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Hotarare_NR. 65 din 06.12.2019
privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile socialeadministrate si finantate din bugetul Consiliului Local Comisani pentru anul 2020

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COMISANI, JUDEŢULDAMBOVITA, intrunit in sedinta ordinara
astazi 06.12.2019

Avândîn vedere:

- prevederile Hotararii de Guvern nr. 797/2017 pentruaprobarea Regulamentelor-cadrude organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistență socială şi a structuriiorientative de personal, cu modificările şi completarile ulterioare ;“prevederile Legii asistentei sociale nr.292/201 1,cu modificarile si completarileulterioare ;

-prevederile Legii nr. 272/2004 pentruprotectia si promovarea drepturilor copilului, cumodificarile si completarile ulterioare;
-prevederile Legii nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice cumodificarile si completarile ulterioare
-prevederile Ordinului nr.1086/2018 al ministrului muncii si justitiei sociale privindaprobarea modelului cadru al Planului Anual de actiune privind serviciile socialeadministrate si finantate din bugetul consiliului local:

- Proiectul de hotarare nr..64/29.1 1.2019 privind aprobarea Planului anual de acţiuneprivind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului LocalComisani pentruanul 2020

luând act de:-avizul favorabil nr.3/26.11.2019 emis de Comisia de analiza si avizare a Planuriloranuale de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugeteleconsiliilor locale din Judetul Dambovita, din cadrul DGASPC Dambovita ;-reteratul de aprobare al Primarului comunei Comisani, nr.8898 / 29.11.20 19“raportul Compartimentului de Asistenta Sociala din cadrul aparatului de specialitate alprimarului, înregistrat sub nr. 8912 /02.12.2019
-raportul/ avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului LocalComisani din data de 06.12.2019



În temeiul art. 136 si 243 din OUG nr.57 privind Codul administrativ

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă Planul anual de acţiune. privind serviciile sociale administrate
si finantate din bugetul Consiliului Local Comisani pentruanul 2020 , conform Anexei
care face parte integrantă din prezentahotărâre.

Art.3 Cu ducereala îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţeazăPrimarul Comunei Comisani, prin aparatul de specialitate cu atribuţii în domeniul
asistenţei sociale.

Art.4 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Instanţa de contenciosadministrativ în termenul prevăzut de Legea nr.554/2004 cu modificările şi
completările ulterioare.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului, Judeţul Dambovita;
- Primarului comunei Comisani;
- Compartimentului de Asistenţă socială;
- DGASPC Dambovita
- Prin afişare

Presedinte de sedinta
SERB TITU

Contrasemneaza pentrulegalitate
Secretar gendral al UAT comuna Comisani

Stoirăn Kmilia

Comisani: 06.12.2019



Anexa la HCL Comisani nr. 65/06.12.2019

PLANUL ANUAL DE ACTIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE
ADMINISTRATE SI FINANTATE DIN BUGETUL CONSILIULUI LOCAL

COMISANI PENTRU ANUL 2020

Având în vedere:

|. Strategia județeană de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2014-
2020 aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 41/28.02.2014, respectiv
următoarele obiective operaționale/direcțiile de actiune:

a) Obiective strategice generale

Y. Creşterea calităţii serviciilor sociale din judeţ;
V. Atragereade resurse financiare, materiale, umane în furnizarea de servicii

sociale; - Facilitarea accesului persoanelorcu handicap la mediul fizic,
educaţional, informaţional;

b) Obiective strategice în domeniul protecţiei drepturilorcopilului

Y Prevenireaseparării copiilorde familie, în vederea reducerii numărului de copii
care beneficiază de măsură de protecţie specială;

V Dezvoltarea, modernizareaşi accesibilizarea serviciilor specializate existente

pentru copii/ tineri în dificultate în familie, copii / tineri cu dizabilităţi și/sau

deficienţe de integrare socială;
Y Reducereaperioadei de furnizareaserviciilorde protecţie specială pentru copii

în dificultate;

c) Obiective strategice pentru persoane adulte în dificultate (cudizabilităţi /vârstnice
în situaţii de dependenţă)

Y Menţinerea persoanelor adulte în dificultate în comunităţile de domiciliu, prin
dezvoltarea de servicii sociale adecvate;

V Creşterea gradului de integrare socială a persoanelorcudizabilităţi
Y Dezvoltarea serviciilor de tip rezidenţial pentru persoanele aflate în situaţii de

dependenţă ( persoane cudizabilităţi, persoane cu boli cronice, persoane cu
probleme de sănătate mintală )

2. Strategia Locala de dezvoltare a servicilor sociale , pentruperioada 2019-2024,
revizuita



Obiectiv general- Infiintarea si dezvoltarea unui sistem realist si eficient de servicii
sociale la nivelul localitatii,capabil sa asigure incluziunea sociala a tuturorcategoriilor
vulnerabile, cresterea calitatii vietii, tratament egal,nediscriminaresi dreptul la oviata
demnapentru tori locuitorii

Obiective strategice:

- Crearea de servicii alternative pentru familie si copil

- Dezvoltarea si modernizarea servicilor oferite in cadrulCentrului de Zi pentru
Copii(pentru activitati de tipafterschool)

- Cresterea accesului la servicii sociale

- Creareasi dezvoltarea serviciiloralternative adaptate nevoilor persoanelor cu
handicap

- Dezvoltarea de servicii sociale oferite

Strategiile naționale

Strategia naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada
2014-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.113/2014.

Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt:

Y îmbunătăţirea accesului copiilorla servicii de calitate;
Y respectarea drepturilorşi promovarea incluziunii sociale a copiilor aflaţi în

situaţii vulnerabile;
Y prevenirea şi combaterea oricăror forme de violenţă;
Y încurajarea participării copiilorla luarea deciziilor careîi privesc.

Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada
2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 383/2015

Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt:

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

ijinului financiar pentru persoanele cuvenituri reduse (VMI) şi
introducerea stimulentelor pro-activare pentrubeneficiarii programului de
beneficii sociale;

Y Creştereasp



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

Y Îmbunătăţirea funcţionalităţii serviciilor sociale;
Y- Integrarea beneficiilor de asistenţă socială, a serviciilor sociale,a serviciilor de

ocupare şi a altor servicii publice prin transformarea asistentului social într-
un „integrator, cuo atribuţie solidă de management de caz;

Y. Investiţii într-un sistem solid de asistenţă socială;
Creşterearolului economiei sociale în reducea excluziunii sociale;

Y Consolidarea mecanismelor de coordonare, monitorizare şi evaluare.
<

Strategia naţională pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor

vârstnice 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 566/2015.

Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt:

Y. Prelungirea şi îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice;
Y Promovarea participării sociale active şi demne a persoanelor vârstnice;
Y Obţinerea unui grad mai ridicat de independenţă şi siguranță pentru persoanele

cunevoi de îngrijire de lungă durată.

Strategia naţională ,„ O societate fără bariere pentru persoanele cudizabilităţi” 2016-
2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 655/2016.

Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt:

tării
de către persoanele cu dizabilităţi a drepturilorşi libertăţilor fundamentale ale

Y Promovarea accesibilităţii în toate domeniile vieţii pentru asigurarea exerci

omului;
Y Asigurareaparticipării depline a persoanelorcudizabilităţi în toate domeniile

vieţii;
Y Eliminarea discriminării şi asigurării egalităţii pentru persoanele cudizabilităţi;
Y Asigurarea accesului persoanelorcudizabilităţi la un mediude lucru deschis,

incluzivşi accesibil, atât în sectorul public cât şi încel privat, concomitent cu
asigurarea accesului lorefectiv la servicii de sprijin pentru creşterea ocupării pe
piaţa muncii;

Y Promovarea educaţiei şi formării profesionale favorabile incluziunii la toate
nivelurile şi a învăţării de-alungul vieţii pentru persoanele cudizabilităţi;

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

Y. Asigurarea accesului echitabil al persoanelorcudizabilităţi 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:



Y Fundamentarea de politici pentru persoanele cudizabilităţi pe baza informaţiilor
și datelorstatistice şi de cercetare colectate în toate domeniile de activitate.

Strategia naţională privind promovarea egalităţii de şanse și tratament între femei şi
bărbaţi şi prevenireaşi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018-2021,
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 365/2018.

Obiectivele generale prevăzute în strategie Sunt:

Y Consolidarea cadrului legislativ din domeniul prevenirii şi combaterii violenţei
domestice;

Y. Dezvoltarea unor măsuri adecvate de sprijin şi protecţie pentru victime;
Y. Prevenirea violenţei domestice şi a recidivei acesteia precum şi a violenţei

sexuale;
Y Monitorizareaşi evaluarea activităţilor întreprinse în vederea prevenirii şi

combaterii violenţei domestice.

4. Programele de interes național aprobate prin:

Hotărârea Guvernului nr. 193/2018 privind aprobarea programului de interes
naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cudizabilităţi „
Înfiinţareade servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilorcudizabilităţi de
la sistemul de protecţie specială acopilului către sistemul de protecţie a persoanelor
adulte cudizabilităţi”;

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”.

5.Protocolul de colaborare/ acordul de parteneriat

- nr.95/06.01.2017 incheiat cu Directia de Asistenta Sociala Targoviste

-nr.39/25.01.2018 incheiat cu Consiliul Judetean Dambovita HCJ nr. 320/2018

- Acordul de parteneriat nr.7982/09.1 1.2018 incheiat cu Directia Genrala de Asistenta
Sociala si Protectia Copilului Dambovita

- nr.6747/05.09.2019 incheiat cu Postul de Politie Comisani

- nr. 7933/24.10.2019 si 7935/24.10.2019 incheiate cu cabinetele medicale de pe raza
unitatii administrativ teritoriale  UAT Comisani

- nr. 6746/05.09.2019 incheiat cu Scoala Gimnaziala Comisani

Con raţii preliminare



In anul 2019 Copmpartimentul de Asistenta Sociala din cadrul primariei
Comisani a fost acreditat in conformitate cu prevedrile Legii nr. 197/2012 privind
asigurareacalitatii in domeniul serviciilor sociale, si este autorizat sa acorde servicii
sociale pe perioada nedeterminata, Certificat de acreditare seria AF, nr.005156, de catre
Ministerul Muncii si Justitiei Sociale .

În întocmirea Planului anual de actiune privind serviciile sociale pentru anul 2019
s-a ţinut cont, în primul rând de scopul Compartimentului de Asistenţă Socială şi

anume prevenirea saulimitarea unor situaţiide dificultate sau vulnerabilitate care pot
ducela marginalizare sau excluziune socială.

Instituţia urmăreşte realizarea scopului prin acordarea de beneficii şi servicii
sociale:

1.Venitul minim garantat
Plata ajutorului social se efectuează de către Agenţiile Judeţene pentru Plăţi şi

Inspecţie Socială. În cursul anului 2019 s-auaflat în plată un număr mediu lunarde
19 dosare de acordare a venitului minim garantat, dosare aflate in evidenta si

monitorizarea compartimentului de asistenta sociala .

Din fondurile de la bugetul local se plăteşte ajutorul de încălzire a locuinţei cu
lemne pentru beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările
şi completările ulterioare. A fost estimata o suma de 6000 lei necesari pentru
anul 2020 dela Bugetul local.

2. Protectia persoanelor cu handicap grav
Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap gravse

acordă conform Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare si se plateste din
bugetul local .

În conformitate cu prevederile acestei legi, rolul instituţiei noastre este de a
monitoriza atribuţiile și obligaţiile ce le revin asistenţilor personali ai persoanelor cu
handicapgrav, în vederea ameliorări situaţiei acestora, astfel încât aceştia să primească
îngrijire specială la nivelul la care situaţia lor o cere.In cursul anului 2019 s-au
monitorizat un numar de 10 persoane adulte cu handicap grav,estimand pentru
anul 2020 o crestere la 90 a numarului de persoane adulte cu handicap grav ce
vor fi monitorizate urmand a se efectua anchete sociale şi vafi intocmit un plan de
servicii/ interventii , acolo unde situaţiile constatate impun acest lucru.

În cursul anului 2019, un număr mediu lunarde 96 persoane cu handicap grav au
beneficiat de indemnizatie de ingrijire , în urma încadrării în gradul grav de handicapcu
asistent personal pe bazacertificatelor emise de Comisia de Evaluare a Persoanelor
Adulte cu Handicap, respectiv Comisia pentru Protecţia Copilului din subordinea
Consiliului Judeţean Dambovita , cu o suma medie lunara de 117 459 lei acordata in
procent de 100%din bugetul local.

Pentru anul 2020 estimăm că sumanecesara pentru indemnizaţiile lunare pentru



persoanele cu handicap grav va fi de aproximativ 1 440 000 lei iar salariile
asistenţilor

—
personali vorfi de aproximativ 185 000 lei.

In cursul anului 2020 aufost inregistrate si monitorizate un numarde 5 cazuri de
persoane cu handicap care aufost puse sub interdictie si li s-a instituit tutela prin hotarare
judecatoreasca , iar pentruanul 2020 estimamo crestere a acestorcazuri .

3. Protecţia copilului
În cadrul Compartimentului de Asistenţă Socială, în baza Legii 272/2004

privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare sunt propuse diverse măsuri de protecţie, ca de exemplu
plasamentul familial, instituţionalizarea şi reintegrarea în familiile naturale a minorilor
care au beneficiat de măsuri de protecţie specială. Cazurile sunt înaintate Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Dambovita , care
analizează situaţia minorilorşi instituie o măsură de protecţie specifică fiecărui caz în
parte.

Cheltuielile necesare privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului sunt
alocate din fonduri de la Bugetul local .

Prin Compartimentul de Asistenţă Socială se monitorizează toţi copiii aflaţi
în situaţii de risc de pe raza comunei Comisani . In anul 2019 14 copii cu dizabilitati si
13 copii cu parinti plecati in strainatate aufost  monitorizaţi periodic iar persoanele
în grija cărora rămân sunt consiliate cu privire la obligativitatea delegării de către
instanţă a exerciţiului drepturilorpărintești.

În vederea prevenirii separării copiilorde familiile naturale sau extinse, se vor
efectua vizite si se vor intocmi rapoarte de monitorizare urmanda fi propuse măsuri de
protecţie specială, acolo unde situaţiile constatate impun acest lucru. Avândîn vedere
tendinta generala de migrare a parintilor—in strainatate , preconizăm că în anul 2020
vacreşte numărul de copii cu părinţi aflaţi la muncă în străinătate.

Pentru prevenirea abandonului şcolar, Compartimnetul de Asistenta Sociala
monitorizează situaţia şcolarăacopiilorşi tineriloraflaţi în situaţii de risc din evidenţele
noastre sau ca urmarea sesizărilor primite.

Alături de instituţiile de învățământ, Compartimnetul de Asistenta Sociala
participă la obţinerea unordrepturi bănești pentru elevi prin efectuarea anchetelor
sociale.

Se menţine şi se dezvoltă colaborarea cu toate instituţiile statului care se ocupade
problematica copiilorşi tinerilor.

4. Ajutoarele de urgenţă şi ajutoarele de înmormântare
In anul2019a fost necesară suma de 5000 lei de la Bugetul local la ajutoarele

de urgenţă care se acordă în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu



modificările şi completările ulterioare. Pentru anul 2020 estimămun necesar în cuantum
de aproximativ 8000 lei de la Bugetul Local.

5. Alocaţia pentru susținerea familiei

Alocaţia pentru susţinerea familiei se acordă în baza Legii 277/2010 privind
alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare, ca forma

de sprijin pentru familiile cuvenituri reduse care auîn creștere şi îngrijire copii în vârstă
de pân ă la 18 ani. Sumele necesare sunt asigurate de la Bugetul de stat, prin Agenţia
Judeţeană pentruPlăţi și Inspecţie Socială. Având în vedere faptul că în cursul anului
2019 sunt în plată 24 titulari de dosarşi că numărul solicitărilor de acordare este

aproximativ acelas cu numărul de încetări, estimămcăîn anul 2020 se va menţine acelaşi
număr de dosare în plată.

6. Ajutorul pentru încălzirealocuinţei
Conform O.U.G. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada

sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare, ajutorul pentru încălzirea
locuinţei se acordă din fonduri de la Bugetul de stat, familiilor și persoanelor singure
cu venituri reduse. Numărul de beneficiari pentru perioada noiembrie 2018 — martie
2019 a fost de aproximativ 35 familii „Tinand cont de faptul capragul eligibil pentrua
beneficia de ajutorul de incalzire s-a marit o data cu cresterea salariilorsi pensiilor
estimămcă în anul 2020 se va menţine acelaşi numărde dosare în plată.

8. Tichete sociale de gradiniţă
In conformitate cu prevederile Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării

în învațământul prescolar a copiilor provenind din familiii defavorizate se acordă
tichete sociale în valoare de 50 lei lunar, sumele fiind suportate de la Bugetul de stat.
In anul 2019 aubeneficiat un numar de Il de copii, estimăm în anul 2020 o

usoara crestere la 20 de copii ca urmare a cresterii numarului de copii inscrisi la gradinita
si provenind din familii cu venituri scazute.

Pornind dela aceste considerente ,

Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanțate din
bugetul Consiliului Local Comisani cuprinde:

1. Capitolul I- Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale;

2. Capitolul II- Planificarea activităţilor de informare a publicului cuprivire la

serviciile

sociale existente la nivel local;

3. Capitolul III- Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care
lucrează în domeniul serviciilor sociale.



CAPITOLUL II

Administrarea, infiintarea si finantarea serviciilor sociale

Din perspectivă funcţională acordarea serviciilor de asistenţă socială este concepută
ca unsistemde acţiuni specifice, care trebuie să asigure realizareaobiectivului său
major, respectiv asistarea persoanelor care, din cauza unor motive de natură
economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să-şi asigure nevoile sociale,
să-şi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru integrarea socială.

Planificarea este un proces sistematic prin care Compartimentul de Asistenţă Socială
din cadrul Primariei Comisani îşi defineşte anumite priorităţi pentru îndeplinirea
misiunii ei.

Rolul planificării este de a ajutacompartimentul să :

a) definească obiectivele şi orientările;

b) definească priorităţile şi cele mai potrivite acţiuni pe care le vaîntreprinde;

c) identifice măsuri concrete de coordonare a activităţilor din cadrul instituţiei;

d) clarifice resursele pe carele poate folosi şi să identifice ce acţiuni trebuie să
întreprindă.

Planul Anual de Acţiune pentru anul 2020, privind serviciile sociale la nivelul
Compartimentului de Asistenţă Socială, s-a elaborat în conformitate cu măsurile şi
acţiunile prevăzute în Legea asistenţei sociale nr. 292/2011 cu modificările şi
completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă
socială şi astructurii orientative de personal.

În întocmirea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale pentru anul 2020
s-a ţinut cont, în primul rând de scopul Compartimentului de Asistenţă Socială

—
şi

anume dea asigura condiţiile furnizării unorservicii sociale de calitate, care implicit să
conducăla îmbunătăţirea calităţii vieţii familiilorşi persoanelor sărace, fărănici un venit
sau cu venituri foarte mici, a persoanelorcu handicap, a şomerilor, a pensionarilor,



precum şi aaltor categorii de persoane defavorizate din Comuna Comisani si de a
permite persoanelor, grupurilorsi colectivitatilor sa-si rezolve problemele care aparin
cadrul procesului de adaptarela o societate in permanenta evolutie, sa identifice cauzele
care pot conduce la compromiterea echilibrului de functionare sociala si sa actioneze in
vederea ameliorarii conditiilor economice si sociale ale categoriilor tinta.
A.Serviciile sociale existente la nivel local

| Nr] Cod serviciu | Denumirea|Cap | Grad|Bugetele estimate pe surse de finantare.pentru
„|

social eontorm|serviciului|acit
| de servicile sociale existente
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|

| Benef
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|
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|

|
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LL _— | — | E ——

B.Servicii sociale propuse spre afi infiintate

Intrucât Primaria Comisani susţine din bugetul local serviciile sociale, pentruanul
2020 ne propunem menţinereasi functionarea celorexistente conform normelor legale
in vigoare .

Actiuni propuse :

- Contractarea de servicii de Proiectaresi expertiza tehnica in vederea construirii
unui centru socio-medical pentru persoane varstnice .

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.



Compartimentul de Asistenţă Socială din cadrul Primariei Comisani are în vedere
pentru anul 2020 in cadrul Centrului de Zi pentru Copii( pentru activitati detipafter school) contractarea de:

- Servicii educationale : educatie,socializare „recreere,dezvoltare abilitati pentru
viataindependenta, educatie extracuriculara  ;

- servicii de consiliere psihologica;
- servicii de supraveghere si ingrijiri
- servicii sociale-masa / hrana calda,
- menaj, alte activitati administrative

D.Programul de subventionare a asociatiilor, fundatiilorsi cultelor recunoscute de
lege„ in bazaLegii nr. 34/1998 privind acordarea unorsubventii sociatiilorsi fundatiilor
romane cu personalitate juridica, care infiinteazasi administreaza unitati de asistenta
sociala , cu compeltarile ulterioare

|. Serviciile sociale eligibile/neeligibile pentrua primi subventii de la bugetul local:

Asociaţiile, fundaţiile şi cultele recunoscutede lege, în bazaprevederilorLegii nr.
34/1998, privind acordarea unorsubvenţii asociaţiilorşi fundațiilor române cu
personalitate juridică, care înființează şi administrează unităţi de asistenţă socială, pot
acţionaprin iniţierea unor proiecte de dezvoltarea serviciilor sociale iar
Compartimentul de Asistenţă Socialădin cadrul Primariei Comisani va sprijini
iniţiativa acestora atât sub aspect metodologic câtşi sub aspect legislativ.

Compartimentul de Asistenţă Socială urmăreşte pentru anul 2020 identificarea şi
încheierea deprotocoale/convenţii de colaborare cu asociaţiile şi fundaţiile recunoscute
şi acreditate de lege, care se află pe raza administrativ teritorială a comunei Comisani .
2. Capitolele decheltuieli curente de functionarea unitatilorde asistenta sociala, pentru
care se pot acorda subventii -

3. Bugetul estimat al programului de subventionare ............,

CAPITOLUL II

Planificarea activitatilor de informare a publicului cuprivire la seviciile sociale
existente la nivel local in conformitate cu prevedrile art.6 din HG nr.797/2017



1.Revizuirea/Actualizarea informaţiilor care se publică pe pagina proprie de
internet/se afişeazăla sediul serviciului public de asistență socială:

a) Strategia de dezvoltarea serviciilor sociale;

b) Planul anual de acţiune al Compartimentului de Asistenţă Socială privind serviciile
sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Comisani :
c) Activitateaproprie şi serviciile din cadrul Compartimentului de Asistenţă Socială
din cadrul Primariei Comisani , respectiv formulare/modele de cereri în format editabii,
programul instituţiei, condiţii de eligibilitate, informaţiile privind costurile serviciilor
sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat ete

d) Informaţii privind serviciile sociale disponibile Ia nivelul judetului Dambovita,acordate de furnizori publici ori privaţi:

- lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate şi din judeţ şi a serviciilor sociale
acordate de aceştia- se actualizeaza trimestrial  ;

- servicii sociale care functioneaza in cadrul/coordonarea compartimnetului de asistenta
sociala: nr. cod serviciu,datele privind beneficiarii, costurile si personalul/tipul de
serviciu,inregistrate in anul anterior, etc-se actualizeaza /anual;
2.Campanii de informare si sensibilizare a comunitatii

Y.realizareaşi distribuirea de materiale informative în comunitate privind serviciile
sociale oferite, în funcţie de specificul activităţilor derulate şi nevoile particulare
ale fiecărei categorii de beneficiari;

Y. prezentarea pe pagina de web a Primariei Comisani a a informaţiilor relevante cu
privire la servicile sociale specifice fiecarrui grup vulnerabil  ;

Y campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii „organizate de
Compartiment de Asistenta Sociala sauîn colaborare cualte instituţii publice de
interes local:

o Participarea la diverse evenimente,alte intalniri cu diverse prilejuri:
sarbatori laice sau religioase, cugrupuri de elevi din scolile din Comisani:

o Princuprivire la promovarea serviciilor sociale ale compartimentului

—
si

de conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de
excluziune socială, respectarea drepturilor sociale şi promovarea măsurilor
de asistenţă socială, mediere socială;

o Actiuni de constientizare si sensibilizare a comunitatii cuprivire la
prevenireasituatiilorde risc, a consumului de alcool ;

3. Activitati de informaresi consiliere:



- furnizareade servicii de profilaxie primara si secundara catre membrii comunitatii . inspecial catre persoanele apartinand grupurilor vulnerabile
4. Restructurarea site-ului institutiei- adaptarea paginii de internet conform normelorin vigoare pentru accesul persoanelor cu dizabilitati .

CAPITOLUL III
Programul de formare si indrumare metodologicaa personalului care lucreazaindomeniul serviciilor sociale

1. Propuneri de activitati de formare profesionala continua in vederea cresteriiperformantei personalului din Structurile proprii/instruire erc.:

a)Cursuri de perfectionare|Personalul deNr.“de Bugetestimat|| specialitate | persoane

|

Inspassocialahr]| Insp.as.sociala 1 ] 1000
|

| ÎN de] Buget estimat |persoane |Pa —

[Nu este cazul |] noneCe
c)Sesiuni de instruire :



- pentru asistenti personali- nu se planifi
- Pentru ingrijitori informali- nu se plani
- Pentru voluntari- nu se planifica

d)Organizarea de intalniri de tip peer
comunei, prin asociatii profesionale, prin asociatii de dezvoltare intercomunitÎNTeme deinteresÎNde]Buger

e)Participarea la sesiunile de formare or,
in functie de solicitarile institutiilorpub
PAltele ---------

ca

fica

review, inclusiv prin structurile asociative ale

|
persoane | estimat

ganizate prin programe de interes national  -

lice

2. Incheierea de contracte de supervizare profesionala /Revizuirea fiselor de post invederea asigurarii coordonarii profesio
in servicii sociale :

——— Nu este
cazul

d,

Sec

nale sau incheierea de contracte de Supervizare

ÎNrer Categoria |N "de Buget|

persoane estimat

Contrasemneaza pentru legalitate
retar generăjlal UAT comuna Comisani

S milia


