Anexa nr. 3 la HCL nr. 30 din 09.05.2019

PLAN ANUAL DE ACTIUNI
in domeniul serviciilor sociale la nivelul Comunei COTE$TI
pe anul 2019-2020
Prezentul plan anual de actiune este elaborat in conformitate cu prevederile Legii
nr.29212011, a asistentei sociale cu modificarile si completarile ulterioare, ale H.G.R.
nr.79712017 pentru aprobarea regulamentelor -cadru de organizare si functionare ale serviciilor
publice de asistenta sociala si a structurii orientative de personal, ale Ordinului nr.108612018
privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de actiune privind serviciile sociale
administrate si finantate din bugetul consiliului judetearVconsiliului local/Consiliului General
al Muncicipiului Bucuresti, avand in vedere obiectivele cuprinse in urmatoarele documente
strategice:

l.Strategia judeteana de dezvoltare a serviciilor sociale in perioada 2017-2020 aprobata
prin Hotararea Consiliului Judetean Vrancea nr.25 5 I 19.12.201 8;
2. Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019-2020la
nivelul comunei Coteqti, respectiv urmdtoarele obiective specifice de acliune:
a

o

a

a

Obiectiv specific 1: implementarea unitard si coerentd a prevederilor legale din
domeniul asistentei sociale, corelate cu nevoile si problemele sociale ale Grupului lintd
(categoriilor de benefi ciari) ;
Obiectiv specific 2: mentinerea qi actualizarea continud a Bazei de date care s[
cuprindd date privind beneficiarii, date privind indemnizatiile acordate (ajutoare sociale,
ajutoare de urgen([, ajutoare pentru incdlzire, ajutoare materiale, alocafii de susfinere
etc.), cuantumul si data acorddrii acestora.
Obiectiv specific 3: tnfiinlarea gi implementarea unui sistem armonizat, integrat qi
performant de furnizare a tuturor categoriilor de servicii sociale la nivelul Comunei

coTE$Tr;
Obiectiv specific 4: Realizarea unor parteneriate public-public, public-privat cu alte
autoritdfi sau institutii publice, ONG-uri, centre sociale etc., adaptate nevoilor sociale si
resurselor disponibile la nivelul Comunei COTE$TI inifiate qi realizate dupd efectuarea
unor studii de piald referitoare la nevoile sociale gi prioritilile generale ale comunitdlii
locale;

Strategii nationale
Strategia nationala pentru protectia si promovarea drepturilor copilului pentru perioada
201 4-2020, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. I I 13 l20l 4.

Obiectivele generale in strategie sunt:
1. Imbunatatirea accesului copiilor la servicii de calitate;
2. Respectarea drepturilor si promovarea incluziunii sociale a copiilor aflati in
situatii de wlnerabilitate;
3. Prevenirea si combaterea oricaror forme de violenta;
4. lncurajarea participarii copiilor la luarea deciziilor care ii privesc.
Strategia nationala privind incluziunea sociala si reducerea saraciei pentru perioada
2015-2020, aprobata prin HG nr.383/2015.
Obiective generale prevazute in strategie sunt:
l.
Cresterea gradului de ocupare a persoanelor sarace si vulnerabile prin programe
ample de activitate pe piata muncii;
2. Cresterea sprijinului financiar pentru persoane cu venituri mici si introducerea
stimulentelor pro-activare pentru beneficiarii programului de beneficii sociale;
3. Promovarea incluziunii sociale a comunitatilor marginalizate printr-o abordare
integrata, concentrata asupra copiilor;
4. Imbunatatireafunctionalitatiiserviciilorsociale;

5.

Integrarea beneficiilor de asistenta sociala, a serviciilor sociale, a serviciilor de
ocupare si a altor servicii publice prin transfomarea asistentului social intr-un ,,integrator" cu o
atributie solida de management de caz;
Investiii intr-un sistem solid de e-asistenta sociala;
Cresterea rolului economiei sociale in reducerea excluziunii sociale;
Consolidarea mecanismelor de coordonare, monitorizare si evaluare.
Strategia nationala pentru promovarea imbatranirii active si protectia persoanelor
varstnice 201 5-2020 aprobata prin Hotararea Guvemului nr.566/20'l 5.
Obiectivele generale prevazute in strategie sunt:
Prelungirea si imbunatatirea calitatii vietii persoanelor varstnice;
Promovarea participarii sociale active si demne a persoanelor varstnice;
Obtinerea unui grad mai ridicat de independenta si siguranta pentru persoanele
cu nevoi de ingrijire de lunga durata.
Strategia nationala ,,O societate fara bariere pentru persoanele cu dizabilitati* ,20162020 aprobata prin HG nr.655/2016
Obiectivele generale prevazute in strategie sunt:
Promovarea accesibilitatii in toate domeniile vietii pentru asigurarea exercitarii
de catre persoanele cu dizabilitati a drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului;
Asigurarea participarii depline a persoanelor cu dizabilitati in toate domeniile

6.
7.
8.
l.
2.
3.

l.

2.

vieti;

3.
4.

Eliminarea discriminarii si asiguarea egalitatii pentru persoanele cu dizabilitati;
Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilitati la un mediu de lucru deschis,
inclusiv si accesibil, atat in sectorul public cat si in cel privat, concomitent cu asigurarea
accesului lor efectiv la servicii de sprijin pentru cresterea ocuparii pe piata de munca;
Promovarea educatiei si formarii profesionale favorabile incluziunii la toate
nivelurile si a invatarii de-a lungul vietii pentru persoanele cu dizabilitati;
Promovarea si protectia dreptului persoanelor cu dizabilitati la un standard
adecvat de viata pentru imbunatatirea continua a calitatii vietii lor;
Asigurarea accesului echitabil al persoanelor cu dizabilitati la servicii si facilitati
de sanatate, de calitate, care acorda atentie specifice de gen, la un cost rezonabil si cat mai
aproape posibil de comunitatile in care acestea traiesci
Fundamentarea de politici pentru persoanele cu dizabilitati pe baza informatiilor
si datelor statistice si de cercetare colectate din toate domeniile de acitil,tate.
Strategia nationala privind promovarea egalitatii de sanse si de tmtament intre femei si barbati
si prevenirea si combaterea violentei domestice pentru perioada 2018-2020, aprobata prin
Hotararea Guvemului nr.365 12018.
Obiective generale prevazute in strategie sunt:
Consolidarea cadrului legislativ in domeniul prevenirii si combaterii violentei
domestice;
Dezvoltarea unor masuri adecvate de sprijin si protectie pentru victime;
Prevenirea violentei domestice si a recidivei acesteia precum si a violentei
sexuale
Monitorizarea si evaluarea activitatilor intreprinse in vederea prevenirii si
violentei
combaterii
domestice.

5.
6.

7.
8.

l.

2.
3.
4.

Programele de interes national !probate prin:
- Hotararea Gvemului nr.193104.04.2018 privind aprobarea programului de interes
national in domeniul protectiei si promovarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati ,, Infiinatrea
de servicii sociale in vederea asigurarii tranzitiei tinerilor cu dizabilitati de la sistemul de
protectie speciala a copilului catre sistemul de protectie a persoanelor adulte cu dizabilitati ,,
-Hotararea Guvemului nr. 427113.06.2018 privind aprobarea programului de interes
national ,,Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele varstnice dependente" si a
programului de interes national ,,Cresterea capacitatii serviciilor publice de asistenta sociala din
unele unitati administrativ-teritoriale".
Prezentul plan de actiune a fost intocmit cu participarea compartimentului -Serviciul
asisitenta sociala si autoritate tutelara, compartimentul financiar-contabil, executare silita si
achizitii publice si contine informatii cu privire la beneficiile de asistenta sociala acordate si
propunerile de infiintare a unor servicii pe categorii de beneficiari.

Planul anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din
bugetul Consiliului Local al comunei COTE$TI cuprinde:

L

2.
3.

Date privind administrarea, infiintarea si finantarea serviciilor sociale

-

capitolul I;

Planificarea activitatilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale
existente la nivel local/judetean - capitolul II;
Programul de formare si indrumare a persoanlului care lucreaza in domeniul serviciilor
sociale - capitolul III.

CAP. I
Administrarea, infiintarea si finantarea serviciilor sociale existente la nivel local
Compartimentul de Asistenta Sociala COTE$TI a fost infiintat in anul 2000, iar prin
Hotararea Consiliului Local al comunei COTE$TI nr.44131.08.2009, a fost infiintat Serviciul
Public Local de Asistenta Sociala si aprobat Regulamentul de organizare si functionare al
acestuia.

prezent, Compartimentul - Serviciul asistenta sociala si autoritate tutelara
functioneaza inbaza Legii nr.2l5l200l a administratiei publice locale, Legea nr.29212011,
legea asistentei sociale, cu modificarile si completarile ulterioare si este organizata ca structura

in

specializata in administrarea si acordarea beneficiilor de asistenta sociala si a serviciilor sociale,

fara personalitate juridica, infiintat
judetul Vrancea.

in

subordinea Consiliului Local al comunei COTE$TI,

Analiza, diagnostic a situatiei actuale in domeniul serviciilor sociale
Serviciile sociale, conform Legii asistentei sociale nr.29212011 (articolul 27, alin.(l)
reprezinta activitatea sau ansamblul de activitati realizate pentru a raspunde nevoilor sociale,
precum si celor speciale, individuale, familiale sau de grup, in vederea depasirii situatiilor de
dificultate, prevenirii si combaterii riscului de excluziune sociala, promovarii incluziunii
sociale si cresterii calitatii vietii.
Finantarea serviciilor sociale se realizeaza p.'in instrumente diverse de finantare din
fonduri publice, prin finantare directa. Este necesara o retea extinsa si coordonata de servicii
interconectate pentru arezolva cele mai multe dintre problemele sociale persistente din comuna
COTE$TI, incluzand neglijarea copiilor, lipsa locurilor de munca in randul tinerilor, lipsa
locuintelor sociale, subdezvoltarea serviciilor de suport pentru o gama larga de nevoi (precum
dizabilitatile, dependenta de alcool, violenta in familie, etc). Beneficiile sociale nu pot sa
dezvolte singure problemele sociale existente. De aceea, trebuie dezvoltate pachete de suport
pentru grupurile cele mai vulnerabile care sa integreze beneficiile sociale cu scopul promovarii
integrarii depline a membrilor acestor grupuri in societate.
Compartimentul - Serviciul Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara isi propune
identificarea si colaborarea cu fumizori non-publici de servicii, precum si dezvoltarea de
proceduri de contractare, in vederea furnizarii de servicii sociale mai multe si mai bune pentru
comunitati si pentru un numar semnificativ de persoane vulnerabile sau excluse social.
Planul anual de actiune contine prioritati locale , menite a ghida furnizorii de servicii
sociale si tine cont de nevoile comunitatii locale asa cum sunt ele desprinse din experientele
parteneriatelor public-private derulate pana in prezent si din nevoile identificate. Grupurile
vulnerabile identificate sunt cele excluse de pe piata fortei de munca, din sistemul de educatie,
sanatate, locuire si alte servicii. Cele mai mari categorii includ copiii aflati in situatii dificile,
persoane cu dizabilitati, persoane varstnice singure sau dependente.
Descrierea grupului tinta (categorii de beneficiari) si a nevoilor acestora

Mai multe grupuri se confrunta cu diverse forme de excluziune sociala sau sunt supuse
unui risc ridicat de excluziune in moduri care sunt uneori, dar nu intotdeauna, asociate cu
saracia. Din cauza faptului ca grupurile vulnerabile se confrunta cu probleme specifice pentru
care este posibil ca politicile generale sa nu dea rezultate, acestea au adesea nevoi de servicii
integrate si particularizate pentru a intensifica participarea lor sociala si/sau economica.
Identificarea si raspunsul adecvat la nevoile specifice ale grupurilor sarace si wlnerabile sunt
esentiale pentru elaborarea si implemnetarea de politici de incluziune sociala eficiente.Tuturor
grupurilor wlnerabile, indiferent de dimensiunea lor, trebuie sa li se ofere oportunitati similare
de a-si atinge potentialul si de a deveni o parte activa a societatii. Principalele grupuri
wlnerabile din comuna COTE$TI sunt:
A. Copii si familii aflate in dificutate;

B. Persoane varstnice;
C. Persoane cu handicap;
D. Alte persoane in situatii de risc.

A.
a)
b)
c)
d)
e)

Copiii si familiile aflate in dificultate identificate sunt:
Familii monoparentale: 14;
Familii tinere: l3;
Copii separali de parinfi sau cu risc de separare: 2
Copii cu parinti plecati la munca in strainatate:37;
Victimele violentei in familie.
Problemele sociale ale copiilor si familiilor aflate in dificultate sunt:

a)
b)
c)
d)
e)
0
g)
h)
i)

Lipsa locuintei proprietate personala;
Lipsa actelor de proprietate, desi au o locuinta(2O cazui);
Resurse financiare insuficiente si dificultati in gestionarea lor: 60 persoane;
Dificultati in gasirea unui loc de munca: l6 persoane;
Familii cu climat social defavorabil: 3 persoane;
Abandonul scolar;
Delincventa juvenila;
Probleme de sanatate: 24 persoane;
Dificultati in obtinerea unor drepturi.

B.

Persoane varstnice
Problemele sociale ale persoanelor varstnice sunt:
a) Sanatatea precara: 265 persoane;
b) Venituri mici in raport cu necesitatlle:|2 persoane;
c) lzolare, singuratate: 4 persoane;
d) Capacitatea scazuta de autogospodarire: 6 persoane;
e) Nevoi spirituale: 20 persoane;
0 Lipsa locuintei.

C.

Persoane cu handicap (minori si adulti)
Problemele sociale ale persoanelor cu handicap sunt:
a) Accesibilitatea, inclusiv in propria locuinta;
b) Lipsa locurilor de munca protejate;
c) Atitudinea discriminatorie a societatii;
d) Situatia materiala precara;
e) Absenta suportului pentru familia care are in intretinere persoana cu handicap;
0 Lipsa centrelor rezidentialelde zi, specializate pe tipuri de handicap.
In prezent situatia persoanelor cu handicap este urmdtoarea:
- Personae cu handicap grav 129, din care: 6lpersoane cu indemniza[ie de insolitor,
29 de persoane cu asistent personal qi 22 de persoane in centru CRRN Coteqti,
persoane care nu primesc indemnzafie de insolitor gi nu au asistent personal qi 17
persoane cu handicap vizual;
- Persoane handicap accentuat 103;
- Personae cu handicap mediu 33;
- Personae cu handicap usor 0.

in comuna Coteqti domicili azd 24 copii cu dizabiliteli, incadra{i in grad gi tip de
handicap(l5 copii cu handicap grav, 5 copii cu handicap accentuat qi 4 copii cu handicap
mediu).

BENEFICIILE SOCIALE
Compartimentul - Serviciul Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara COTE$TI vine in
sprijinul persoanelor defavorizate oferind consiliere si informare in vederea acordarii tuturor
beneficiilor sociale conform legislatiei in vigoare.
l. Venitul minim garantat
Plata ajutorului social se efectueaza de catre Agentia Judeteana pentru Plati si lnspectie
Sociala Vrancea. In cursul anului 2018 s-au aflat in plata un numar mediu de 25 de dosare de
acordare a venitului minim garantat, pentru care s-au alocat lunat aproximativ 4900 lei (mediu
lunar). Estimam ca in anul 2019 numarul beneficiarilor va scadea sau se va mentine aproximativ
acelasi numar avand in vedere modificarile legislative. O mare parte dintre beneficiarii iesiti din
plata si-au gasit un loc de munca oferit de AJOFM Vrancea sau s-au pensionat.
Din fondurile de la bugetul local se plateste ajutorul pentru incalzirea locuintei
cu lemne pentru beneficiai Legii nr.4161200l, privind venitul minim garantat, cu modificarile si
completarile ulterioare. Estimam pentru anul 2019 suma de 36250 lei necesari pentru plata
ajutorului de incalzire a locuintei cu lernne qi pentru beneficiarii de VMG de la bugetul local.
2. Indemnizatia lunara si plata asistentilor personali pentru persoanele cu
handicap grav
Indemnizatia lunara si plata asistentilor personali pentru persoanele cu handicap grav se
acorda conform Legii nr.44812006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicata , cu modificarile si competarile ulterioare. . In conformitate cu prevederile
acestei legi, rolul institutiei noastre este de a monitoriza atributiile si obligatiile ce le revin
asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, in vederea ameliorarii sifuatiei acestora,
astfel incat acestia sa primeasca ingrijire speciala la nivelul la care situatia lor o cere. In cursul
anului 201 8, un numar mediu lunar de 79 persoane cu handicap grav au beneficiat de drepturile
prevazute de lege (asistent personal, indemnizatie de insotitor) in urma incadrarii in gradul grav
de handicap pe baza certificatelor emise de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu
Handicap Vrancea, respectiv Comisia pentru Protectia Copilului din subordinea Consiliului
Judetean Vrancea.
Pentru anul 2019 estimam un numar mediu lunar de circa 65 indemnizatii si 40 asistenti
personali.

3.

Protectia copilului
In cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala COTE$TI sunt propuse diverse masuri
de protectie, ca de exemplu plasamentul familial, supravegherea specializata la domiciliul
parintilor, institutionalizarea sau plasament de urgenta pentru copii de pe ruza administrativa a
comunei COTE$TI si reintegrarea in familiile naturale a minorilor care au beneficiat de masura
de protectie speciala. Cazurile sunt inaintate Directiei Generale de Asistenta Sociala Vrancea
care analizeaza situatia minorilor si instituie o masura de protectie specifica fiecarui caz in
parte. Masurile de protectie speciala institutite pentru copiii aflati in diverse situatii de risc sunt
monitorizate periodic.Cheltuielile necesare privind protectia si promovarea drepturilor
copilului sunt alocate din fonduri de la bugetul de stat. Prin Compartimentul - Serviciul asistenta
sociala si autoritate tutelara sociala se monit oizeaza toti copiii aflati in risc de pe raza comunei.
In vederea prevenirii separarii copiilor de familiile naturale sau extinse, se vor efectua anchete
sociale si vor fi propuse masuri de protectie speciala, acolo unde situatiile constatate impun
acest lucru.
Avand in vedere situatia socio-economica la nivelul comunei COTE$TI, estimam ca in
anul 2019 va creste numarul de familii aflate in situatie de risc si implicit, numarul de copii,
deoarece lipsa locurilor de munca sau veniturile mici determina parintii sa-si gaseasca un loc
de munca in strainatate. De asemenea, compartimentul monitorizeaza copiii care sunt in risc de
delicventa juvenila, fiind luate masurile corespunzatoare.
Pentru prevenirea abandonului scolar, compartimentul - Serviciul asistenta sociala si
Autoritate Tutelara monitorizeaza situatia scolara a copiilor aflati in situatie de risc din
evidentele noastre sau ca urrnare a sesizarilor primite. Alaturi de cadrele didactice , asistentul

social din cadrul compartimentului a participat la actiuni care au constat in evitarea abandonului
scolar, prin efectuarea de anchete sociale si responsabilizarea parintilor in a se implica in
procesul de invatamant al propriului sau copil.
Totodata, personalul din cadrul compartimentului - Servicul asistenta sociala si
autoritate tutelara a intocmit fise de observatie si fise de risc pentru copiii care au un
parinte/ambii parinti plecati la munca in strainatate. Copiii sunt monitoizati periodic, iar
persoanele in grija carora raman sunt consiliate cu privire la obligativitatea delegarii de catre
instanta a exercitiului drepturilor parintesti.
ln vederea sprijinirii familiilor pentru cresterea si ingrijirea copilului cu parinti plecati
la munca in strainatate, Compartimentul- Serviciul Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara isi
propune pentru anul 2019 definitivareabazei de date care sa usureze indeplinirea atributiilor
din acest domeniu, respectiv:
a) Urmareste mentinerea relatiilor personale ale copiilor cu parintii care sunt plecati
la munca in strainatate;
b) Organizeaza programe de educatie parentala destinate parintelui care se ocupa
de cresterea si ingrijirea copilului dupa plecarea celuilalt parinte la munca in strainatate,
respectiv persoanelor desemnate a se ocupa de cresterea si ingrijirea copiilor cu parinti plecati
la munca in strainatate, precum si a celor care au revenit in tara dupa o perioada de sedere in
strainatate alaturi de parinti mai mare de un an;
c) Organizeaza intalniri trimestriale sau ori de cate ori este necesar cu persoanele
care se ocupa de cresterea si ingrijirea copiilor, precum si cu parintele care se ocupa de cresterea
si ingrijirea copilului dupa plecarea celui de al doilea parinte la munca in strainatate;
d) Faciliteaza si sprijina mentinerea unui contact permanent intre reprezentantii
scolii pe care o frecventeaza copilul si persoana in grija caruia acesta a fost lasat de parinti;
e) lncurajeaza parintele sau, dupa caz, persoana in grija careia a fost lasat copilul
si cadrele didactice sa stabileasca acorduri de invatare, adecvate nevoilor acestora care sa
cuprinda in mod explicit scopurile, asteptarile si responsabilitatile ce revin scolii si familiei;
Sprijina parintele, sau dupa caz persoana in grija careia a fost lasat copilul in utilizarea
unor metode de consiliere care sa faciliteze comunicarea in familie, rezolvarea problemelor,
etc.

In vederea indeplinirii atributiei de monitorizare si analizare a situatiei copiilor din
unitatea administrativ-teritoriala COTE$TI si a realizai activitatii de prevenire a separarii
copilului de familia sa, Compartimentul - Serviciul Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara
identifica situatiile de risc la care este supus copilul si care impun acordarea de sevicii si
beneficii sociale.
Compartimentul - Serviciul Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara COTE$TI va
mentine si se va dezvolta in anul 2019, colaborarea cu tot mai multe institutii ale statului si
asociatiile, fundatiile si ONG -urile care se ocupa de problematica copiilor si tinerilor.
4.
Ajutoarele de urgenta si ajutoarele de inmormantare
Pentru anul 2019 estimam suma de 10.000 lei de la bugetul local pentru ajutoarele de
urgenta si pentru ajutoarele de inmormantare care se acorda inbaza Legii nr.4l6l200l, privind
venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.
5. Alocatia pentru sustinerea familiei
Alocatia pentru sustinerea familiei se acorda inbazaLegii nr.27712010, privind alocatia
pentru sustinerea familiei, republicata, cu modificarile si completarile, ca forma de sprijin
pentru familiile cu venituri reduse care au in crestere si ingrijire copii in varsta de pana la l8
ani, care frecventeaza o forma de invatamant. Sumele necesare sunt asigurate de la bugetul de
stat, prin AJPIS Vrancea.
Avand in vedere faptul ca in cursul anului 2018 au fost in plata in medie lunar 55 dosare,
estimam ca in anul 2019 numarul de beneficiari se va mentine sau va scadea deoarece veniturile
vor creste ca urrnare a cresterii salariului minim pe economie.
6. Ajutorul pentru incalzirea locuintei
Conform OUG nr.70l2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului
rece, cu modificarile si completarile ulterioare, ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda din
fonduri de la bugetul de stat , familiilor si persoanelor singure cu venituri reduse . Numarul
dosarelor pentru perioada noiembrie 2017-martie 2018 a fost de 8l , la sfarsitul lunii decembrie
2018 pentru perioada sezonului rece noiembrie 201S-martie 2019 au fost depuse un numar de
60 dosare pentru incalzirea locuintei cu lemne.

7.

Alocatia de stat pentru copii
Alocatia de stat pentru copii se acorda in baza Legii nr.9lll993, privind alocatia de stat
pentru copii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Sumele necesare sunt
asigurate de la bugetul de stat prin AJPIS Vrancea. In anul 2018 au fost depuse un numar de 36
dosare de alocatii de stat, estimam in anul 2019 cam acelasi numar, natalitatea este din ce in ce
mai scazula la nivelul comunei.
Indemnizataia pentru cresterea copilului pana la varsta de 2 ani/stimulent
de insertie
Pentru obtinerea indeminizatiei pentru cresterea copilului pana la 2 ani/3 ani pentru
copilul cu dizabilitate, stimulent de insetie, indemnizatie lunara pentru ingrijirea copilului cu
varsta intre 3-7 ani (copil cu dizabilitate, sprijin lunar pentru ingrijire copil (0-7 ani) conform
OUG nr.l I li20l0 si HG nr.52l20l I privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului,
cu modificarile si completarile ulterioare la Compartimentul-Serviciul asistenta sociala si
autoritate tutelara au fost inregistrate in anul 2018 un numar de 26 csreri de solicitare. Estimam
in anul 2019 numarul de beneficiari de 30. Sumele necesare sunt asigurate din bugetul de stat
prin AJPIS Vrancea.

8.

9.

Stimulentuleducational

-

Compartimentul
Serviciul Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara COTE$TI isi
propune pentru anul 2019 sa identifice si sa sprijine cat mai multe familii cu varsta prescolara
in vederea intocmirii documentatiei pentru obtinerea stimulentului educational (tichet social de
gradinita) acordat conform Legii nr.24812015 privind stimularea participarii in invatamantul
prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate.
Pentru anul scolar 201712018 s-au emis dispozitii de acordare a stimulentului
educational pentru un numar de 4 copii. Pentru anul scolar 201812019 pana la sfarsitul lunii
decembrie 2018 beneficiau un numar de 4 de copii de tichet educational in valoare de 50
lei/copil/luna.
Un obiectiv important in atentia Compartimentului - Serviciul asistenta sociala si
autoritate tutelara pentru anul 2019 este identificarea nevoilor prin consultarea cu parteneri,
reprezentanti ai beneficiarilor si alti factori interesati din comunitate si stabilirea unei Strategii
locale de dezvoltare a serviciilor sociale si a unor obiective comune in acest sens.
Folosirea experientei acumulate si consultarea cu personalul implicat in frunizarea de
servicii sociale, in stabilirea unor obiective concrete.
Referirea cazurilor spre organizatii sau institutii, fumizoare de servicii sociale sau de
alta natura, pentru a asigura continuitatea interventiei.

CAP. II
Planilicarea activitatilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale
existente la nivel locaUjudetean se face in conformitate cu prevederile art.6 din
Hotararea Guvernului nr.797 12017

l.

Compartimentul - Serviciul asistenta sociala si autoritate tutelara COTE$TI
informeaza publicul prin intermediul paginii de intemet a primariei comunei COTE$TI:
www.primariacotesti.ro/ , prin afisare la sediul U.A.T.Comuna COTE$TI situat in comuna
COTE$TI, strada Cotegti, nr.2, judetul Vrancea .
Informatiile privind beneficiile si serviciile sociale se aclualizeaza de cate ori este nevoie sau
intervin modifi cari legislative.
Planul anual de actiune pe anul 2019 este parte componenta din Strategia de
dezvoltare a serviciilor sociale pe termene mediu 2019-2020 care va fi afisat in termen de 15
zile de la aprobare de catre Consiliul Local.
Regulamentul de organizare si functionare al Compartimentului - Serviciul
asistenta sociala si autoritate tutelara din cadrul UAT Comuna COTE$TI va fi publicat in
termen de l5 zile de la adoptarea sa in Consiliul Local.
Activitati de informare a publicului, altele decat activitatea de informare a
beneficiarului in cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada
realizarii evaluarii initiale,a anchetelor sociale sau a activitatii de consiliere in cadrul Centrului

2.
3.

4.

de Asistenta Sociala dupa Programul Scolar: se realizeaza prin publicarea pe pagina web a
primariei.
Campanii de informare si sensibilizare a comunitatii, organizate de serviciul
social sau in colaborare cu alte servicii publice de interes local, etc;
Compartimentul - Serviciul Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara COTE$TI va realiza
in cursul anului 2019 o campanie de informare in comunitate despre: asistenta sociala si rolul
asistentei sociale in comunitate, activitatea serviciului si a celorlalte servicii sustinute de
primarie si consiliul local.Se vor realiza si distribui materiale informative cu privire la masurile
de asistenta sociala. Se va stabili o intalnire cu factorii de decizie de la nivelul unitatii
administrativteritoriale (primar, viceprimar, consilieri locali, medic, director scoala) care va
avea ca obiect implicarea lor in problematica sociala.

5.

CAP. III
Programul de formare si indrumare metodologica a personalului care lucreaza in
domeniul serviciilor sociale

l.

Propuneri de activitati de formare profesionala continua in vederea cresterii
performantei personalului din structurile proprii/instruite, etc.
Schimb de experienta cu alte persoane ce activeaza in domeniul serviciilor
sociale din alte primarii din judet;
Participarea personalului cu atributii de asistenta sociala la toate sedintele de
instruire si indrumare realizate de AJPIS Vrancea, DGASPC Vrancea, DSP Vrancea, Consiliul
Judetean Vrancea, Institutia Prefectului Judetul Vrancea, etc.
Instruirea asistentilor personali noi angajati in cursul anului 2019 si in continuare
o data la 2 ani, conform prevederilor legale in vigoare.
Organizarea de intalniri prin structurile asociative ale municipiilor, oraselor,
comunelor, prin asociatii profesionale, prin asociatii de dezvoltare intercomunitara, etc.
Participarea la sesiunile de formare organizate prin programe e interes national;
Sesiuni de instruire pentru : personalul din Centrul de Asistenta dupa Programul
Scolar conform cerintelor standardelor minime de calitate,pentru voluntari.
Pentru voluntari, conform procedurilor operationale, se ofera minim 48 de ore
de instruire pana la incheierea contractului de voluntariat, in domeniul in care acesta
functioneaza .

a)

b)
c)

d)

e)
f)

S)

;=\
Contrase
Prepedinte de qedin(5 ,
Marius Nelu

Boqc an

il

oc

+

E

I

o$o <)

UL --1.

Secretar al co
Manta Fl

rlrr

eza
ei COTE$TI

Citilin

