
ROMANIA
ruDETUL ALBA
ORA$UL ABRUD
CONSILIUL LOCAL
Nr.3l din 09.05.2019

PROIECT DE HOTARARE
Privind aprobarea PLANULUI ANUAL DE ACTIUNI privind serviciile sociale administrate qi

finanfate din bugetul Consiliului Local al Oraqutui Abrud pentru anul2019

Consiliul Local al Oragului Abrud, judeful Alba, intrunit aziingedinfa ordinard publicd ;
Ludnd in dezbatere Proiectul de hotdrdre nr.31 din 09.05.201b, privind aprobarea planului

anual de acfiuni privind serviciile sociale administrate 9i finan{ate din iugetul Consiliului Local al
oragului Abrud pentru anul2019, iniliat de primarul oragului Abrud ;
Avdnd in vedere : -

- Expunerea de motive a inifiatorului la proiectul de hotdrdre;
- Raportul de specialitate al Compartimentului asistenld sociald din cadrul primdriei

Oragului Abrud, prin care propune aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile
sociale- administrate gi finanfate din bugetul Consiliului Local al braguiui Abrud pentru

_ 
anul 2019, in forma propusd de inifiator ;

i Judefean Alba, inregistratd la primdria Oragului
n care ne comunicd faptul c[ planul de ac{iune
gi finanfate din bugetul Consiliului Local al

Judefean Arba din data de 23.03.20rs,,'l i;ffiil?Uffi#i;:ffiin sedinJa consiliului

- Rapoartele de avizare ale Comisiilor nr.l qi 3 bin cadrul Consiliului Local al Oragului
Abrud.

lindnd cont de prevederile :

sociale, cu modificirile gi completirile ulterioare

acliune privind serviciile sociale administrate gi finantate din bugetul consiliului
local;

republicatd;

. ,inbazaprevederilor art.36 alin.2lit.,,d," coroborat cu alin.6 lit.,,c,, din Legea nr.2l5/200l,privind administralia publicd locald, republicat6, cu modificdrile gi completirile ulte.ioare;
In temeiul 

.art.45 alin.l gi art.ll5 alin.l lit.b din Legea n ltsnool privind administralia
publicd locald, republicatd, cu modific[rile gi completdrile ulterioare;

ART'I se aprobd Planul ""ffi#tffi: privind serviciile sociale administrate si
finan,tate din bugetul Consiliului Local al oragului Abrud pentru anul2019,."rr"..-ei.."i'."r"'i";"
parte integrantd din prezenta hotdrdre.

ART'2 P.rimarul Oragului Abrud, prin Compartimentul asistenld sociald , va duce laindeplinire prevederile prezentei hotdrdri.
ART'3 Ptezenta.hotdrdre poate fi contestatd in conformitate cu prevederile Legiinr'55412004 privind contenciosul administrativ, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.
ART'4 Hotdrdrea se comunicd Instituliei Prefectulul rudelutui Alba, primarului oraquluiAbrud, Compartimentului asistenld social[ din aparatul de specialitate al primarului.

Inifiator,
Primar, Sim lae

Hotdrarea se adoptd cu votul.majoritafli consilierilor locali in funcfie.



ROMANIA
JUDETUL ALBA
ORASUL ABRUD
PRIMARIA
NR.9340/08,0s.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PI.ANULUI ANUAL DE
ACTIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ADMINISTMTE SI FINANTATE DIN

BUGETUL CONSILIULUI LOCAL ABRUD
PENTRU ANUL 2Ot9

Planul Anual de Acliune pentru anul zoLg, privind serviciile sociale la nivelulcompafti 5 in conformitate cu mdsurile gi acliunileprevdzut cu modificirile gi comptetirite ult"rioir.,ordinul lui -cadru al Planului anual de actiuneprivind in bugetul consiliului judetean/consiliului
local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti si notd16rea Guvernului nr. 7g7120t7
pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de
asistentb socialS si a structurii orientative de pLrsonal. 

'

In conformitate cu prevederile art.112 alin(1),alin(3)lit.a si lit.b din Legea asistentei
sociale nr'292120I1,cu modificarile si completarile'uiterioire la intocmirea planului anual deact iile sociale rrul 2019 s-a linut cont de asigurarea aplic5riipol meniul pro ilului, familiei, persoanelor v6rstn'ice, persoanelorcu si a altor grupuri sau comunitSli aflate in nevoie sociali,precum si de atributiile principale in donneniul administrarii si acordarii beneficiilor de
asistenta sociala,respectiv in domeniul organizarii,administrarii si acordarii serviciilor sociale.

Potrivit afticolului 118 alin (1) si alin.(.3) din Legea asistentei sociale nr.29212011, cu
modificdrile si completbrile ulterioare, Planul anual Je acgiune privind serviciile sociale se
elaboreazS de cStre autoritSlile administraliei publice locall, in conformitate cu misurile gi
actiunile prevdzute in strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a judelului de care apa(in
si se transmit spre consultare consiliului judetean,anterior aprobarii a..stora prin hotarare a
consiliului local.

Avand in vedere cele prezentate mai sus,se impune intierea unui proiectul de hotarareprivind aprobarea Planului anual de acliune privind serviciile sociale pentru anul 2019.
Planul de actiune supus aprobarii este intocmit in conformitate ., pr.u.J.riile legale in

vigoare.
Fata de cele expuse, propun aprobarea proiectului de hotarare in forma initiata.

PRIMAR,
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RAPORT DE SPECIALITATE

PRIVIND APROBAREA PLANUI.UI ANUAL DE ACTIUNE PRIVIND SERVICIILE
SOCIALE ADMINISTRATE SI FINA]NTATE DIN BUGETUL CONSILIULUI LOCAL ABRUD

PENTRU ANUL 2OI9

Din perspectivd functional5 acordarea serviciilor de asistenti social5 este conceputd ca
un sistem de actiuni specifice, care trebuie si asigure realizarea obiectivului sbu major,
respectiv asistarea persoanelor care, din cauza unor motive de naturd economicS, fizic5,
psihicd sau socialS, nu au posibilitatea s5-9i asigure nevoile sociale, s5-gi dezvolte propriile
capacit5ti gi competente pentru integrarea socialS.

Planul Anual de Actiune pentru anul 20t9, privind seruiciile sociale la nivelul
compartimentului de asistenta sociala se elaboreazb in conformitate cu mbsurile gi actiunile
prevdzute in Legea asistentei sociale nr.29212011 cu modificbrile 9i completbrile ulterioare,
Ordinul nr. t08612018 privind aprobarea modelului -cadru al Planului anual de actiune
privind serviciile sociale administrate din bugetul consiliului judetean/consiliului
local/Consiliului General al Municipitrrlui Bucuresti si Hotirdrea Guvernului nr. 797120L7
pentru aprobarea regulamentelor-cad1u de organizare si functionare ale serviciilor publice de
asistentd socialS 9i a structurii orientafive de personal.

in conformitate cu prevederile art.112 alin(1),alin(3)lit.a si lit.b din Legea asistentei
sociale nr.292l20l1,cu modificarile si completarile ulterioare la intocmirea Planului anual de
actiune privind serviciile sociale pentru anul 2019 s-a tinut cont, in primul r6nd de scopul
compaftimentului de asistenta sociala gi anume asigurarea aplicbrii politicilor sociale in
domeniul protectiei copilului, familiqi, persoanelor vSrstnice, persoanelor cu dizabilitEti,
precum si a altor persoane, grupuri sau comunit5ti aflate in nevoie socialS, precum si de
atributiile principale in domeniul Bdministrarii si acordarii beneficiilor de asistenta
sociala,respectiv in domeniul organizafii,administraii si acordarii serviciilor sociale.

Planul anual de actiune privind serviciile sociale pentru anul 2019 se intemeiazi pe
intregul ansamblu de principii si valori care guverneazS intregul sistem national de asisten!5
socialS.

Planul anual de actiune privind serviciile sociale administrate gi finanlate din bugetul
Consiliului Local al orasului Abrud cupfinde:

1. Capitolul I- Date privind 4dministrarea, infiintarea gi finantarea seruiciilor
sociale;

2. Capitolul II- Planificarea activitdtilor de informare a publicului cu privire
la serviciile sociale existente la nivel local;

3. Capitolul III- Programgl de formare 9i indrumare metodologici a
personalului care lucreazd in domeniul seruiciilor sociale

In conformitate cu prevederile articolului 118 alin (1) si alin.(3) din Legea asistentei
sociale nr.29212011, cu modificdrile si completdrile ulterioare, Planul anual de acliune
privind seruiciile sociale se elaboreazH de cdtre autoritSlile administraliei publice locale, in
conformitate cu mSsurile gi actiunile prevbzute in strategia de dezvoltare a seruiciilor sociale



a judetului de care apa(in si se
de actiune privind serviciile sociale
orasului Abrud pentru anul 2019, a
25.01,2019 spre consultare Consili

Urmare celor prezentate mai
Planul anual de actiune privind
Consiliului Local al orasului Abrud
Proiect de Hotarare.

spre consultare consiliului judetean. Planul anual
nistraft 9i finanlate din bugetul Consiliului Lpcal al

tranFmis prin adresa nr.e-mail 735 din dpta de
Judetean Alba .

supunem spre analiza si aprobare Consiliului Local,
sociale administrate gi finantate din bugetul

anul 2019 , prevazute in Anexa la prqzentul

Intocmit,



ROMANIA
JUDETUL ALBA

CONSILIUL JUDETEAN

Municipiul Atba luli4 Piala ton I C Britimu. u. I cod 5tOl l8
Cod dc iuegistrare fisdA 4562583

Tcl: 0258-8133801 813382; fax: 0258-813j25;
e-mail: cjalba@cjalbaro wcb: w cjalba ro

Prin*anla 0rag At;";-
Registraturzr Generali

Intrare,/lesir " 
8/a3

*ntgOlgtrrnu O? ziu,u, J* i Nr. /data :79681 17.04.2019

Citre: Consiliul Local al Oragului Abrud,
Compartimentul de Asistentl Sociald a Primdriei Oragului Abrud, consilier Ciama Maria

Adresa: Str. Piafa Eroilor, nn. I
Oragul Abrud, Judelul Alba

Stimate Domn/ Doamnd

in conformitate cu prevederile art. 112 alinl Si alin,3, tilblii a arl IIB olin. 3 din Legea

nr. 292/2011 a asistenlei sociale, cu modific6rile gi completarile ulterioare - autoritatile

administraJiei publice locale elaboreazd, in concordan{a cu strategiile nafionple gi nevoile locale

identificate, strategia judetean{, respectiv locald de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu

gi lung, precum Si planul anlal de ac[iune privind serviciile sociale administrate si finanlate din

bugetul consiliului local, care, anterior aprobirii acestuia prin hotdrdre a consiliului local. se

transm ite pentru-consultare consi I iul u i j udefean

Ydndnd adresa w. 735 I 25.A1.2019 inregistrati la Registratura Consiliului Judelean Alba
cu nr. 1890, din data de 29.Ql.2019, vI comunicim faptul ca Planul de actiune privind serviciile
sociale administrate gi finanlate din bugetul Consiliului Local Abrud pentru anul 2019 a fost
prczentat spre consultare in qedinla ConsilinJui Judetean Alba din data de 28.03.2019. in forma

intocm itd de dumneavoastrd.

Cu stim5"

p.PRE$EDINTE
Vicepregedinte

Dumitr A,

Coordgnator Direclie
Secretarul Judegului
Vasile BUMBU

Direcfia Juridicl 9i Administrafie Publicl
Ex.2Compartiment Unita[i de asistentd mgdic

intocmit, 
^. 

.1^
Timonea Camelia Mirela \\lt O7 3 5406417 : 0258/8 I 33 E0. int. 1042
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ANEXA LA HCL NR.........

AVIZ CONSULTATIV

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

PENTRU ANUL 2OT9

Av6nd in vedere:
1. Strategia judeteand privind protectia 9i promovarea drepturilor copilului gi adultului

in dificultate 2014-2020, apfobatb prin Hotirdrea Consiliului Judetean Alba nr.

9912014, respectiv urmbtoarelQ obiective operationale/ dirediile de actiune:
- proteclia gi respectare4 drepturilor copiilor, familiilor gi persoanelor adulte in

dificultate prin implicarea resqrselor necesare gi responsabilizarea tuturor factorilor
cheie implicati in viala acestora pentru a beneficia complet de pafticiparea la viala
socialS 9i economicd;

- asigurarea unui siste;n de servicii integrate, bazat pe parteneriat, oferite
copiilor/persoanelor vulnerabilp, in vedrespectirii drepturilor 9i satisfacerii nevoilor
acestora
Strategia de Dezvoltare flurabila a orasului Abrud pentru perioada 20t4-2020
aprobata prin HCL nr.16/2016,fsi propune

- sa diagnosticheze core{t situatia localitatii noastre
- sa orienteze corect situatia pe o perioada de minim 5 ani
- sa fundamenteze accesul la finantarea din fonduri europene si

guvernamentale
- sa asigure informatii pentru fundamentarea unor programe regionale sau

locale de dezvoltare
2. Strategiile nationale

ia gi promovanea drepturilor copilului
rin Hotbr6rea Guvernului nr. L.tt3l20I4.
ategie sunt:
ilor la servicii de calitate
romovarea incluziunii sociale a copiilor aflati in

icdror forme de violentS,
or la luarea deciziilor care ii privesc.
unea sociali 9i reducerea siriciei pentru

uvernului nr. 383/2015
Obiectivele generale prevbztfite in strategie sunt:

- Cregterea gradului de ocupare a persoanelor sbrace 9i vulnerabile prin
programe amp uncii;

- Cregterea sprij rsoanele cu venituri reduse (VMI) Si

introducerea s pentru beneficiarii programului de
beneficii sociale;

- Promovarea incluziqrnii sociale a comunitdtii marginalizate printr-o abordare
integratS, concentrf,t5 asupra copiilor;

- tmbunbtSlirea funcfionalitSlii serviciilor sociale;



- Integrarea beneficiilqr de asisten!5 socialS, a serviciilor sociale, a serviciilor
de ocupare gi a altor servicii publice prin transformarea asistentului social
intr-un ,,integrator,, cu o atribulie solid5 de management de caz;- Investitii intr-un sistgm solid de asistentd sociali;- Cregterea rolului ecohomiei sociale in reducea excluziunii sociale;- Consolidarea mecanismelor de coordonare, monitorizare gi evaluare.

Strategia nationalS pentru promovarea imbitrdnirii active 9i proteclia
persoanelor vdrstnice 20t5-2020, aprobatb prin Hotbrdrea Guvernului nr. 566IZOL5.

Obiectivele generale prevbzutp in strategie sunt:
Prelungirea 9i imbqnbtitirea calitSlii vielii persoaneror vdrstnice;- Promovarea particip5rii sociale active gi demne a persoanelor v6rstnice;- Obtinerea unui grad mai ridicat de independen!5 gi siguranld pentru

persoanele cu nevoi fle ingrijire de lungb duratd,
Strategia nationald ,, O societafe fdri bariere pentru persoanele cu dizabilitiiti-

2015- 2o2o, aprobatd prin Hotiripea Guvernului nr.655/2016.
Obiectivele generale previzutE in strategie sunt:

- Promovarea accesibilititii in toate domeniile
exercitdrii de cdtre persoanele cu dizabilitbli a
fundamentale ale omului;

- Asigurarea participErii depline a persoanelor
domeniile vietii;

- Eliminarea discriminirii gi asigurbrii egalitblii

vietii pentru asigurarea
drepturilor 9i libertitilor

cu dizabilititi in toate

pentru persoanele cu
dizabilitbti;

- Asigurarea accesulqi persoanelor cu dizabilitSli la un mediu de lucru
deschis, incluziv gi accesibil, at6t in sectorul public c6t gi in cel privat,
concomitent cu asigqrarea accesului lor efectiv la servicii de sprijin pentru
cregterea ocupirii pe piata muncii;

- Promovarea educatigi gi formbrii profesionale favorabile incluziunii la toate
nivelurile 9i a invitbrli de-a lungul vielii pentru persoanele cu dizabilitSli;- Promovarea gi proteptia dreptului persoanelor cu dizabilitSli la un standard
adecvat de viati penfru imbunitbtirea continub a calitSlii vielii lor.- Asigurarea accesului echitabil al persoanelor cu dizabilitSli la servicii 9i
facilitbti de sinbtate, de calitate, care acordb atenlie problemelor specificl
de gen, la un cost rpzonabil gi cAt mai aproape posibil de comunit|lile in
care acestea trdiesc;

- Fundamentarea de politici pentru persoanele cu dizabilit5li pe baza
informatiilor gi datelqr statistice 9i de cercetare colectate in toate domeniile
de activitate.

Strategia nationald privind pfomovarea egalitisii de Snse 9i tratament intre
lemei 9i birba$i 9i prevenirea gi coinbaterea violenlei dbmestice pentru perioada 201g-
2021, aprobat6 prin Hotdr6rea Guvernurlui nr, 365/2019.

Obiectivele generale prevbzutp in strategie suntr- Consolidarea cadrufui legislativ din domeniul prevenirii gi combaterii
violentei domestice;

- Dezvoltarea unor m{suri adecvate de sprijin gi proteclie pentru victime;- Prevenirea violentei domestice 9i a recidivei acesteia precum gi a violenlei
sexuale;

- Monitorizarea 9i evaluarea activit5lilor intreprinse Tn vederea prevenirii gi
combaterii

3. Programele de interes nationql aprobate prin:
- Hot516rea Guvernului nr. 193/2018 privind aprobarea programului de interes

nalional in domeniul protecliei gi promovSrii drepturiior persoanelor cu dizabilit|li ,,



lnfiinlarea de servicii
sistemul de protectie
dizabilitdti";

sociale in vederea asigurErii tranzi!iei tinerilor cu dizabilitbli de la
special5 a copilului citre sistemul de proteclie a persoanelor adulte cu

- Hot5r6rea Guvernului nr.427120L8 privind aprobarea programului de interes nalional
,, Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vdrstnice dependente" gi a programului
de interes national ,,Cregterea capacitSlii serviciilor publice de asistenld socialb dln unele
unitSti

Planul anual de actiune privind serviciile sociale administrate 9i finanlate din bugetul
Consiliului Local al orasului Abrud cuprinde:

1. Capitolul I- Date privind administrarea, infiinlarea gi finanlarea seruiciilor
sociale;

2. Capitolul II- Planificarea activitililor de informare a publicului cu privire
la serviciile sociale existente la nivel locat;

3. Capitolul III- Programql de formare 9i indrumare metodologici a
personalului care lucreazd in domeniul serviciilor sociale.

CAPITOLUL I
ADMTNTSTRAREA, irurrrrulnREA gr FTNANTAREA sERvrcilLoR socrALE

Din perspectivb functionalS acordarea serviciilor de asisten!5 socialS este conceputd ca
un sistem de actiuni specifice, care trebuie sE asigure realizarea obiectivului siu major,
respectiv asistarea persoanelor care, din cauza unor motive de natur5 economic|, fizicd,
psihicd sau socialS, nu au posibilitatea s5-gi asigure nevoile sociale, s5-gi dezvolte propriile
capacitbti gi competenle pentru integr4rea sociald.

Planificarea este un proces siptematic prin care compaftimentul de asistenta sociala
a orasului Abrud igi definegte anumite priorit5li pentru indeplinirea misiunii ei.

Rolul planificdrii este de a ajutn compaftimentul de asistenta sociala a orasului Abrud
s6:

a) defineascb obiectivele 9i orientdrile;
b) defineascd prioritbtile gi cele rnrai potrivite acliuni pe care le va intreprinde;
c) identifice mdsuri concrete de coordonare a activitSlilor din cadrul institufiei;
d) clarifice resursele pe care le poate folosi gi sb identifice ce acJiuni trebuie si

intreprindE
Planul Anual de Actiune pentru anul 2O!9, privind serviciile sociale la nivelul

compaftimentului de asistenta sociala se elaboreazd in conformitate cu mdsurile gi acliunile
prevdzute in Legea asistenlei sociale nr. 29212011 cu modificirile gi completirile ulterioare,
Ordinul nr. 1086/2018 privind aprobBrea modelului -cadru al Planului anual de actiune
privind serviciile sociale administrate din bugetul consiliului judetean/consiliului
local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti 9i ttotdrArea Guvernului nr. 79712017
pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si funclionare ale serviciilor publice de
asistentb socialS 9i a structurii orientative de personal,

In intocmirea Planului anual de acliune privind serviciile sociale pentru anul 2019 s-a
tinut cont, in primul 16nd de scopurl compartimentului de asistenta sociala gi anume
asigurarea aplicbrii politicilor sociale in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor
v6rstnice, persoanelor cu dizabilitdti, precum si a altor persoane, grupuri sau comunitbti
aflate in nevoie socialS.

Planul anual de acliune privind serviciile sociale pentru anul 2019 se intemeiaz! pe
intregul ansamblu de principii si valori care guverneazb intregul sistem national de asistenli
socialS.



La stabilirea bugetelor estimate pe surse de finanlare, pentru serviciile sociale
existente s-au avut in vedere standardele minime de cost pentru serviciile sociale, conform
legislaliei in vigoare.

A. Servicii sociale existente la niveljudefean/local:
Nu exista la nivel local servicii sociale.

B. Servicii sociale propuse spre a fiinfiintate
Nu exista

Obiective generale ale Compartimentul de Asistengd Sociali pentru anul 2O19

Pentru anul 2019 Compartimentul de Asisten!5 SocialS din cadrul Primariei orasului
Abrud igi propune urmitoarele obiective generale:

Obiectiv 1. Crearea unui sistem coerent in ceea ce privegte activititile de
asistenti sociali in orasul Abrud

- Realizarea unei baze informatizate de date cu privire la beneficiarii de servicii
sociale,oferite in cadrul Compartimentului de Asistenti Sociali .

Obiectiv 2. Eficientizarea activitdtii privind acordarea prestatiilor sociale care
intrd in atributiile

- consultarea persoanelor din cadrul compartimentului care au atributii in domeniu
- stabilireasarcinilor
- actualizarea figelor de post
- actualizarea procedurilor de lucru
- desemnarea responsabilitdtilor
- aducerea la cunogtintb gi insugirea procedurii de cbtre persoanele cu atributii in

domeniu

Obiectiv 3: Dezvoltarea gi diversificarea serviciilor de naturi socialS, in functie de
nevoile identificate

- Identificarea nevoilor prin consultarea cu partenerii, reprezentanti ai beneficiarilor 9i
alli factor iinteresati din comunitate 9i stabilirea strategiilor de dezvoltare a seruiciilor
sociale gi a unor obiective comune in acest sens;

- Folosirea experienlei acumulate gi consultarea cu personalul implicat in furnizarea de
servicii sociale, in stabilirea unor obiective concrete;

Obiectiv 4: imbundt5lirea continqi a calitdlii seruiciilor sociale
- Evaluarea continub a personalului 9i a nevoilor de formare profesionali a acestora
- intocmirea unui plan de formAre gi pefeclionare profesionalS in funclie de nevoile

personalului,schimbSrile legislative gi tinAnd cont de nevoile existente in comunitate;
- Asigurarea unor servicii sociale de calitate 9i adaptate nevoilor comunitdtii, prin

calificarea continub a personalului;
- Folosirea unor metodologii de lucru permanent adaptate nevoilor personalului gi

beneficiarilor;
- Sustinerea beneficiarilor in desemnarea unor reprezentanti care sb le promoveze

interesele;
- Monitorizare 9i evaluare continuE a calitStii serviciilor furnizate prin stabilirea unor

indicatori inacest sens;
- Acordarea de servicii sociale flpxibile, adaptate nevoilor beneficiarilor gi in fundie de

prioritbtileidentificate in urma evaludrii gi monitorizSrii
- Promovarea activitbtii institutiei in comunitate prin intermediul unei politici eficiente de

marketing 9i comunicare;



- Valorificarea feedback-ului primif de la personal, beneficiari, pateneri, comunitate.

Obiectiv 5: Promovarea activitdtilpr de asistentd social5 in comunitate
- Realizarea unor campanii de infqrmare in comunitate despre:

- asistenta socialS gi rolul asistentei sociale in comunitate
- educatie 9i responsabilizare in comunitate

- Implicarea factorilor de decilie (consilieri locali, reprezentanti in Parlament) in
problematica sociald;
- Promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor serviciilor sociale furnizate de cdtre
institutia noastrS;

- Responsabilizarea comunitbtii cu privire la problematica socialS gi conceperea unor
programe in acest sens;
- Implicarea comunititii locale in sustirnerea gi dezvoltarea activitdtilor derulate.

Obiectiv 6: Promovarea participfrrii gi colabordrii intre toti factorii implicati in
domeniul social

- Identificarea potentialilor partgneri din comunitate gi inaintarea de propuneri de
colaborare;

- Incheierea de conventii de partqneriaU
- Crearea unei retele de sustinerey pentru persoanele aflate in nevoie, prin implicarea cdt

mai multor factori din comunitate (familie, institutii, organizatii, etc.) in rezolvarea
problemelor acestora;

- Organizarea unor int6lniri gi dezbateri periodice intre parteneri, beneficiari,
reprezentanti ai instituliei gi alte persoane interesate;

Obiectiv 7: Promovarea preventiei ca mdsurd de impoftangi majori in activitatea
de asistenti socialS

- Identificarea persoanelor aflate in situatii de risc social;
- Informarea 9i consilierea persoapelor aflate in situalii de risc social;
- Implicarea partenerilor gi a alton factori interesati din comunitate in activititi de

preventie.
Obiectiv 8. Diversificarea si imblrnit5lirea seruiciilor oferite de Compartimentul
de Asistenti Sociali pentru persolnele cu handicap

- includerea nevoilor persoaneloq cu handicap si ale familiilor acestora in toate politicile,
strategiile si programele de dezyoltare localS;

- asigurarea de seruicii de conqiliere si informare a persoanelor cu dizabilit5li sau a
familiilor acestora;

- colaborarea cu organizalii, fun$atii, asocialii, furnizori de servicii sociale acreditali sau
alte institutii publice in vederea flacilitdrii accesului persoanelor cu dizabilittili in institulii
specializate( institutii de recupefare, spitale, centre de zi etc);

- monitorizarea indeplinirii angpjamentelor asumate de a implementa planul de
recuperare pentru copilul cu hpndicap grav, respectiv planul individual de servicii al
persoanei adulte cu handicap grlav;

- initierea unor programe specifige care sd stimuleze cregterea pafticipdrii pe piata forlei
de muncd din rSndul persoanElor cu handicap supuse riscului major de excluziune
socialS;

- organizarea unor int6lniri cu asiqtentii personali in vederea insugirii de c5tre acegtia a
drepturilor si obligatiilor pe care le au fatb de persoana cu dizabilitdti, in conformitate

cu legislatia in vigoare,



Obiectiv 9. Cregterea capacitilii familiei pentru prevenirea separdrii copilului de
familie 9i pentru asigurarea nevoilor de educalie 9i cregtere in mod
corespunzitor, prin:
- depistarea precoce a situatiilor de risc care pot determina separarea copilului de

pErintii sbi, precum si pentru prevenirea compoftamentelor abuzive ale pirinlilor 9i a
violentei in familie;

- facilitarea accesului la mijloacele de asigurare a sprijinului(servicii 9i beneficii sociale)
pentru familie 9i copil prin intocmirea planurilor de seruicii, figelor de risc 9i obseruafie,
anchetelor sociale, rapoafte de vizitS;

- monitorizarea evolutiei copilului prin efectuarea rapoaftelor de monitorizare in

termenele prevdzute de lege si cu accent deosebit pe responsabilizarea familiei
naturale si extinse ale copilului pentru asumarea drepturilor 9i obligaliilor de cregtere si

eoucare;
- crearea si implemenentarea de proceduri pentru fiecare activitate de prevenire a

separirii copilului de familie;
- organizarea de int6lniri cu reprezentanlii furnizorilor de servicii sociale, ai unitSlilor de

invd!5m6nt, ONG-uri, fundalii, reprezentanli al Consiliului Local, ai societ5lii civile.

C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, in
baza prevederilor Legii asistenlei sociale nr. 29212011, cu modificirile gi completirile
ulterioare, pentru realizarea obiectivului operational/directiei de actiune.

D. Programul de subventionare a asociatiilor, fundatiilor gi cultelor
recunoscute de lege, in baza Legii nr. 341t998 privind acordarea unor subventii
asocialiilor gi fundaliilor rom6ne cu personalitate juridicd, care infiinteazi 9i

administreaz5 unitSli de asistenlE socialS, cu modificirile 9i completbrile ulterioare;

1, Servicii sociale eligibile/neeligibile pentru a primi subventii de la bugetul local:

Asociatiile, fundatiile 9i cultele recunoscute de lege, in baza prevederilor Legii nr.

34lIg9B, privind acordarea unor subventii asociatiilor 9i fundaliilor rom6ne cu

personalitate juridicS, care infiinteazb si administreazb unitSli de asisten!5 social5,
pot actiona prin initierea unor proiecte de dezvoltare a serviciilor sociale iar
Primaria orasului Abrud va sprijini initiativa acestora atAt sub aspect metodologic
c6t si sub aspect legislativ.

CAPITOLUL U PLANIFICAREA ACTIVITATILOR DE INFORMARE A
PUBLICULUI CU PRIVIRE LA SERVICIILE SOCIALE EXISTENTE LA NN'ELUI

PRIMARIEI ORASULUI ABRUD

Pentru anul 2019, compaftimentul de asistenta sociala din cadrul Primariei orasului
Abrud mentinerea site-ului deja existent

l.Revizuirea/Actualizarea informatiilor care se publici pe pagina proprie
de internet/se afigeazd la sediul serviciului public de asistentS socialS:

a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale, se aproba si se actualizeaza prin
hotb16re a consiliului local si se publicb pe site-ul Primariei orasului Abrud;

b) Planul anual de actiune al Compartimentului de asistenta sociala privind seruiciile
sociale administrate gi finanlate din bugetul consiliului local al orasului Abrud, se aprobb prin
hotdr6re a consiliului local, se publicb pe site-ul Primariei orasului Abrud , se afigeazd la

sediul Primariei orasului Abrud 9i se actualizeazd ori de cdte ori apar modific5ri.
c) Activitatea proprie gi serviciile din cadrul Compartimentului de asistenta sociala,

respectiv formulare/modele de cereri in format editabil, programul institutiei, conditii de



eligibilitate, informaliile privind costurile seruiciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu
furnizat etc' - se actualizeazb cel pulin lunar si se publici pe site-ul Primariei orasului Abrud;

d) Informatii privind serviciile sociale disponibile la nivelul Compaftimentului de
asistenta sociala , acordate de furnizori publici ori privali:

- lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate gi din jude! gi a serviciilor
sociale acordate de acegtia - se actualizeazd lunar;

- serviciile sociale care functioneazS in cadrul Primariei orasului Abrud: nr. cod
serviciu, datele privind beneficiarii, costurile 9i personalul/tipul de serviciu, inregistrate in
anul anterior etc. - se actualizeazb trimestrial/anual;

- situatii statistice care privesc serviciile sociale organizate gi acordate la nivelul
judetului se actualizeazd cel pulin anual;

e) Informatii privind alte servicii de interes public care nu au organizate
compaftimente deconcentrate la nivelul unitStii administrativ-teritoriale - se actualizeazi cel
putin trimestrial;

2. Activititi de informare a publicului, altele decdt activitatea de informare a
beneficiarului in cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe
perioada realizdrii evaluirii iniliale, a anchetetor sociale sau a activitilii de
consiliere in cadrul centrelor de zi.

Obiectiv 1. Promovarea compartimentului de asistenta sociala in comunitate,
prin:

- Realizarea gi distribuirea de materiale informative in comunitate privind serviciile
sociale oferite, in functie de specificul activitSlilor derulate gi nevoile particulare ale
fiecdrei categorii de beneficiari;

- prezentarea pe pagina site-ului Frimariei orasului Abrud a activitSlilor desfdsurate si a
informatiilor relevante cu privire la modificErile legislative apbrute privind acordarea
beneficiilor sociale;

- organizarea unor campanii de informare 9i sensibilizare a comunitdtii organizate de
directie sau in colaborare cu alte institutii publice de interei toiit cu privire la
promovarea serviciilor sociale ale directiei;- organizarea unor int6lniri cu furnizorii de servicii sociale acreditati, organizatii de
voluntariat, reprezentanti ai persoanelor beneficiare;

organizarea unor activitbti de informare si consiliere realizate prin
Comunitard si scolarS, cum ar fi: congtientizare 9i sensibilizare
riscul de excluziune socialS, respectarea drepturilor sociale gi
asistentd socialS, mediere socialS;

Asistentd MedicalS
a publicului privind

promovarea mdsurilor de

Obiectiv 2 Informarea comunitdtii cu privire la cadrut legislativ general 9ispecific ce reglementeazd activitatea Compartimentului de asisttnta sociala prini- publicarea pe site-ul primariei a modificirilor legislative apdrute,- organizarea de int6lniri av6nd ca obiect impactul modificdrilor legislative asupra
evolutiei problematicii sociale informare privind campania de distribuiie a alimentelor
pri n Prog ra m u I Operationa I Aj utona rea Persoa nelor Dezava ntaj ate 2Ot4-2020 (pOAD) ;- informare privind ajutoarele pentru incSlzirea locuintei si legislatia aferentS;- informare privind distribuirea stinnulentului educationat si legisla'tia aferenti;- informare privind monitorizarea copiilor cu pirinti plecati la munci in strdinbtate;

Obiectiv 3 Promovarea unei societili incluzive in comunitate 9i a unei culturi
organizalionale non-discriminatorii, prin urmitoarele acliuni:- conceperea si implementarea unor campanii sustinute educative si de sporire a

constientizdrii diversitdtii, cu participarea diverselor categorii de grupuri marginalizate
sau discriminate;



transmiterea unor mesaje de intreres public prin pres5, in acest sens.

Capitolul III - Programul de formare 9i indrumare metodologici a personalului
care lucreazd in domeniul serviciilor sociale

1' Propuneri de activititi de formare profesionalS continu5 in vederea cresterii
peformantei personalului din structurile proprii/instruire, etc, :

Cursuri dea, ,EI I EL re
Personal de specialitate Nr. persoane Buqet estimat
Functionar public 1 0
Asistent social 1 0

b. Cursuri de calificare
Nr. persoane Buget estimat

c. Sesiuni de instruire pentru ingrijitori informali ;
c.f . instruirea asistentqlui personal;
c.2. instruirea personalului din centre conform cerinlelor standardelor de

calitate;
d. Sesiuni de instruire pentru voluntari

Compartimentul de asistenta sqciala din cadrul Primariei orasului Abrud are in vedere
pentru anul 20L9, desfSgurarea unon instruiri cu asistenlii personali ai persoanelor cu
dizabilitbti .

Vor fi abordate in cadrul sesiunirpr de informare urmbtoarele teme:- consolidarea si dezvoltarea competentei de a realiza corect ingr'rjiri primare;- consolidarea 9i dezvoltarea cpmpetentei asistentului personal privind asistarea
persoanei cu handicap grav in alimentatie si hrdnire;- adaptarea mediului la nevoile belreficiarului;- comunicarea intre asistentul pergonal si persoana cu dizabilitbti;- asigurarea integr5rii gcolare si profesionale si a educatiei permanente.

e' Organizarea de int6lniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative
ale municipiilor, oragelor, comunelor, prin asocialii profesionale, prin asocialii de dezvoltare
intercomunitarS etc.;

f. Participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes
national

Nr,Teme de interes

g. Altele:



2, tncheierea de contracte de
vederea asigurfrii coordonbrii
seruicii sociale:

I 
*t rflrw-rHr

su perui$ re profesiona ld/revizui rea
sarf incheierea de contracte de

esf,mat__O__;
; buget estimat 0

INTOCNTIT
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Nr. 5 / 09.05.2019

ANUNT

In conformitate cu prevtderile art. 7 al Legii nr.52/2003 privind Transparenta

Decizionala in Administratia Publica Locala, Primaria orasului Abrud, judetul Allba, supune
dezbaterii publice PROIECTUL DE HQTARAR

ACTIUNI PRIVIND SERVICIILE SOCIALE A

CONSILIULUI LOCAL ABRUD PENTRU ANUL 2

Propunerile, sugestiile si opiniil

posta in scris pe adresa Primatiei orasului

la nr. 0258/780265 sau pe adresa de e-mail

Abrud pana la data de

PRIVIND APROBAREA PTANULUI ANUAL DE

MINISTRATE SI FINANTATE DIN BUGETUL

19 poate fi consultat de cei interesati la sediul
Primariei orasului Abrud, compartim{nt Comunicare - Relatii Publice.

COMPARTIMENT
COMUNICARE _ RELATII PUBLICE

Consilier
Leach Naiana loana
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