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Hotarare_NR. 47 din 09.08.2019
privind revizuirea Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale, pentru

perioada 2019 — 2024 Ia nivelul comunei Comisani si a Planului anual de acțiune
privind serviciile sociale adeministrate si finantate din bugetul Primariei

Comisani

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COMISANI, JUDEȚUL
DAMBOVITA. intrunit in sedinta extraordinara

astazi 09.08.2019

Având în vedere:

- prevederile Hotararii de Guvern nr. 797/2017 pentru aprobarea Regulamentelor-cadru
de organizare şi funcţionareale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii
orientative de personal, cu modificările şi completarile ulterioare ;

-prevederile Legii asistentei sociale nr.292/2011,cu modificarile si completarile
ulterioare ;

-prevederile Legii nr. 272/2004 pentru protectia si promovarea drepturilor copilului, cu
modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile Legii nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice cu
modificarile si completarile ulterioare
-prevederile Ordinului nr.1086/2018 al ministrului muncii si justitiei sociale privind
aprobarea modelului cadru al Planului Anual de actiune privind serviciile sociale
administrate si finantate din bugetul consiliului local;
- Proiectul de hotarare nr.45/02.08.2019 privind revizuirea Strategiei locale de
dezvoltare a serviciilor sociale, pentru perioada 2019 — 2024 la nivelul comunei
Comisani si a Planului anual de acţiune privind serviciile sociale adeministrate si
finantate din bugetul Primariei Comisani

luând act de:
-referatul de aprobare al Primarului comunei Comisani, nr.6018/02.08.2019
-raportul Compartimentului de Asistenta Sociala din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, înregistrat sub nr. 6041/05.08.2019
-raportul/ avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Comisani din data de 09.08.2019



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

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă revizuirea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru
perioada 2019-2024 la nivelul Comunei Comisani, conform Anexei nr.l, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă revizuirea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale
administrate si finantate din bugetul Primariei Comisani pe anul 2019 , conform
Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează
Primarul ComuneiComisani, prin aparatul de specialitate cu atribuţii în domeniul
asistenţei sociale.

Art.4 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Instanţa de contencios
administrativ 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;
- Prin afişare

m"DICA“ton.
>

PPP
“ij

Contrasemneaza pentru legalitate
Secretar general UAT comuna Comisani

Stoican Ribilia



Anexa nr.I.la Hotarareanr .47/09.08.2019

STRATEGIA LOCALA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE
PENTRU PERIOADA 2019-2024 LA NIVELUL COMUNEI COMISANI

I.CONSIDERATII GENERALE

Ca urmare a modificărilor intervenite în nevoile sociale ale populaţiei localităţii Comisani . încomportamentul general al locuitorilor şi în legislaţia naţională în domeniul ai istenţei sociale, se impuneelaborarea unei strategii de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizorii publici şi privaţi la nivelulComunei Comisani, judeţul Dambovita . pentru perioada 2019-2024 şi a unui Plan de masuri in vedereaimplementarii acesteia .

Obiectivul general al prezentei strategii îl reprezintă diversificarea şi dezvoltarea serviciilor deasistenţă socială prin asigurarea aplicării politicilor sociale din domeniul protecţiei copilului, familiei.persoanelor vârsnice, persoanelor cu dizabilităţi, precumşi altor persoane, grupuri sau comunităţi în vedereaasigurării de servicii sociale de calitate care să aibă o abordare integrată a nevoilor, în relaţie cu situaţiaeconomică,starea de sănătate, nivelul de educaţie şi mediul social de viaţă al beneficiarilor
Prezenta strategie se focalizează pe protejarea, apărarea şi garantarea tuturor drepturilor omului şicopilului aşa cum sunt menţionate în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi Convenţia ONU cuprivire la drepturile copilului, în contextul ansamblului drepturilorşi libertăţilor fundamentale ale omului.Prin implementarea ei se va asigura creşterea calităţii vieţii copiilor şi persoanelor aflate în situaţii de risc.urmărindu-se ca toate serviciile să respecte standardele minime naţionale prevăzute prin reglementări legale.care potfi verificate în mod periodic într-un sistem competent, coerent şi unitar. Strategia subliniază rolulprimordial al familiei în creşterea, îngrijirea şi educarea copilului, în asistenţa persoanei cu handicap, apersoanei vârstnice sau a oricărei alte persoane aflată în situaţie de risc de excludere socială şi faptul căeforturile societăţii trebuie îndreptate în direcţia întăririi şi susţinerii familiei în asumarea responsabilităţilor.Totodată, se recunoaşte faptul că responsabilizarea familiei în spiritul noului pachet legislativ în domeniulasistenţei sociale nu se poate realiza fără o abordare sistematică a problemelor cucare se confruntă copiii şifamiliile acestora

Prezenta Strategie de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizorii publici şi privaţi la nivelulComunei Comisani pentru perioada 2019-2024 s-a elaborat în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (3)lit. a) din Legea asistenţei sociale nr. 292/201 1, în concordanţă cu obiectivele stabilite la nivel judeţean.



Compartimentul de Asistenţă Socială din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Comisani îşi
asumă obligaţia de a organiza şi acorda serviciile sociale ce-i revin în sfera de atribuţii şi competenţe. precum

şi de a planifica dezvoltarea acestora, în funcţie de nevoile identificate ale persoanelor din comunitate.de

priorităţile asumate,de resursele disponibile şi cu respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu.
Definiţie

Serviciile sociale sunt definite ca reprezentând activitatea sau ansamblul de activităţi realizate pentrua
răspunde nevoilor sociale, precum şi a celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea

depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării

incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.

Scopul

Scopul este acela de a asigura condiţiile furnizării unor servicii sociale de calitate, care implicit

conducă la îmbunătăţirea calităţii vieţii familiilor şi persoanelor sărace, fără nici un venit sau cu venituri

foarte mici. a persoanelor cu handicap, a şomerilor, a pensionarilor, precumşi a altor categorii de persoane

defavorizate din Comuna Comisani si de a permite persoanelor, grupurilor si colectivitatilor sa-si rezolve

problemele care apar in cadrul procesului de adaptare la o societate in permanenta evolutie, sa identi

cauzele care pot conduce la compromiterea echilibrului de functionare sociala si sa actioneze in vederea

ameliorarii conditiilor economice si sociale ale categoriilor tinta

Furnizarea serviciilor sociale

Sistemul National de servicii sociale este reglementat prin legea A tentei Sociale

nr.29242011.Acest cadru legal defineste serviciile sociale ca fiind activitatea sau ansamblul de activitati

realizate pentru a raspunde nevoilor sociale, precum si a celor speciale,individuale,familiale sau de grup.in

vederea depasirii situatiilor de dificultate,prevenirii si combaterii riscului de excluziune sociala „promovarii

incluziunii sociale si cresterea calitatii vietii.

Serviciile sociale sunt servicii de interes general si se organizeaza in formeistructuri diverse.in functie

de specificul activitatiilactivitatilor derulatesi de nevoile particulare ale fiecarei categorii de beneficiari„le
au caracter proactiv si presupun o abordare integrata a nevoilor persoanei „in relatie cu situatia socio-

economica „starea de sanatate „nivelul de educatie si mediul social de viata al acesteia.

Pentru realizarea unoractiuni sociale „coerente „unitare si eficiente in beneficiul persoanei.serviciile

sociale se pot organiza si acordain sistemul integrat cu serviciile de ocupare,de sanatate,de educatie „precum

si cu alte servicii sociale de interes social.dupa caz.

Serviciile sociale se plaseaza intr-o perspectiva dinamica „deoarece au vocatia de largire permanentaa
campului lor de interventie .Datorita complexitatii lor serviciile sociale apartin domeniului larg al protectiei

sociale.In Romania toti furnizorii de servicii sociale (publici si privati) trebuie sa fie acreditati conform

legislatiei in vigoare .Furnizorii de servicii sociale privati pot fi de tip non-profit „persoane fizice sau

operatori economici „conform prevederilor Legii Asistentei Sociale nr.292/2011.Un furnizor poate organiza
si gestiona mai multe unitati de asistenta sociala „iar la nivelul unui astfel de unitati pot fi furnizate mai

multetipuri de servicii sociale primaresi /sau specializate.



II. CONTEXTUL ELABORARII STRATEGIEI

Contextul european

La elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale a comunei Comisani „am luat înconsiderare, ca instrument orientativ Strategia Europa 2020, care în domeniul social, se bazeaza peurmatoarele obiective principale:

— 75% din populatia cu vârsta cuprinsa între 20 si 64 deaniar trebui sa aiba un loc de munca;
— 3% din PIB-ul UE artrebui investit în cercetare-dezvoltare

— rata abandonului scolar timpuriuartrebui redusa sub nivelul de 10% si cel putin 40% din generatia tânaraar trebuisaaiba studii superioare;

numarul persoanelor amenintate de saracie ar trebui redus ..,
Aceste obiective sunt interconectate. Platforma Europeana pentru combaterea saraciei si a excluziuniisociale: un cadru european pentru coeziune sociala si teritoriala”- 2010. constituie instrumentul de sprijinpentru obiectivele sociale ale UEsi Strategiei Europa 2020. având ca scop promovarea si concentrareaactiunilor în jurul tintei curopene de combatere a saraciei, mobilizarea de noi actori si consolidareaangajamentului politic. Documentul promoveaza o abordare integrata a luptei împotriva saraciei. bazate pe 5domenii de actiune :

1. Abordarea integrata a politicilor de incluziune pentru:

- cresterea accesului la ocupare si asigurarea protectiei sociale si accesului la serviciile esentiale:
- elaborarea de politici educationale pentru tinerisi integrarea migrantilor.
2. Utilizarea mai eficienta a fondurilor structurale prin:
- ghidarea resurselor necesare catre incluziunea sociala;

- facilitarea accesului la finantare, pentru organizatiile mici si grupurile care se confrunta cu dezavantajemultiple.

3. Promovarea inovarii sociale în scopul asigurarii unei expertize europene în:
- definirea de principii comuneîn elaborarea. implementarea si evaluarea experimentelor sociale:



- utilizarea instrumentelor financiareexistente, pentrua sprijini inovarea şi experimentarea socială.
4. Realizarea de parteneriate efective cu societatea civila si sprijin pentrueconomia sociala, prin:
- adaptarea cadrului legalsi administrativ al UE în vederea consolidarii potentialului economic

- sustinerea sectorului economiei sociale pentru stimularea implicarii societatii civile, cooperarea
cu partenerii sociali si sprijinirea dezvoltarii economiei sociale.

5. Accelerarea procesului de coordonare a politicilor la nivelul statelor member prin:
- asumarea țintei de reducere a sărăciei care va îmbunătăți angajamentul politic si va responsabiliza statelemembre în acest sens

Con t national

La nivel national, la elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale a comunei Comisani .am luat în considerare ţintele valorice ale României pentru obiectivele Strategiei Europa 2020, în domeniulsocial.

Rata de ocupare asumata de România trebuie sa ajunga la 70% pentru grupa de vârsta 20 — 64 pânaînanul 2020. Masurile vizate în acest sens sunt grupate pe 4 directii de acțiune:

- creşterea calităţii serviciilor de ocupare, dezvoltarea parteneriatelor cu institutii de învatamânt, furnizori deservicii de ocupare si formare;

- asigurarea unei interactiuni eficienteîntre sistemul de asistenta sociala si cel deocupare:;
- consolidarea competentelor profesionale ale fortei de munca prin stimulare a formarii profesionalecontinue ;

- integrarea pe piata muncii a persoanelor rezidente în mediul rural, a tinerilor si a femeilor vulnerabilesocial.

În domeniul educatie, România îsi propune dezvoltarea pe doi piloni:

- reducerea ratei parasirii timpuriiascolii de pânala 11,3% în 2020 prin:

a) Asigurarea accesului egal la educaţie si formare profesională:

b) Asigurarea calităţii si creşterea eficacităţii sistemului naţional de învățamânt;

C) Asigurarea unui sistem de educatie echitabil, stabil, predictibil si sustenabil:

d) Stimularea învatarii petot parcursul vietii:

e) Deschiderea scolii spre comunitate si mediul de afaceri si dezvoltarea departeneriate cu toti

actorii interesati.

- cresterea ponderii populaţiei cu vârsta de 30-34 ani cu nivel de educatie terţiară prin:



a) asigurarea calităţiii stimularea excelenţeiîn învatamântul superior;

b) finanţarea sistemului de învatamânt superior în functie de performantaprin concentrarea resurselor si
prioritizarea investitiilor;

c) deschidereauniversitatilor spre societatesi dezvoltarea de parteneriate cu mediul economic si

social;

d) cresterea gradului de participare a tinerilor din grupurile defavorizate în programe de pregatire
de nivel universitar si dezvoltarea învatarii pe totparcursul vietii prin programe la nivel postliceal
si universitar.

Cât priveşte incluziunea socială si reducerea sărăciei se vizează reducerea numărului de persoane aflate înrisc de sărăcie si excluziune socială cu 580.000 persoane pâna în anul 2020 prin următoarele măsuri:
irea si implementarea programului de acordare a ajutorului social astfel încât sa fie garantat un venitminim oricarui cetățean

- sprijinirea focalizată a familiilor sărace - dezvoltarea serviciilor sociale destinate creşterii calităţii vieţiipersoanelor ce aparţin grupurilor vulnerabile

- crearea cadrului adecvat în vederea facilitării accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piațamuncii

- dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii sociale

- îmbunătățirea accesului la servicii de sănatate a persoanelor ce aparțin grupurilor vulnerabile

Contextul județean
La nivelul județului Dambovita funcţionează mai multe Direcţii de Asistenţă Socială, care oferăservicii de informare, identificare, evaluare, orientare socială, consiliere juridică şi socială, mediere socială.sprijin de urgenţă în vederea reducerii efectelor Situaţiilor de criză, ete, pentru diferite categorii de locuitoriai judeţului expuși riscului de excluziune socială: persoane cu boli cronice, persoane cu handicap. delicvenţi.persoane supuse violenței în familie, familii aflate în situaţii de dificultate, copii supuși riscului de separarede părinţi. persoane aflate în situaţie de sărăcie extremă, etc.

Obiectivul general îl reprezintă realizarea la nivel judeţean a unui ansamblul de măsuri. programe.activităţide asistență socială profesionalizate, servicii specializate de protejare a persoanelor, grupurilor. şicomunităţilor cu probleme speciale (motive de natură economică, fizică, psihică sau socială). aflate îndificultate, care nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace şi eforturi proprii. un mod normal şi decent deviaţă, găsindu-se în imposibilitatea de a-şi dezvolta propriile capacităţi şi competenţe pentru integrareasocială



Contextul local

Prezentarea generala a localitatii

Comuna Comişani este situată în partea central-estică a judeţului Dâmboviţa, pe cursul superioralrâului Ialomiţa la o altitudine de 200-400 m de nivelul mării şi este compusă din două sate: Comişani şiLazuri.
Comunase află la 10 km sud-estde municipiul Târgovişte, pe DJ 711 București - Târgoviște,și la 70

km nord-vest de capitala țării București.
Cele două sate componente sunt amplasate pe direcția NV — SEși sunt unul în prelungirea celuilalt.

Teritoriul administratival comunei ocupă o suprafață de 34, 64 km:și se învecinează cu următoriivecini:
* la nord, nord vest - comuna Ulmi
* la est, nord — est, sud - est - comuna Bucșani
* la vest - comuna Văcăreşti
- la sud - comuna Nucet.

Comuna Comişani este constituită din 2 sate, amplasate astfel :

- Satul Comişani — este satul reședință de comună, fiind localitate de rangul IV (conform
ierarhizării localităţilor rurale pe ranguri aprobată prin Legea nr.351/2001 privind aprobareaPlanului de amenajare a teritoriului naţional — Secţiunea a IV -a — Reţeaua de localităţi) şi estesituat în jumătatea de sud — est a teritoriului, pe partea dreaptă a râului lalomiţa:

- Satul Lazuri — localitate de ragul V estesituat în prelungirea satului Comişani, în jumătatea de
nord —vest a teritoriului, pe partea dreaptăa râului Ialomiţa.

Căi de comunicaţie rutieră

Principalele căi de comunicaţie rutieră de nivel teritorial, ce asigură circulaţia mijloacelor de
transport mărfuri şi călători, în teritoriui administrativ al comunei. dar şi în afara acestuia, comunicaţia cu
reţeaua generală de localităţi a Judeţului Dâmboviţa, dar şi cu marile centre urbane învecinate. sunt
reprezentate de următoarele drumuri:

% DN 72: Ploieşti — Târgovişte, pe limita nordică a teritoriului administrativ, prin comunele
Ulmi și Răzvad

m DI 711: Târgovişte (DN 71) - Lazuri — Comișani - Băleni- Dobra — Bilciurești - Cojasca -
Bujoreanca (DN 1A), drum ce traversează comuna de la NV la SE,pe un tronson de 6.3Km:

"= DC S0: Lazuri (DJ711) — Ulmi — Văcăreşti (DJ 721), pe un tronson de 1.50 km:
> DCSI: Comişani (DJ 711) - Habeni (DI 711B), pe un tronson de 2.50 km:
= Drumuri comunale locale — 17 Km

Relaţiile în teritoriu au două direcţii principale şi două secundare :

-  PeDI 711 spre Târgovişte și spre Băleni (DNIA Buftea — București)



- Pe DC 50 spre Văcăreşti (DN71 — calea ferată Târgovişte — Bucureşti)
-  PeDCSI spre Hăbeni

Căi de comunicaţie feroviară
La o distanţă de 15kmde comună, în partea de V, se găseşte staţia CFR Nucet, amplasată pelinia de cale ferată Târgovişte -Titu,iar accesul poate realiza pe drumul judeţean DJ711C.

La o distanță de 10Km, în partea de NV a comunei, se găsește staţia CERHalta Bucşani, pe linia de caleferată ncelectrificată Ploieşti — Târgoviște, accesul realizându-se pe DN P.

Nivelul de dezvoltare socioeconomicasi culturala al comunei Comisani

a. Industrie

Datorită situării
ă mai consistentă faţăde alte comune apropiate ca mărime din judeţ, având în vedere că pe teritoriul comunei Comişani îşidesfășoară activitatea aprox. 65 de societăţi comerciale.

ângă municipiul Târgovişte constatămo dezvoltare economi

Cu toate acestea, mulţi locuitori ai comunei fac navetasi lucrează
|. o distanță de aprox. 16 km.

n Municipiul Târgovişte, situat la

Pe de altă parte, multe persoane care au plecat în strainatate_au trimis bani sau aurev enit in comunait în sectoarele secundar şi terțiar prin apariţia unor unităţi industriale şi prest;
| siauîn

IMM-uri. asoci lamiliare şi persoane fizice autorizate). mai ales in domeniul comertului si constructiilor .

ri deserv

La îndeletnicirile agricole, care sunt îndelniciri de bază ale întregii comunităţi se adaugă populaţia
| implicată în activităţi non-apricole: activitati industriale, servicii — în special transportrutier de mărfuriși comert.
|

Domenii de activitate conform CAEN în|Total nr.
care activează societățile comerciale agenti economici

în 2018
Industrie extractiva (C -

||]Industrie prelucratoare (CAEN 10-33 4
Constructii (CAEN 41-43 25
Comert (CAEN 45-47 30

| zitare (CAEN 49-53 30
Hoteluri, restaurante (CAEN 55-56



Tranzactii, inchirieri, _prestari_servicii|7
|

catreintr. (CAEN 68-82)
Alte activitati de servicii (CAEN 90-96 1

|

20
|

Total 120
|

ii economici existenţi la nivelul Comunei. grupaţi de tipuri de act
tabelul de mai jos.:

itate, sunt prezentaţi în

După numărul de salariați, situaţia agenţilor economici este prezentată în tabelul de mai jos:

Total
LOCALITATE unitati

0-9 sal. 10-49 sal.|50-249 sal. > 250 sal.

Comişani 120 112 4 3 1

In localitate exi a 3 unitati de morarit care
asi

consum, pentru creseterea animalelor si pasarilor pentru in

b)Agricultura

Judeţul Dâmboviţa are o suprafaţă de 4.054 km?, ceea ce îl situează ca întindere pe locul 36 între
judeţele din România.

Însă cu 61,1% din suprafaţă destinată terenurilor agricole, judeţul este unul foarte competitiv în ceea
ce priveşte agricultura.

Comuna Comisani fiind o comună situată predominant în zona de câmpie, sup mai e
acesteia, de 2.745 ha, reprezentând 79,24%, este ocu patăde terenuri agricole. de unde rezultă potenţialul
agricol ridicat de care dispune localitatea.

pră e locuitorii :
i

zone
Suprafaţa agricolă totală a exploataţiilor individuale este de 2596 ha. iar în asociaţii agricole 93 ha

ste principala activitate economică.Tocmai de ace ultui

arabil.



c)Populatia

Evoluţia populaţiei stabile la 1 ianuarie 2019 „ în anii 2015-2018, în Comuna Comişani este
|

prezentată în tabelul de mai jos,datele fiind furnizate de INS — Direcţia Judeţeană de Stati

opulatie Ani
| 2015 [2016 | 2017 | 2018

UM: Numar persoaneSee) Numar Numar Numar Numar |
persoane

__|
persoane|persoane|persoaneTotal 5191 5179 5200 5159

feminin 2651 2647 2652 2651
masculin 2540 2532 2548 2508

Total|Copii 0-3|Copii Copii Copii Tineri(1|Adulti(|Varstnicic
ani prescolari(4-6| scolari(7-|scolari(1|9-24 25-65|peste 65

ani) 14 ani) 8-18 ani)|ani) ani) ani)

IEI] 134 379 209 357 3003 936

structură arată faptul că pe teritoriul Comunei Comişani_predomină_popul
şi matură, dar insuficient valorificată. Cu toate acestea. tendinţa estede scădei

grupe de vă

Principalii indicatori demografici înregistraţiîn anii 2017 si 2018

Localitate Născuţivii 2017/2018 Decese 2017/2018

| Comişani 33/39 | 62/51

Pe termen lung. aceste noi tendinte demografice vor atecta atât sistemul educaţional, în
reducerii efectivelor de elevi si studenți. cât şiexpansiuneacererii pentru servicii de
socială.

nătateșide protecţie

Procesul de îmbătrânire a populaţiei va exercita o intluență_ negativă asupra întregii economii. pe
|

masură ce numarul populaţei inactive va dezechilibra. în sensul împovărării. sistemul asigurărilor sociale.



Lvoluţia structurii pe vârste a populaţiei regiunii relevă, începând din 1999. atât scăderea ponderiipopulaţiei tinere cât şi apariţia unui proces lent. dar constant de îmbătrânire demografică, lenomene>tuturorjudeţelor şi regiunilor ţării.caractei

Dezechilibrul în structura pe vârste determinat de scăderea natalității şi de fenomenul de migraţie al
populaţiei tinere. are_ influenţe sociale majore determinând schimbarea raportului dintre persoanele active
ocupate şi cele întreţinuteşi inactive.

d)Protectia sociala

- Situatia populatiei vulnerabile din punct de vedere social raportat la riscul de vulnerabilitate :

Categorie populatie Risc/vulnerabilitate Numar

persoane în

evidenta

copii De separare de parinti/ familie 31

Cu parinti plecati la munca în|12

Strainatate

Incadrati în grad  de|IA
handicap,inerijiti în familie

Cu CES Ţ

Familii Violenta domestica 3

Persoane adulte cu Ingrijite infamilic/ familia extinsa|212
dizabilitati

Ingrijite in servicii rezidentiale|4

publice sau private

Persoane varstnice Ingrijite în centre publice sau 1

private

Persoane

-Situatia beneficiilor de asistenta sociala

Tip beneliciu/serviciu Nr.beneficiari

Ajutor social VMG) 36

Alocatie de sustinere a|20 familii
familiei(ASF)

Beneficiari de ajutoare de urgenta in|24
anul 2018



NIL. PRINCIPII SI VALORI ALE SISTEMULUI DE ASISTENTA SOCIALA

A. Strategia se bazează pe respectarea următoarelor principii:
L. Universalitaţe: Fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială în condiţiile prevăzute de lege. Prin

acest drept este recunoscut principiul accesibilităţii egale la serviciile sociale pentru cetăţenii oraşului.
2. Obiectivitate şi imparţialitate: În acordarea serviciilor sociale se asigură o atitudine obiectivă.neutră şi imparţială faţă de orice interes politic, economic, religios sau dealtă natură.

3. Eficienţăşi eficacitate: În acordarea serviciilor sociale se asigură toate condiţiile pentru rezolvareaeventualelor situaţii de criză în care se găseşte solicitantul, avându-se în vedere următoarele caracteristici:calitative, cantitativ adecvate şi perioada de timp adecvate.

4. Abordarea integrată în furnizarea serviciilor sociale: Acordarea de servicii sociale se bazează pe oevaluare completă şi complexă (unde este cazul) a nevoilor solicitanţilor şi intervenţia asupra tuturoraspectelor problemelor de rezolvat.

5. Proximitate în furnizarea de servicii sociale: Serviciile sociale acordate se adaptează la nevoile
comunităţii şi ale cetăţenilor Comunei Hărău.

6. Cooperare şi parteneriat: Serviciile sociale se acordă în parteneriat şi cooperând cu ceilalţifurnizori de servicii sociale. Se va asigura transferul şi monitorizarea beneficiarului atunci când situaţia oimpune, către alte servicii sociale primare sau specializate.

7. Orientarea pe rezultate: Compartimentul de asistențăsocială are ca obiectiv principal orientarea perezultate în beneficiul persoanelor deservite, adresându-se celor mai vulnerabile categorii de persoane,acordarealui făcându-se în funcţie de veniturile şi bunurile acestora.

8. Îmbunătăţirea continuă a _calităţ Compartimentul de asistențăsocială se centrează peîmbunătăţirea continuăa serviciilor sociale şi pe eficientizarea resurselor disponibile
9. Respectarea demnităţii umane: Fiecărei persoaneîi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină apersonalităţii, îi sunt respectate statutul individual şi social şi dreptul la intimitate şi protecție împotrivaoricărui abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau economic.

10. Subsidiaritatea: Persoana care nu-şi poate asigura integral nevoile sociale beneficiază de
intervenţia comunităţii locale,a structurilor ei administrative sau asociative și, implicit, a statului.

B. Strategia se bazează pe respectarea următoarelor valori:

|. Egalitatea de şanse: Toate persoanele beneficiază de oportunităţi egale cu privire la accesul la
serviciile sociale şi de tratament egal prin eliminarea oricăror forme de discriminare.



2. Libertatea de alegere: Fiecărei persoane îi este respectată alegerea făcută privind serviciul social cerăspunde nevoii sale sociale.

3. Independenţa şi individualitatea fiecărei persoane: Fiecare persoană are dreptul să fie parteintegrantă a comunității, păstrându-şi în acelaşi timp independenţa şi individualitatea. Aceasta urmăreşte săevite marginalizarea beneficiarilor de servicii sociale pe baza principiului că toţi cetăţenii, indiferent dacă
necesită servicii de asistenţă socială sau nu. sunt fiinţe normalecu nevoiși aspirații umane normale.

4. Transparenţă în participarea şi acordarea serviciilor sociale: Fiecare persoană are acces la
informaţiile privind drepturile fundamentale şi legale de asistență socia precum şi posibilitatea de
contestare a deciziei de acordare a unor servicii sociale. Membrii comunităţii trebuie încurajați şi sprijiniți
pentrua puteafi parte integrantă în planificarea şi furnizarea serviciilor sociale.

3. Confidenţialitatea: Furnizorii serviciilor sociale trebuie să ia măsurile posibile şi rezonabile, astfelîncât informaţiile care privesc beneficiarii să nu fie divulgate sau făcute publice fără acordul respectivelor
persoane.

IV. GRUPUL ȚINTĂ ŞI PROBLEMELE SOCIALE ALE CATEGORIILOR
CUPRINSE ÎN GRUPUL ȚINTĂA

Conform Legii Nr. 292/ 2011 Legea asistenţei sociale “grupul vulnerabil desemnează persoane saufamilii care sunt în risc de a-şi pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unorsituaţii de boală, dizabilitate, sărăcie, dependenţă de droguri sau de alcool ori a altor situaţii care conduc la
vulnerabilitate economică şi socială; ”.
În art. 30, a Legii Nr. 292/ 2011 -Legea asistenţei sociale se specifică categoriile de beneficiari. ai serviciilorsociale:

A. Copii şi familii aflate în dificultate;

B. Persoanele cu dizabilităţi;

C. Persoane defavorizate de etnie romă;

D. Persoane fără adăpost;

E. Persoanevârstnice

F. Alte persoaneîn situaţii de risc social



În întocmirea " Strategiei de asistenta sociala la nivelul Comunei Comisani , pentru perioada 2019-
2024" s-a încercat obţinerea unei imagini cât mai reale a problematicii sociale existente la nivelul comunei
Comişani.Obiectivele strategiceau fost stabilite luând în considerare următoarele aspecte:

Lipsa locurilor de muncă pentru tinerii absolvenţi de studii superioare si medii . cu precadere cei custudii superioare, fapt care a determinat_migrarea acestora în străinătate la munci ocazionale şi chiar la
munci permanente calificate dintre care şi mulţi specialiști de înaltă calificare. Reîntoarcerea lor în
localitate se limitează la vizite. Migrarea parintilor la muncain strainatate a dus la existenţa cazurilor de
copii_cu parinti plecati in strainatate, ramasi in giia rudelor panala gradul IV, fara delegarea autoritatii
parintesti. Acest fapt a dus si la aparitia cazurilor de neglijare a educaţiei (lipsa modelelor de învăţare aabilităților de viaţă independentă, lipsa de urmărire şi supraveghere a situației şcolare, frecvenţa şcolarăredusă până la abandon şcolar).

Inexistenţa_unor_servicii_ specifice pentru persoanele care au săvârşit fapte_penale „lipsaspecialiştilor care să urmărească îndeplinirea cerințelor impuse prin impunerea măsurii de, munca in
folosul comunitatii .

Programe insuficiente de promovare a drepturilor persoanelorcu dizabilităţi (copii, tineri, adulți,i),

acţiunile reducându-se la procesul de evaluare a acestora pentru încadrarea în grad de handicap,facilitarea accesului la obţinerea prestaţiilor cuvenite potrivit prevederilor legale,monitorizarea
implementarii planului de abilitare-reabilitare. însă măsuri concrete pentru creşterea gradului de integrare în
comunitate, creşterea adaptabilităţii, a integrării socio-profesionale a persoanelor apte de muncă suntinsuficiente raportat la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap.

Cresterea numarului de copii care abandoneaza scoala si nu aplica pentru inscrierea la o formadeinvatamnat liceala ca urmare a scaderii nivelului de educatie al copiilor

Cresterea cazurilor de minore insarcinate, nelegalizarea căsătoriei, nerecunoaşterea paternităţiicopiilor datorită relaţiilor de concubinaj_ instabile şi temporare, acces limitat _la_ informaţiile primareprivind educaţia medicală, lipsa_locurilor de muncă, a resurselor materiale necesare unui trai decent.Nevoile acestei categorii de populaţie sunt multiple şi interdependente, educaţia este singura intervenţie care
poate asigura generaţii viitoare dezvoltate şi cu un grad redus de dependenţă faţă de structurile statului,
aceasta reprezentând singura investiţie majoră, dar cu consecinţe imediate nepalpabile. dar cu efecte pozitive
pe termen lung.

Cresterea numarului persoanelor varstnice cudi abilitatisi fara sprijin din partea membrilor familiei.
ca urmare a migratiei acestorain strainatate ;

Cresterea numărului de_ persoane cu dizabilitati ca urmare a deficientelor funtionale
Analiza situaţiei serviciilor sociale şi a grupurilor vulnerabile din comuna Comisani a identificat în

această categorie următoarele subgrupuri:

|) La nivelul Comunei Comisani au fost identificate grupurile tinta_(categorii de beneficiari dupăcum urmează:

A. Copiii şi familiile aflate în dificultate:



a. familii monoparentale ;

b. familii tinere;

c. copii separati de parinti; copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate;

d.copii cu handicap

e.copii cu absenteism major si predispusi la abandon scolar
f.copii cu cerinte educative speciale

g. tinere minore insarcinate cu risc de abandon scolar

In sensul legii nr.257/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia
si promovarea drepturilor copilului termenii :

-Copil este „„ persoana care nu implinit varsta de 18 ani si nici nu a dobandit capacitatea deplina de
exercitiu, potrivit legi „3 si

-Familia reprezinta „„ parintii si copiii acestora,, sau familia extinsa alcatuita din .. rudele copilului.
panala gradul IV inclusiv, sau familia substitutiva alcatuita din .. persoanele altele decat cele care apartinfamiliei extinse, inclusivafinii pana la gradul IV si asistentii maternali carea sigura cresterea si ingrijirea
copilului, in conditiile legii,
Problemele sociale ale copiilor şi familiilor aflate în dificultate sunt:

a. lipsa locuinţei proprietate personala ;

b. resurse financiare insuficiente şi dificultăţi în gestionarea lor;

c. dificultăţi în găsirea unui loc de muncă din cauza lipsei calificarii;
d. abandonul şcolarşi delincvenţa juvenilă;

e. probleme de sănătate;

f. dificultăţi în obţinerea unor drepturi.

g.familii dezorganizate

B. Persoanele varstnice :

Persoanele varstnice. sunt acele persoane care au implinit varsta de 65 de ani



Problemele sociale ale persoanelor vârstnice sunt:

a. sănătatea precară

b. venituri mici în raport cu necesităţile;

c. izolare, singurătate, ;

d. capacitatea scăzută de autogospodărire;

e. nevoi spirituale;

f. lipsa unor venituri minimale caresale asigure un loc in Centrele de asistenta medico-sociale din
judet sau din tara

C. Persoanecu deficiente functionale - cu handicap ( minorisi adulti)

In sensul Legii nr. 448/2006 privind Protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap -.
Sunt acele persoane carora mediul social, neadaptat deficientelor lor fizice , senzoriale. psihice, mentale
si/sau asociate, le impiedica total sau le limiteaza accesul cu sanse egale la viata societatii, necesitand masuri
de protectiein sprijinul integrarii si incluziunii sociale ..

Problemele sociale ale persoane cu handicap (minori sauadulți)
a. accesibilitatea, inclusivîn propria locuință

b. lipsa locurilor de muncă protejate;

c. lipsa profesioniştilor în servicii specializate;

d. atitudinea discriminatorie a societăţii;

e. situaţia materială precară;

f. absenţa suportului pentru familia care are în întreţinere persoanacuhandicap;

g. lipsa centrelor rezidenţiale de zi de recuperare , specializate pe tipuri de handicap.

h. lipsaserviciilor specializate

D. Alte persoane in situatii de risc social

a) Victimele violentei in familie .In sensul Legii nr.25/2012 privind modificarea si completarea Legi nr.
217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, victimele violentei in familie sunt membrii



de familie asupra carora se rasfrange„„ orice actiune sau inactiune intentionata, cu exceptia actiunilor de
autoaparare, manifestata fiz ic si verbal,, savarsita de un membrual familiei.. care provoaca ori poate
cauza un prejudiciu sau suferinte fizice,psihice, sexuale,emotonale sau psihologice, inclusiv amenintarea
cua semenea acte, constrangerea sau privarea arbitrara de libertate
b) Persoane cu diferite adictii , respectiv aconsum de alcool;

c) Persoane private de libertate- conform Legii 275/2006 pentru persoanele pentru care instanta de
judecata adispus printr-o hotarare judecatoreasca de condamnare ramasa definitiva, executarea unei
pedepse private de libertate

d) Persoanele sanctionate cu masura educativa sau pedeapsa neprivata de libertate aflate sub
supravegherea serviciilor de probatiune- persoane care au savarsit infractiuni si pentru care instanta de

judecata dispus suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei inchisorii

e)n Șomeri de lungă durată, sunt persoanele care sunt şomeri „pe o perioadă mai marede 12 luni, în cazulpersoanelor cu vârsta de minimum 25 de ani şi pe o perioadă de 6 luni, în cazul persoanelor cu vârstacuprinsă între 16 anişi până la împlinirea vârstei de 25 de ani”, conform Legii 76/2002

V.Tipuri de servicii sociale

Serviciile sociale sunt servicii de interes general şi se organizează în forme/structuri diverse, în funcţie de
specificul activităţii/activităţilor derulate şi de nevoile particulare ale fiecărei categorii de beneficiari.
Serviciile sociale au caracter pro-activşi presupun o abordare integrată a nevoilor persoanei, în relaţie cu
situaţia socio-economică, starea de sănătate, nivelul de educaţie şi mediul social de viaţă al acesteia.

Tipurile de servicii sociale identificate la nivelul Comunei Comisani, care vor fi acordate
beneficiarilor cuprinși în Grupul ţintă, în intervalul 2019-2024, sunt:

a)După scopul serviciului: servicii de asistenţă şi suport pentru asigurarea nevoilor de bază ale persoanei.
servicii de îngrijire personalăsi a locuintei;

b. După categoriile de beneficiari: servicii sociale destinate copilului şi/sau familiei, persoanelor cu
dizabilităţi, persoanelor vârstnice, victimelor violenţei în familie, persoanelor fără adăpost. persoane cu
diferite adicţii, respectiv consum de alcool, droguri, alte substanţe toxice, internet, jocuri de noroc ete..
persoanelor sancţionate cu măsură educativă sau pedeapsă neprivativă de libertate, aflate în supravegherea
serviciilor de probaţiune, precum şi servicii sociale de suport pentru aparţinătorii beneficiarilor;

e) După regimul de asistare:

c.1) servicii sociale cu cazare, pe perioadă determinată sau nedeterminată: Centru rezidential de
asistenţă medico-socială, ;



2 )servicii sociale fara cazare, centre de zi pentru copii , servicii de ingrijire la domiciliu prinasistenti persoanli pentru persoane cu handicap grav

d) După locul de acordare serviciile sociale se asigură:
d.1. la domiciliul beneficiarului;

d.2. în centre rezidentiale

d.3. la sediul institutiei;
d.4. in centre dezi ;

e) După regimul juridic al furnizorului serviciile sociale pot fi organizate ca structuri publice sau
private;

£) După regimul de acordare: în regim normal:
f.1. servicii acordate în regimde accesare, contractare şi documentare uzuale;

COMPONENTELE ŞI DIRECȚIILE DE ACȚIUNE ALE STRATEGIEI

Serviciile de asistenţă socială şi protecţie specială a persoanelor aflate în imposibilitatea de a-şi exercita
drepturile şi obligaţiile legale (copii, persoanecu dizabilităţi, persoane vârstnice,etc) necesita stabilirea unordirectii clar definite in concordanta cu standardele europene .

Prezenta strategie defineşte viziunea spre care tind furnizorii publici şi privaţi de servi
baza unui plan operaţional pentru implementarea strategiei pe perioada 2019-2024 care vizează:

cii sociale pe

)
- crearea unui sistem comprehensiv şi eficient de servicii sociale la nivel comunei capabil săasigureincluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile şi creşterea calităţii vieţii persoanei:

- modelarea unei societăţi active, a unui mediu comunitar sigur, responsabil şi solidar, apt să dezvolte
măsuri de protecție adecvate pentru persoanele dezavantajate;

- dezvoltarea serviciilor sociale orientate spre promovarea autonomiei persoanelor vulnerabile şi creşterea
capacităţii acestora de integrare socială;

-diversificarea serviciilor sociale pentru copii şi persoanele adulte vulnerabile din punct de vedere social:
UI -accesibilizarea şi adaptabilizarea serviciilor sociale prin deschiderea lor către comunitate şi implicarea
comunităţii în furnizarea de servicii

-asigurarea accesului echitabil şi nediscriminatoriu la serviciile oferite de furnizorii de servicii sociale de
peraza comunei.



Astfel, prin implementarea prezentei strategii se va asigura creșterea calităţii vieţii copilului şi a
persoanelor adulte vulnerabile din punct de vedere social, urmărindu-se ca toate serviciile oferite pentruaceste categorii de persoane, să respecte standarde minime prevăzute prin reglementări legale, care să fie
verificate în mod periodic într-un sistem competent, coerent şi unitar. Pe de alta parte, se subliniază
importanţa tuturor instituţiilorcare, prin activitatea lor,au legăturacu copiii şi adulţii aflaţi în situaţie de ride excludere socială, şi care trebuie sa conştientizeze faptul că sunt deopotrivă responsabile pentru protejintereselor şi a drepturilor acestor persoane.

Prezenta strategie asigură un cadru coerent pentru intervenţia instituţiilor responsabile şi promoveazăcolaborarea între acestea, realizarea unor parteneriate reale, viabile şi eficiente;pe de o parte. intervenţia
instituţiilor publice responsabile de nivel judeţeanşi local şi pe dealtă parte organizaţiile din sfera privată
care furnizează servicii sociale. O deosebită atenţie trebuie acordată parteneriatului public-privat şi peviitor,urmărindu-se consolidarea şi dezvoltarea acestuia. Considerăm implicarea ONG -urilorca fiind deosebit de
importantă şi necesară în realizarea procesului de reformă instituţională şi de creștere a calităţii serviciilor
sociale asigurate beneficiarilor în conformitate cu politicile naţionale şi cu standardele de calitate.

De asemenea, implicarea autoritatilor locale are un rol extrem de important deoarece odata cu
cresterea capacitatii de identificare a nevoilor din comunitate a crescut si numarul cererilor care trebuie
solutionate. Solutia optima pentru identificarea si solutionarea precoce a nevoilor reprezinta implicareareala
a comunitatii si autoritatilor locale şi mai ales organizarea în structuri nonguvernamentale a categoriilor de
beneficiari, astfel încât acestea să-şi reprezinte şi să-şi apere cat mai bine drepturile şi interesele. Conform
legislaţiei în vigoare, autorităţile administraţiei publice locale şi toţi furnizorii publici de servicii sociale au
obligaţia de a organiza şi acorda serviciile sociale. precumşi de a planifica dezvoltarea acestora. numai în
funcţie de nevoile identificate ale persoanelor din comunitate, de priorităţile asumate. de resursele
disponibile şi cu respectarea celui mai eficient raport cos/beneficiu. Nevoile beneficiarilor şi nevoile
sistemului de asistenţă socială sunt complexe, fiind într-o dinamică permanentă, iar calitatea profesională a
oamenilor care sunt chemaţi să răspundă acestor provocări trebuie să fie pe măsură. Astfel, formarea
profesională continuă este necesară în vederea asigurării şi îmbunătăţirii calităţii serviciilor în conformitate
cu standardele de calitate în domeniu.

Direcţiile de acţiune care se conturează, în urma analizei nevoilor, pentru fiecare componentă în parte sunt
următoarele:

A. FURNIZAREA SERVICIILOR SOCIALE DESTINATE COPIILOR:
1. Sustinerea unei dinamici proactive în procesul de mentinereaunitătii familiei:

2. Protecţia unor grupuri vulnerabile de copii şitineri care necesită o atenţie specială (copiii străzii, copiii
delinevenţi. copiii cu dizabilităţi, HIV/SIDA şi boli cronice grave/terminale

3.Promovarea menţinerii copilului într-un mediu familial saucât mai apropiat de acesta;



B. FURNIZAREA SERVICIILOR SOCIALE  DESTINA TE PERSOANELOR ADULTE
VULNERABILE DIN PUNCTDE VEDERE SOCIAL:

1. Promovarea integrării socio-profesionale a persoanelor vulnerabile social ca cetăţeni activi în măsură de
a-şi controla viaţa;
2. Responsabilizarea comunităţilor locale în vederea implicării în procesul de integrare socială a persoanelor
vulnerabile social;

VI .PRIORITATIDE INTERVENTIE

A.Copil și familie

Analiza situației serviciilor sociale şi a grupurilor vulnerabile din comuna Comisani a identificat în aceastăcategorie următoarele subgrupuri:

- Copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate

-Copii cu cerințe educative speciale

- Copii cu dizabilități

]

- Copii cu risc de abandon școlar
| -Copii.tineri,familii numeroase fără venituri cu grad scăzut de educaţie

- Femei tinere/minore însărcinate

- Victime ale violenţei domestice

Priorităţi de intervenţie

[] - Responsabilizarea familiei pentru creşterea îngrijirea şi educarea propriilor copii

UI - Diversificarea modalităţilor de informare a publicului larg privind respectarea drepturilor copilului și
promovareaunei acţiuni pro-active in activităţile de diseminare;
[]- Creşterea capacităţii autorităţilor administraţiei publice locale în asumarea problematicii copiilor din
punct de vedere financiar.al profesionalizării resurselor umane şi dezvoltării serviciilor în funcţie de nevoile
specifice identificate ;

- Menţinerea/imbunătăţirea calităţii serviciilor

- Creşterea numărului de copii cu dezabilităţi care au accesat servicii de recuperare/reabilitare



-Creşterea numărului de copii cu dezabilităţi şi dificultăţi de adaptare școlară reintegrați în învățământulde masa

B. Persoane cu dizabilităţi

Analizasituaţiei serviciilor sociale și a grupurilor vulnerabile din comuna Comisani a identificat în aceastăcategorie următoarele subgerupuri:

- persoane adulte cudizabilitati

-copii cu dizabilitati

Prioritati de intervenţie

- Creşterea accesului persoanelor cu dizabilități din mediul rural laserviciile de diagnostic ;

-Servicii de informaresi consiliere pentru persoanele cu dizabilitati/consiliere pentru aparţinători;
- Servicii de ingrijiresi supraveghere la domciiliu- prin asistent personal ;

C. Persoane vârstnice

Analizasituației serviciilor sociale și a grupurilor vulnerabile din comuna Comisani a identificat în aceastăcategorie următoarele subgerupuri:

- persoane varstice cu apartinatori

- persoane varstnice fara apartinatori

Prioritati de intervenţie

-) Promovarea dezvoltării unui sistem echitabil şi sustenabil de servicii sociale adresate persoanelorvârstnice dependente,cu accent pe asigurarea serviciilor de îngrijire de lungă durată acordate la domiciliuşiîn sistem rezidenţial „precum și prevenirea oricărei forme de abuz şi neglijenţa .

VII.Panul de actiune pentru implementarea strategiei



Obiectiv general:
Înfiinţarea şi dezvoltarea unui sistem realist şi eficient de servicii sociale la niv

capabil să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile, creşterea calităţii vieţii,
egal. nediscriminare şi dreptul la o viaţă demnă pentru toţi locuitorii Comunei Comisani.

elul localităţii.
tratament

Actiuni -obiectiv Parteneri Termen Rezultate estimate

Acreditarea
Compartimentului de
Asistenta Sociala privind
furnizarea de servicii sociale
in conformitate cu Lg.
197/2012

Primaria Comisani 30.09.2019 Asigurarea calitatii
domeniul serviciilor sociale

Obiectiv strategic 1- Crearea de servicii alternative pentru familie si copil

Obiectiv operational 1.1. Cresterea calitatii serviciilor de asistenta specuializat constand in gazduire.
ingrijire „educare si pregatirein vederea integrarii familialesi socio-profesionala a copiilor
Actiuni -obiectiv Parteneri Termen Rezultate estimate

Monitorizarea serviciilor de|Primaria Comisani, Scoala|2019-2024 Servicii de ingrijire de |]

ingrijire si crestere a|Gimnaziala Comisani, calitate
|persoanelor ingrija carora au|medici familie

ramas .... copiilor cu parinti Nr.de copii care beneficiaza
plecati ins trainatte de ingrijire

Informarea si consilierea|Primaria Comisani, Scoala | 2019-2024 Servicii de ingrijire d
familiilor/persoanelor in grija|Gimnaziala Comisani, calitate |

carora au ramas copiii cu|medici familie
|

parinti plecati in strainatate Nr. Persoane care |

beneficiaza de consiliere

Actiuni -obiectiv Parteneri Termen Rezultate estimate

Licentierea—Centrului|ONG-uri, Consiliul|2019-2024 Licentierea conform
de zi pentru copii|Local Comisani legislatiei in vigoare
(pentru activitati de
tip after school)

Identificarea si|Consiliul Local|2019-2024 Crearea unei baze de
preluarea solicitarilor Comisani, ONG-uri, date functionale

Medici de familie,
Scoala Gimnaziala
Comisani

Acordarea  gratuita/|Consiliul Local|2019-2024 Numar de copii aflati|contra cost a unei|Comisani, ONG-uri, in__ dificultate care



mese calde pe zi finantatori beneficiaza de o masa
calda pe zi

Asigurarea de servicii|ONG-uri, Scoala|2019-2024 "Numar de copii aflati
de educatie detip after|Gimnaziala Comisani in dificultate care
school cu ajutorul beneficiaza de
cadrelor specializate educatie

Elaborarea planului|Consiliul Local|2019-2024 Toti beneficiarii au
individual de servicii|Comisani, ONG-uri plan individualizat de
pentru beneficiari servicii

Servicii de asistare|Consiliul Local|2019-2024 Nr.de servicii
pentru parinti si copil|Comisani, ONG-uri calitative si prompte
care se confrunta cu pentru benficiari
situatii de dificultate

Obiectiv operational 1.2.Dezvoltarea si modernizarea serviciilor oferite in cadrul Centrului de Zi pentru
copii( pentru activitati detip after school)

personalului
L_—

Comisani,ONG-uri

Actiuni-obiectiv Parteneri Termen Rezultate estimate

Activitati educationale,|Consiliul Local Comisani,|2019-2024 Servicii de calitate
recreative si de socializare|Scoala Gimnaziala Comisani, |

pentru copil Biblioteca Comisani, ONG-
uri

|

|

Acordarea deservicii de Consiliul Local Comisani,|2019-2024 Dezvoltarea capacitatii
„|

Scoala Gimnaziala Comisani, individuale pentru depasireaindrumare,.sprijin Si|Biblioteca Comisani, ONG- situatieiconsiliere, evaluare uri

Programe gratuite de|Consiliul Local Comisani,|2019-2024 Nr. De copii si persoane care|psihologica atat|ONG-uri, CAS Comisani beneficiaza de consiliere
pentru copil cat si pentru psihologica
persoana care o are in

ingrijire

Incheierea de parteneriat|Consiliul Local Comisani,|2019-2024 Satisfacerea trebuintelor de|
public-privat/public-public ONG-uri hrana, retributia personalului

|

Elaborarea planului|Consiliul LOcal Comisani,|2019-2024 |
Toti beneficiarii au plan|

individual de servicii pentru|SCoala Gimnaziala individualizat de servicii
beneficiari Comisani, ONG-uri

Cursuri pentru perfectionarea|Consiliul Local|2019-2024 Personal calificat



Obiectiv strategic 2- Cresterea accesului la servicii sociale

Obiectiv operational 2.1-Infiintarea unui centru socio-medical pentru persoane varstnice

| Actiuni-obiective Rezultate estimate”Parteneri Termen

Identificarea, amenajarea si|Consiliul Local Comisani,|2019-2024 Infiintare unui centru socilicentierea spatiului Furnizori, acreditati , ONG- medical
uri

Selectarea personalului de|Primaria Comisani 2019-2024 Asigurarea de personal]
specialitate

specializat
|

Asigurarea de servicii de|Primaria Comisani, ONG- | 2019-2024 Crearea unei baze de date
ingrijire,umedicale, uri, Furnizori acreditati functionale.

|recuperare, consiliere , hrana
si activitati de socializare si Nr. Persoane varstnice care
recreere beneficiaza de servicii

Cursuri de specializare|Primaria Comisani, ONG,|2019-2024 Servicii de ingrij
pentru persoanele care
lucreazain domeniu

Furnizoriacreditati calitate

Obiectiv operational 2.2-Imbunatatirea accesului la servicii sociale

comunei prin cresterea
accesului la  serviciid e
Sanatate preventiva si
curativa

Comisani(medici de familie)|Actiune-Obiective parteneri Termen Rezultate estimate

Initierea si derularea de|Primaria Comisani,|2019-2024 Numarul persoanelor
programe privind consilierea|Dispensar uman beneficiare de servicii de |

femeilor gravide( adulte si Comisani(medici de familie) consiliere
minore)

|

Facilitatea accesului la o|Primaria Comisani, ONG,|2019-2024 Nr. De copii care sunteducatie de calitate Scoala Gimnaziala Comisani inscrisi in unitati de
invatamant |

Imbunatatirea starii de|Primaria Comisani,|2019-2024 Nr. De locuitori care suntSanatate a locuitorilor|Dispensar uman i

a medic de familie si
benefciiaza de servicii de
sanatate



Obiectiv strategic 3- Crearea si dezv
handicap

oltarea serviciilor alternative adaptate nevoilor persoanelor cu

Obiectiv operational- Dezvoltarea si diversificarea serviciilor sociale destinate persoanelor cu handicap

prestate pentru persoana cu
ahndivap grav de catre

| asistentul personal

Actiuni- obiective Parteneri Termen Rezultate estimate
Monitorizarea serviciilor|Consiliul Local Comisani,|2019-2024 Ser de ingrijire de|prestate pentru persoana cu|Comisia de Evaluare a calitate in vederea realizarii
handicap grav , beneficiara|Persoanelor—Adulte cu Planului individual de

|de indemnizatie Handicap Dambovita, recuperare a persoanei cu|Comisia de Evaluare handicap grav
|

Complexa Copii- Dambovita

Informarea si consilierea | Institutii medicale, DGASPC 2019-2024 Servicii de ingrijire de|familiilor cu copii cu|Dambovita calitate
handicap privind cele mai
adecvate servicii de Nr.de persoane care
recuperare disponibile in beneficiaza de recuperare |

proximitatea acestora |

Monitorizarea serviciilor|Consiliul Local Comisani 2019-2024 Servicii de ingrijire de
calitate in vederea realizarii
Planului individual de
recuperare a persoanei cu
ahndicapgrav

Cursuri de specializare
pentru asistentii personali

Consiliul Local Comisani,
ONG-uri, Furnizori acreditati

Servicii de ingrijire de]
calitate

Obiectiv strategic 4. Dezvoltarea de servicii oferite de Compartimentul de Asistenta
cadrul Primariei Comisani

Obiectiv Operational 4.1-Dezvoltarea serviciilor sociale destinate persoanelor aflate in dificultate
Actiuni-obiective parteneri Termen Rezultate estimate

Crearea unei baze de date
informatice privind
persoanele - familiile aflate

în situatii de risc , servicii si

prestatiile oferite

Primaria Comisani, ONg-uri 2019-2024 —Servicii de calitate
|

Nr. Persoane in situatii de
risc aflate in evidenta CAS

Sociala din



În conformitate cu prevederile art. 112 alin. (3) lit. b) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011 şi în
concordanţă cu Planul de acţiune de implementare a Strategiei pentru perioada 2019-2024, anual se vaelabora un Plan anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local. Acest
Plan anual de acţiune va cuprinde date detaliate privind: numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile
sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din
fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare.

VIILMONITORITAREA ŞI EVALUAREA STRATEGIEI

A.Monitorizarea Strategiei

Strategia va fi monitorizată prin intermediul unor rapoarte anuale întocmite de Compartimentului de
asistenţă socială .

Raportul anualeste structurat astfel:
1. Stadiul în care se află diversele activităţi/acţiuni/măsuri programate pentru anul în care se face

raportarea;

2. Problemele/piedicile întâmpinate;

3. Revizuirea/ajustarea activităţilor/acţiunilor/măsurilor, acolo unde este cazul:

4. Timpul estimat pentru îndeplinirea activităţilor/acţiunilor/măsurilor revizuite/ajustate:

5. Alte aspecte.

La finalizarea implementării Strategiei se va întocmi un Raport final, separat de cel aferent anului
2024.

B.Evaluarea strategiei

Strategiavafi evaluată anual prin intermediul:

1. Rapoartelor anuale de monitorizare, care vorfi date publicităţii prinafişare la sediul Primăriei. pe site-
ul www.comisani.ro şi aduse la cunoştinţă celor interesaţi.

2. Unor Rapoarte intermediare de monitorizare, întocmite ori de câte ori intervin modificări legislative
sau de altă natură, care impun elaborarea acestora. De asemenea Rapoartele intermediare vor fi date
publicităţii prin afişare la sediul Primăriei, pe site-ul www.comisani.ro şi aduse la cunoştinţă tuturorcelor
interesaţi;

3. Raportul-final întocmit la finalizarea implementării Strategiei, în anul 2024.



IX. BUGETUL NECESAR IMPLEM ARII STRATEGIEI

În vederea atingerii rezultatelor aşteptate prin implmentarea Strategiei, se estimează o creştere a
necesarului de resurse financiare.

Implementarea strategieise finanţează din următoarele surse:

se» bugetul de stat, prin bugetele ministerelor, autorităţilor. şi instituţiilor responsabile - contribuie la
realizarea activităţilor care vizează, în general, elaborarea şi aprobarea actelor normative, precumşi a
programelor (cadru) formare profesională, a standardelor şi metodologiilor, care intră în sfera de
activităţi curente ale instituţiilor responsabile;

* bugetul Consiliului Judeţean Dâmboviţa - contribuie, în principal, la înfiinţarea şi dezvoltarea
serviciilor de protecţie specială a copilului separat de părinţi. precum şi a celorspecializate care se
adresează copilului curisc de separare şialtor categorii de copii:

* bugetul local- contribuie,în principal, la înfiinţarea şi dezvoltarea serviciilorsociale;
* donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţarăşi străinătate;

alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

se

+
Fise

X.INSTITUȚIILE RESPONSABILE CU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI

e Consiliul Local Comişani
e Primarul comunei Comişani
e Compartimentul de Asistenţă Socială din Cadrul Primariei Comişani- curol deaasi gura lanivel

local aplicarea politicilor şi strategiilor de asistență socială în domeniul protecţiei copilului, familiei.
persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precumşi a oricăror persoane aflate în
nevoie şi are responsabilitatea dezvoltării şi diversificării serviciilor sociale specializate, în funcţie de
nevoile sociale identificate, cu scopul priorităţii de a menţine funcţionalitatea socială a persoanei, urmărind
reinserţia în mediul propriu de viaţă. familial comunitar.

Parteneri în implementarea strategiei:

Pentru modernizarea şi susţinerea reformei sistemului de protecţie socială, o cerinţă importantă este
aceea implicării unui numar cât mai mare de parteneri la nivel judeţean şi valori în activităţile desfăşurate în
domeniul asistenţei sociale.

Parteneri la nivelul Judeţului Dâmboviţa sunt:

- Consiliul Judeţean Dâmboviţa;

- Institutia Prefectului Judetului Dambovita ;



- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa;

- Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Dambovita ;

- Agenţia Judeţeană de Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa;

Parteneri locali:

- Biserica Ortodoxă Comişani;

- Postul de Poliţie Comişani;

- Medicii de familie;

- Cultele religioase de peteritoriul localităţii Comişani;

- Asociaţiile neguvernamentale care acţivează pe raza bocalitâţii.

- Scolile Gimnaziale Comisani si Lazuri

XI.OPORTUNITĂȚI ŞI CONSTRÂNGERI

Oportunităţi

1. Consiliul Local Comişani acordă o importanţă deosebită activităţii de asistenţă socială şi a necesi
acreditării ca furnizori de servicii sociale;

2. Consiliul local acordao importanta deosebita asigurarii bugetului anul, in ce priveste asistenta sociala

2.Există cadrul legislativ necesarpentru implementarea optimăa Strategiei Locale.

3.Personalul a acumulat o experienţă relevantă pentru realizarea obiectivelor şi proiectelor propuse in
Strategia Locală.

4.Existenta unei bune colaborări cu insituţiile din comunitate ( invatamant, sanatate, biserica) şi la nivel
judeţean ( AJPIS DAmbovita, DGASPC Dambovita.Crucea Rosie-Filiala Dasmbovita, CEPAH Dambovita.
Comisia de Evaluare Complexaa copiilor cu handicap,Consiliul Judetean Dambovita, Institutia Prefectului.
SPCEP Dambovita, Scoala Speciala Targoviste,ete ;

Constrângeri:

1. Existenţa unor prejudecaţi şi mentalități învechite ale membrilor societăţii.

XII. CONSIDERAȚII FINALE



Prezenta„Strategie privind activitatea Primăriei Comişani în domeniul serviciilor sociale în perioada
2013-2024" este adusă la cunoştinţa personalului, a beneficiarilor şi a familiilor acestora, a partenerilor. a
comunităţii şi a altor factori de interes din domeniu.

Câte un exemplar din „Strategia privind activitatea Primăriei Comişani în domeniul serviciilor
sociale în perioada 2013-2024 ”, va fi înmânat instituţiilor şi organizaţiilor cu care primaria va încheia
parteneriate.

Beneficiarilor şi familiilor le vafi adus la cunoştinţă Strategia prin expunerea acesteia întru-un spaţiu
accesibil undeva putea fi consultată.

Presedinte de sedinta

Contrasemneaza

Secretar general al UĂT comuna Comisani

Stoican a


