZ-C-III

16.

8899CZ-D-I

Nr.
crt.

Cod
serviciu Denumirea serviciului social
social, conform
Nomenclatorului
serviciilor sociale

Capacitatea
(locuri)

Grad de
ocupare

17.

8810 CZ-V-II

40

65%

18.

8810 CZ-V-I

20

25%

X

0

0

0

0

19.

8810 ID-I

30

100%

X

0

0

0

0

20.

8730 CR-V-I

135

62,23%

X

0

0

0

0

21.

9730 CR-V-II

16

0%

X

0

0

0

0

22..

8790 CR-PFA-II

50

68%

X

0

0

0

0

23.

8899 CZ-PFA-I

Direcția de Asistență Socială
Brașov- Centrul de zi de
socializare Brașov și petrecere a
timpului liber (tip club) pentru
persoane vârstnice ”Noua”
Direcția de Asistență Socială
Brașov - Centrul de asistență și
recuperare
pentru
persoane
vârstnice
Direcția de Asistență Socială
Brașov- Unitatea de îngrijiri la
domiciliu
pentru
persoane
vârstnice
Direcția de Asistență Socială –
Brașov Căminul pentru Persoane
Vârstnice
Direcția de Asistență Socială
Brașov- Centrul de tip Respiro
pentru persoane vârstnice
Direcția de Asistență Socială
Brașov - Adăpostul de noapte
Direcția de Asistență Socială
Brașov - Centrul de Zi de
Informare și Consiliere pentru
Persoane fără Adăpost

Buget estimat pe surse de finanțare, pentru servicii sociale
existente
Buget local
Buget
Buget de Contribuții Alte surse
județean stat
persoane
beneficiare
X
0
0
0
0

20

53%

X

0

0

0

0

24.

8790 CR-PFA-I

Direcția de Asistență Socială
Brașov- Centrul Rezidențial
pentru Persoane Fără Adăpost

30

53%

X

0

0

0

0

Nr.
crt.
23.

24.

25.

Cod
serviciu Denumirea serviciului social
social, conform
Nomenclatorului
serviciilor sociale
8891 CZ-C-II
Direcția de Asistență Socială
Brșov - Centrul de Ingrijiri de zi
pentru copiii aflați în situații de
risc ”Astra”
8899 CZD-II
Direcția de Asistență Socială
Brașov - Centrul Servicii de
Recuperare Neuromotorie de Tip
Ambulatoriu Sf. Nicolae
8899 CZPN-V

Direcția de Asistență Socială
Brașov - Centrul asistență socială
comunitară

Capacitatea
(locuri)

Grad de
ocupare

15

66%

Buget estimat pe surse de finanțare, pentru servicii sociale
existente
Buget local
Buget
Buget
Buget de
Alte surse
județean județean
stat
X
0
0
0
0

30

70%

X

20

55%

0

X

0

0

0

0

0

0

0

B. Servicii sociale propuse spre a fi înființate (pentru anul 2019
Denumirea
serviciului social

1.
Asociația
Nevăzătorilor din
România – filiala
Brașov

Cod serv.
social

Capacitatea
Nr.
Nr.
Ben/ Loc
zi
uri
(în
patu
ri)

6
beneficiari

Capacitat
e clădire
/spațiu
necesar
Mp-

Resurse umane
necesare (pers.
de specialitate,
de îngrijire, și
asistență;
personal
gospodărie;
întreținerereperații,
deservire)
Apartam Asistent Social
ent
4 Psiholog
camere
Ingrijitor
(3
dormitoa
re
+

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile
sociale propuse pentru a fi înființate pe anul 2019

Buget
local

Buget
județean

Buget
de stat

250
lei/ben
/lună

250 lei/ 0
ben/ lună

Contribuții
persoane
beneficiare
200 lei/ben/
lună

Justificare

Alte
surse
Donații
Sponsori
zări

Persoanele cu
handicap vizual
grav nu sunt
admise în căminele
pentru persoane
vârstnice existențe

Locuință protejată
2.Centrul
de
informare
şi
sensibilizare
a
populaţiei
3. Centru de zi
pentru consiliere
și sprijin pentru
părinți și copii
4. Direcția de
Asistență Socială
Brașov – Catina
Socială

8899CZ
VD-II

Asistent Social

100%

0

0

0

0

0

0

8899CZF-I

20 ben/zi

150mp

Asistent Social
Psiholog

100%

0

0

8899
CPDH-I

50 Nr.
Ben/zi

250 mp

100%

0

0

-

-

Asistent social
Referent
Inspector de
specialitate
Bucătar
Ajutor bucătar
Ingrijitor spații
-

-

-

-

15

60mp

3 psihologi

0

0

0

5. DGASPC8790CRLocuință protejată VD-III
6. Asociația Rază 8899de
Speranță
– PN-III
Centrul
pentru
copii cu autism și
tulburări asociate
pentru dezvoltarea

living)
50 mp.

0

Nu există Cantină
socială la nivelul
Municipiului
Brașov

-

-

*

10%

150 mii Servicii în
lei
comunitate
(consiliere, etc.)

deprinderilor de
viață
independentă prin
terapii
de
recuperare
specifice
* datele prezentate în tabelul de mai sus sunt date prezentate de furnizorii publici și privați de servicii sociale până în luna ianuarie 2019

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, pentru realizarea obiectivului operaţional/direcţiei de acţiune.
Nr.crt. Tipul şi
obiectul
contractului
de achiziţie
publică/
acorduluicadru 2019

Cod CPV

Valoarea
estimată a
contractului de
achiziţie
publică/
acorduluicadru

Sursa de
finanţare

Lei fără TVA

Procedura
stabilită/
instrumente
specific
pentru
derularea
procesului de
achiziţie

Data (luna)
estimată
pentru
iniţierea
procedurii

Data (luna)
estimată pentru
atribuirea
contractului de
achiziţie
publică/
acorduluicadru

Modalitatea
de derulare a
procedurii de
atribuire

online /
offline
1

Servicii sociale 85320000-8
de cantină de
ajutor social

464.340

Buget local

Procedură
internă

01.04.2019

01.05.2019

offline

2

Servicii sociale 85311100-3
de îngrijire la
domiciliu

243.950

Buget local

Procedură
internă

01.04.2019

01.05.2019

offline

Anexă privind achiziţiile directe
Nr.
crt.

Obiectul privind achiziţiile
directe
2019

Cod CPV

Valoarea estimată

Sursa de
finanţare

Data estimată
pentru iniţiere

Data estimată pentru
finalizare

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:
1. Servicii sociale eligibile pentru a primi subvenție de la bugetul local în anul 2019
Nr.
Crt.
1

2

Tip serviciu social
Centre rezidențiale

Centre de zi

Categorii de beneficiare
- Persoane adulte cu dizabilități;

Codul serviciului
social cf. HG
867/2015
8790 CR-D-I
8790 CR-D-II
8790 CR-D-III
8790 CR-D-IV
8790 CR-D-VI
8790 CR-D-VII

-Victimele violenței în familie (domestice);

8790 CR-VD-I
8790 CR-VD-II
8790 CR-VD-III

- Persoane adulte cu dizabilități;

8899 CZ-D-I
8899 CZ-D-II

- Copii: copii în familie, copii separaţi sau în risc de separare de părinţi

8891 CZ-C-II
8891CZ-C-III
8891 CZ-C-IV
8891 CZ-C-V
8891 CZ-C-VI
8891 CZ-C-VII

-Victimele violenței în familie și agresori;

8899 CZ-VD-I
8899 CZ-VD-II
8899 CZ-VD-III

3

Unități de îngrijire la domiciliu

- Persoane vârstnice;
- Persoane cu dizabilități;
-Persoane aflate în stare de dependență.

8810 ID-I
8810 ID-III

4

Cantina socială

- Copiii în vârstă de până la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit
net mediu lunar pe o persoană în întreţinere este sub nivelul venitului net lunar,
pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
-Tinerii care urmează cursuri de zi la instituţiile de învăţământ ce funcţionează în 8899 CPDH -I
condiţiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 25 de ani,
respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai
mare de 5 ani,
-Persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare băneşti acordate în
condiţiile legii şi al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o
persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
-Pensionarii;
-Persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele
situaţii: sunt izolate social, nu au sustinători legali, sunt lipsite de venituri;
-Invalizii şi bolnavii cronici;
-Orice persoană care, temporar, nu realizează venituri.

2. Categorii de cheltuieli curente de funcţionare a unităţilor de asistenţă socială, pentru care se pot acorda subvenţii
Nr. crt.
1

Centre rezidențiale

Tipul de serviciu sociale

2

Centre de zi

Categorii de cheltuieli eligibile
1. Salariile de bază ale personalului de specialitate de îngrijire și
asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;
2. Cheltuieli cu hrana persoanelor asistate;
3. Cheltuieli de întreținere și gospodărie: iluminat, apa, canal,
salubrizare, telefon și încălzire pentru spațiul unde se desfășoară
activitatea persoanelor asistate;
1. Salariile de baza ale personalului de specialitate de îngrijire și
asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;
2. Cheltuieli cu hrana persoanelor asistate;
3. Cheltuieli de întreținere și gospodărie: iluminat, apa, canal,

3

Unități de îngrijire la domiciliu

4

Cantina socială

salubrizare, telefon și încălzire pentru spațiul unde se desfășoară
activitatea persoanelor asistate;
4. Cheltuieli pentru carburanții necesari funcționării mijloacelor de
transport folosite în furnizarea serviciilor sociale.
1. Salariile de bază ale personalului de specialitate de îngrijire și
asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;
2. Cheltuieli de întreținere și gospodărie: iluminat, apa, canal,
salubrizare, telefon și încălzire pentru spațiul unde se desfășoară
activitatea persoanelor care asigură serviciile de îngrijire la
domiciliu;
3. Cheltuieli pentru carburanții necesari funcționării mijloacelor de
transport folosite în furnizarea serviciilor sociale.
1. Salariile de bază ale personalului de specialitate de îngrijire și
asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;
2. Cheltuieli cu hrana persoanelor asistate;
3. Cheltuieli de întreținere și gospodărie: iluminat, apa, canal,
salubrizare, telefon și încălzire pentru spațiul unde se desfășoară
activitatea persoanelor asistate;
4. Cheltuieli pentru carburanții necesari funcționării mijloacelor de
transport folosite în furnizarea serviciilor sociaIe.

3. Bugetul estimat al programului de subvenţionare pentru asociațiile și fundațiile care dministrează unități de asistență socială îndreptățite să
primească subvenție de la bugetul local în anul 2019 , conform HCL nr. 761/2018
Nr. crt.

Asociație/fundație

Denumirea serviciului
social

1.

Asociația de Servicii Sociale
SCUT

Centrul de zi SCUT –
servicii sociale de zi
pentru persoane adulte cu
dizabilități
Centre de zi ”Rază de
Speranță”- centrul pentru
copii cu autism și tulburari

2.

Asociația Rază de Speranță –
Centrul pentru copii cu autism și
tulburări asociate pentru

Nr.
befeficiari

Nivel mediu lunar
al subvenției/
beneficiar

Bugetul
estimat/an

15

175 lei

31500 lei

175 lei

115500 lei

55

dezvoltarea deprinderilor de
viață independentă prin terapii
de recuperare specifice
3.

Asociația Copiii de Cristal

4.

Fundația Creștină Diakonia –
filiala Brașov

asociate pentru dezvoltarea
deprinderilor de viață
indepententă prin terapii
de recuperare specifice
Centrul de evaluare și
recuperare prin terapie
specializată pentru
tulburări din spectrul
autist, sindrom Down,
ADHD
Unitate de îngrogire la
domiciliu pentru persoane
vârstnice

18

175 lei

37800 lei

11

120 lei

15840 lei

Capitolul II Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/județean în conformitate cu
prevederile (pentru anul 2019)
1. Revizuirea/Actualizarea informațiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se afișează la sediul serviciului public de asistență socială:
a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale – se publică pe pagina proprie de interne
Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale este publicată pe pagina proprie de internet ?
Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul municipiului Brașov pentru perioada 20192024, aprobată prin Hotărâre a Consiliului Local Brașov se va publicat pe site-ul instituției după
aprobare.

Da
Se află în dezbatere
publică

Nu

b) Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local - se publică pe
pagina proprie de internet;
Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul
consiliului județean/consiliului local este publicat pe pagina proprie de internet ?
Planul anual de acţiune al Direcției de Asistență Socială Brașov privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul consiliului local aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local se
va public pe site-ul instituției, după aprobare.

Da

Nu

Se află în dezbatere
publică

c) Activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituției, condiții de
eligibilitate, informațiile privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. - se actualizează cel puțin lunar;
Da
Activitatea proprie şi serviciile din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Brașov respectiv 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 lunar și se publică pe site-ul DAS Brașov

Nu

X

d) Informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ-teritoriale/ subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de
furnizori publici ori privați - se publică pe pagina proprie de internet;
(i) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate/de nivel local (și din județ) și a serviciilor sociale acordate de aceștia - se actualizează lunar;
Da
- lista furnizorilor de servicii sociale din municipiul Brașov și din județul Brașov şi a serviciilor sociale
acordate de aceştia - se actualizează lunar;

X

Nu

- Lista furnizorilor de servicii sociale din Municipiul Brașov, conform listei publicată pe Ministerul Municii și Justiției Sociale (actualizată la
data de 09.01.2019)
Nr.
crt.

Denumire furnizor

Denumire serviciu social

1.

ANSR Filiala Brasov

Centrul de Zi Homer

2.

Asociatia de Servicii Sociale Scut

Centrul de zi Scut servicii sociale de zi pentru persoane adulte
cu dizabilitati

3.

Asociatia de Servicii Sociale Scut

Aftercare Start - servicii de asistență comunitară

4.

Fundatia Motivation Romania

Centru de zi

5.

Asociația Aici Pentru Tine

Serviciul de asistență comunitară Aici Pentru Tine

6.

Asociaţia Blumenau E.V

Cămin de bătrâni

7.

Asociația Catharsis

Centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii

8.

Asociaţia Copiii de Cristal

Centrul de evaluare și recuperare prin terapie specializată
pentru tulburări din spectrul autist, sindrom Down, ADHD

9.

Asociaţia Delta Braşov

Centrul persoane vârstnice

10.

Asociaţia Devas

Casa de Tip Familial "Gloria Angeli"

11.

Asociaţia Dicta

Centrul de zi Asociația Dicta - Centrul pentru copii cu autism
și tulburări asociate pentru dezvoltarea deprinderilor de viață
independentă prin terapii specifice

12.

Asociaţia Îngrijire Acasă

Îngrijiri la domiciliu

13.

Asociaţia pentru Persoane cu Dizabilităţi Fizice
Sfântul Haralambie Braşov

Centru de zi de asistenţă şi recuperare pentru persoanele cu
dizabilităţi fizice

14.

Asociația Rază de Speranță în Intervenția și
Terapia Tulburărilor din Spectrul Autist, Brașov

Centrul de zi "Rază de Speranță"-centru pentru copii cu
autism și tulburări asociate pentru dezvoltarea deprinderilor de
viață independentă prin terapii de recuperare specifice

15

Biserica Reformată Casa Speranţei

Centrul pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

Nr.
crt.

Denumire furnizor

Denumire serviciu social

16.

Direcţia de Asistență Socială Braşov

Adăpost de noapte

17.

Direcţia de Asistență Socială Braşov

Unitate de îngrijiri la domiciliu

18.

Direcţia de Asistență Socială Braşov

Căminul pentru persoane vârstnice

19.

Direcţia de Asistență Socială Braşov

Centrul de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip
club)

20.

Direcţia de Asistență Socială Braşov

Centrul rezidențial pentru persoane fără adăpost

21.

Direcţia de Asistență Socială Braşov

Centrul de zi de informare și consiliere pentru persoane fără
adăpost

22.

Direcţia de Asistență Socială Braşov

Centrul de tip respiro pentru persoane vârstnice

23.

Direcţia de Asistență Socială Braşov

Centrul de zi de asistență și recuperare pentru persoane
vârstnice

24.

Direcţia de Asistență Socială Braşov

Centrul asistență socială comunitară

25.

Direcţia de Asistență Socială Braşov

Centrul asistență socială comunitară

26.

Direcţia de Asistență Socială Braşov

Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflați în situații de risc
Astra

27.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Brașov

Centrul de zi Casa Soarelui din cadrul Complexului de
Servicii de recuperare Cristian

28.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Brașov

Centrul de recuperare Micul Prinț din cadrul Complexului
servicii de recuperare Cristian

29.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Brașov

Casa de Tip Familial "Sfânta Maria" din cadrul Complexului
de Servicii Piatra Craiului

30.

Fundația Bucuria Darului

Cantina socială Mulțumesc

31.

Fundația Creștină Diakonia - Filiala Brașov

Unitate de îngrijire la domiciliu - Brașov

32.

Fundaţia Dumbrava Minunată - Filiala Braşov

Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice

Nr.
crt.

Denumire furnizor

Denumire serviciu social

33.

Fundaţia Dumbrava Minunată - Filiala Braşov

Centrul rezidențial pentru protecția copilului

34.

Fundaţia Hospice Casa Speranţei

Centrul de zi pentru copii cu dizabilități

35.

Fundaţia Hospice Casa Speranţei

Centrul de zi pentru persoane adulte

36.

Societatea Naţională de Cruce Roşie din
România - Filiala Brașov

Serviciul de asistență și îngrijire la domiciliu pentru persoane
vârstnice Crucea Roşie Brașov

(ii) serviciile sociale care funcționează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistență socială: nr. cod serviciu, datele privind beneficiarii,
costurile și personalul / tipul de serviciu, înregistrate în anul anterior etc. - se actualizează trimestrial / anual *;
Informaţii privind serviciile sociale care funcționează în cadrul la nivelul Direcției de Asistență Socială
Brașov:

Da

- serviciile sociale care funcţionează în cadrul Direcției de Asistență Socială Brașov: nr. cod serviciu, datele
privind beneficiarii, costurile şi personalul/tipul de serviciu, înregistrate în anul anterior etc. - se actualizează
trimestrial

Nr. crt.

1.

Cod serviciu social,
conform
Nomenclatorului
serviciilor sociale
8810 CZ-V-II

2.

8810 CZ-V-I

3.

8810 ID-I

Denumirea serviciului social

Număr maxim
de beneficiari

Centrul de zi de socializare și petrecere a 40
timpului liber (tip club) pentru persoane
vârsnice ”Noua”
Centrul de asistență și recuperare pentru 20
persoane vârstnice
Unitatea de îngrijiri la domiciliu pentru 30

Grad de
ocupare

Nu

X

Surse de
finanțare

65%

Buget local

40%

Buget local

100%

Buget local

4.
5.

8730 CR-V-I
9730 CR-V-II

persoane vârstnice
Căminul pentru Persoane Vârstnice
135
Centrul de tip Respiro pentru persoane 16
vârstnice

6.

8790 CR-PFA-II

Adăpostul de noapte

50

68%

Buget local

7.

8899 CZ-PFA-I

20

53%

Buget local

8.

8790 CR-PFA-I

30

53%

Buget local

9.

8891 CZ-C-II

15

66%

Buget local

10.

8899 CZD-II

30

70%

Buget local

11.

8899CZPN-V

Centrul de Zi de Informare și Consiliere
pentru Persoane fără Adăpost
Centrul Rezidențial pentru Persoane Fără
Adăpost
Centrul de Ingrijiri de zi pentru copiii
aflați în situații de risc ”Astra”
Centrul
Servicii
de
Recuperare
Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Sf.
Nicolae
Centrul asistență socială comunitară

20

55%

Buget local

62,23%
0%

Buget local
Buget local

3. Telefonul verde
Nr.

Tip act/Parteneri

0800 460 001 Convenție de colaborare nr. 12/2017
Direcția de Asistență Socială Brașov
Fundația Principesa Margareta a României
116 111

Protocol de colaborare nr. 52/2017
Direcția de Asistență Socială Brașov
Asociația Telefonul Copilului

Scurtă descriere
Obiectul convenției este- colaborarea între părți ăn
vederea creșterii nivelului de informare a vârstinicilor privind
drepturile și beneficiile acestora.
Obiectul protocolului este reprezentat de colaborarea
părţilor în vederea creșterii gradului de informare, consiliere și
îndrumare a populației cu privire la promovarea și respectarea
drepturilor copilului precum și cu privire la serviciile și beneficiile
asigurate acestora de ambele părți, precum şi despre modalităţile
de furnizare a acestora

4. Campanii de informare și sensibilizare a comunității, organizate de serviciul public de asistență socială sau în colaborare cu alte servicii publice
de interes local etc.
Campania

Obiective

Campanie de informare privind
drepturilor copilului și
dezvoltarea competențelor
parentale

Sensibilizarea comunității
pentru asigurarea respectării
drepturilor copiilor și
dezvoltarea competenţelor
parentale privind creşterea,
îngrijirea şi educarea copiilor

Nr
crt

1

2

Campanie de informare privind
prevenirea violenței

Campanie de informare și
sensibilizare privind

Creşterea gradului de
conştientizare și de sensibilizare
a populaţiei privind prevenirea
și combatrea oricăror forme de
violenţă (violența asupra
copiilor, violența domestică,
violența asupra persoanelor cu
dizabilități și persoanelor
vârstnice, etc)
Creșterea gradului de
conștientizare a fenomenului în

Perioada în care
se va desfășura
campania

6-11.06.2019

25-29.11.2019

Responsabili organizare campanie

Centrul Asistență Socială Comunitară
Serviciul Asistența Socială a Familiei și a Copilului
Serviciul Asistență Socială pentru Persoanele cu
Dizabilități
Centrul de Îngrijire de Zi pentru Copiii Aflați în Situații
de Risc „Astra”
Serviciul Asistența Socială a Familiei și a Copilului
Serviciul Asistență Socială pentru Persoanele cu
Dizabilități
Centrul Servicii pentru Prevenirea Marginalizării Sociale
Centrul de Îngrijire de Zi pentru Copiii Aflați în Situații
de Risc „Astra”
Centrul de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulator
„Sf Nicolae”
Centrul Asistență Socială Comunitară
Centrul Servicii Rezidențiale pentru Persoane Vârstnice
Centrul Servicii Sociale pentru Persoane Vârstnice

Centrul de Îngrijire de Zi pentru Copiii Aflați în Situații
de Risc „Astra”

3

problematica copiilor cu părinți
plecați la muncă în străinătate

comunitate
16-20.09.2019

Serviciul Asistența Socială a Familiei și a Copilului
Centrul Asistență Socială Comunitară

5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistență socială
Campania

Nr
crt

1

Campanie de informare cu
privire la serviciile sociale
furnizate de Direcția de
Asistență Socială și promovarea
voluntariatului

Obiective

Perioada
în care se
va
desfășura
campania

Creşterea gradului de cunoaştere şi
de acces la serviciile sociale
furnizate de Direcția de Asistență
Socială

1620.05.2019

Creșterea numărului de voluntari

Responsabili organizare campanie

Centrul Asistență Socială Comunitară
Centrul Servicii pentru Prevenirea Marginalizării Sociale
Centrul de Îngrijire de Zi pentru Copiii Aflați în Situații de Risc
„Astra”
Centrul de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulator „Sf Nicolae”
Centrul Servicii Rezidențiale pentru Persoane Vârstnice
Centrul Servicii Sociale pentru Persoane Vârstnice
Serviciul Asistența Socială a Familiei și a Copilului
Serviciul Asistență Socială pentru Persoanele cu Dizabilități

6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizații de voluntariat, asociații ale persoanelor beneficiare etc.
Nr.
crt.
1

Participanți

Scurtă descriere

Frecvența

Direcția de Asistență Socială Brașov
Întâlniri de lucru pentru categoria de semestrial
Direcția Generală de Asistență Socială
beneficiari: copii și familie
și Protecția Copilului Brașov
Furnizorii privați de servicii sociale din
Municipiul Brașov.
Serviciul Autoritate Tutelară Brașov
Centrul Județean de Resurse și Asistență
Educațională – Brașov

2

Direcția de Asistență Socială Brașov
Furnizorii privați de servicii sociale din
Municipiul Brașov

Întâlniri de lucru pentru categoria de semestrial
beneficiari:
- persoane/grupuri supuse risculului
de marginalizare, excluziune socială

3.

Direcția de Asistență Socială Brașov
Direcția Generală de Asistență Socială
și Protecția Copilului Brașov
Furnizorii privați de servicii sociale din
Municipiul Brașov.

Întâlniri de lucru pentru categoria de semestrial
beneficiari:
- Persoane cu dizabilități

4.

Direcția de Asistență Socială Brașov
Serviciul Autoritate Tutelară Brașov
Furnizorii privați de servicii sociale din
Municipiul Brașov.

Întâlniri de lucru pentru categoria de semestrial
beneficiari:
- Persoane cu vârstnice

5.

Structuri comunitare consultative –
înființate prin HCL nr. 319/2017

Întâlniri de lucru
Serviciul Asistență Socială a
Familiei și Copilului
Structurile Comunitare Consultative

semestrial

7. Activități de informare și consiliere realizate prin serviciul de asistență comunitară, cum ar fi: conștientizare și sensibilizare a publicului privind
riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistență socială, mediere socială etc.
Nr.
1.

Tematică

Scurtă descriere

Informare și consiliere a unor categorii de
persoane defavorizate din comunitatea
brașoveană cu privire la serviciile oferite
Campania
de DAS Brașov
„SUNTEM AICI, PENTRU TINE!”
Sensibilizarea populaţiei cu privire la:
sănătatea membrilor comunității,
prevenirea și combarerea bolilor



Campaniile se desfășoară în mai multe cartiere din
Municipiul Brașov, pe o perioadă de două luni/cartier

transmisibile, prevenirea și combaterea
consumului de alcool, droguri, tutun,
prevenirea și combaterea
comportamentelor anti-sociale.
Dezvoltarea unei reţele de sprijin
comunitar pentru combaterea situațiilor
de saracie si marginalizare a persoanelor
aflate in situatii de dificultate.

8. Mesaje de interes public transmise prin presă
Direcția de Asistență Socială Brașov va organiza pe parcursul anului 2019 campanii și evenimente care vor fi mediatizate în comunitate prin mass
media, pe site-ul propriu, precum și pe pagina de facebook a intituției. Obiectivul major al diseminării va urmări creșterea gradului de cunoaștere a
serviciilor și beneficiilor sociale oferite prin intermediul structurilor organizatorice ale Direcției de Asistență Socială Brașov, precum și a gradului de
transparență în decizile cu impact la nivelul comunității locale.
Capitolul III Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale
(pentru anul 2019)
a) Cursuri de perfecționare
Categoria de personal

Nr de persoane

Buget estimat

Personal de specialitate care lucrează

91

33.950 lei

Nr. Persoane

Buget estimat

în domeniul serviciilor sociale

b) Cursuri de calificare
Categorii de personal

Nu este cazul

-

-

b) sesiuni de instruire pentru:
c.1. Personalul din centre conform cerinţelor standardelor de calitate
Instruiri interne a personalului din cadrul centrelor
Nr. Persoane
Personalul din cadrul Centrului Servicii Rezidențiale pentru Persoane
Vârstnice va participa la 12 sesiuni de instruire conform tematicilor
stabilite în Anexa.nr.1 la Ordinul nr.2126/2014, cu modificările și
completările ulterioare și incluse în planul propriu de instruire
Personalul din cadrul Centrului Servicii Sociale pentru Persoane
Vârstnice care va participa la 12 sesiuni de instruire internă conform
tematicilor stabilite în Anexele nr.7 și 8 la Ordinul nr.2126/2014, cu
modificările și completările ulterioare și incluse în planul propriu de
instruire
Personalul din cadrul Centrului de Îngrijire de Zi pentru Copiii Aflați
în Situație de Risc ASTRA care va participa la 11 sesiuni de instruire
internă conform tematicilor prevăzute de Ordinul 24/2014, cu
modificările și completările ulterioare și incluse în planul propriu de
instruire
Personalul din cadrul Centrului Servicii pentru Prevenirea
Marginalizării Sociale, care va participa la 12 sesiuni de instruire
internă conform tematicilor stabilite în Anexele nr.4-6 la Ordinul
nr.2126/2014, cu modificările și completările ulterioare și incluse în
planul propriu de instruire
Personalul Centrului Asistență Socială Comunitară, care va participa la
la 12 sesiuni de instruire internă conform tematicilor stabilite în Anexa
nr.7 la Ordinul nr.2126/2014, cu modificările și completările ulterioare
și incluse în planul propriu de instruire
Personalul Centrului de Recuperare Nueromotorie de Tip Ambulatoriu
„Sf Nicolae” care vor participa la 12 sesiuni de instruire conform
tematicilor stabilite în Ordinul nr.67/2015 și incluse în planul propriu
de instruire

Buget estimat

41

Instruire internă

14

Instruire internă

3

Instruire internă

9

Instruire internă

4

Instruire internă

8

Instruire internă

c.2. Asistenții personali - În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 Codul muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare instruirea
asistenților personali se organizează o dată la 2 ani. Asistenții personali din cadrul Direcției de Asistență Socială Brașov, care acordă asistență și îngrijire
persoanelor cu deficiențe grave au fost instruiți în perioada 26.02.2018 – 22.03.2018.
c.3. Îngrijitori informali:
Sesiuni de informare şi consiliere a membrilor de familie a
beneficiarilor îngrijiți la domiciliu

Nr.crt.
1.

Data organizării

- modul de continuare a îngrijirilor,

Mai 2019

- abordarea beneficiarilor şi relaţionarea cu aceştia
- importanţa respectării deciziilor şi demnităţii acestuia,

2.

- adoptarea celor mai adecvate măsuri de menţinere şi încurajare a
participării acestora la viaţa de familie şi în comunitate

Octombrie .2019

c.4. Voluntari:
Instruire voluntari
Direcția de Asistență Socială oferă
voluntarilor, în condițiile legislației în
domeniul educației și formării
profesionale, cursuri de instruire în
domeniul în care aceaștia doresc să
activeze

Nr estimat
de voluntari

20

Tipuri de
instruire

Sesiuni de
instruire
internă

Tematici

instruire

1. Structura, misiunea și
activitățile instituției
2. Regulamentul intern
3. Respectarea drepturilor
beneficiarilor
4. Respectarea norme
SSM/PSI

Scurtă descriere
Prelucrarea prevederilor
Regulamentelor de Organiozare și
Funcționare aplicabile structurii în
care actvizează voluntarul și a
Regulamentului Intern și a Cartei
Drepturilor beneficiarilor, după caz

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.:- Nu este cazul

2. Încheierea de contracte de supervizare profesională:
Categorii de personal

Numar persoane

Buget estimat

1

1300 lei

2

2600 lei

a) pentru asistenți sociali
psiholog b) psiholog/psihopedagog

Nr.
crt.

Atribuția și funcția
publică

Prenumele și numele

1

Director General

Mariana Topoliceanu

2

Elaborat
Inspector superior

CodruțaMaria
Coșorean
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Data

2

Semnătura

