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Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și
finanțate din Bugetul Consiliului Local Teaca pentru anul 2019

Având în vedere:
1.Strategia Județeană de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2016-2020 –
județul Bistrița-Năsăud, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean BistrițaNăsăud nr. 69/2017 prin care se urmărește:
 instituirea unei politici unitare și eficiente în vederea asigurării unor servicii
sociale incluzive și calitative tuturor grupurilor defavorizate existente în județul
Bistrița-Năsăud.
 asigurarea la nivelul județului a unui sistem de servicii sociale cu caracter
proactiv, capabil să răspundă nevoilor persoanelor aflate în dificultate.
2. Strategii naționale
Strategia naţională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului
pentru perioada 2014-2020, aprobata prin Hotărârea Guvernului nr. 1113/2014.
Obiective generale urmărite:
 îmbunatațirea accesului copiilor la servicii de calitate;
 respectarea drepturilor și promovarea incluziunii sociale a copiilor aflați în
situaţii vulnerabile;
Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei
pentru perioada 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 383/2015
Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt:
 Creşterea gradului de ocupare a persoanelor sărace şi vulnerabile prin
programe ample de activare pe piaţa muncii;

 Creşterea sprijinului financiar pentru persoanele cu venituri reduse (VMI) şi
introducerea stimulentelor pro-activare pentru beneficiarii programului de beneficii
sociale;
 Promovarea incluziunii sociale a comunităţii marginalizate printr-o abordare
integrată, concentrată asupra copiilor;
 Îmbunătăţirea funcţionalităţii serviciilor sociale;
Strategia naţională privind promovarea egalităţii de şanse şi tratament
între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru
perioada 2018-2021, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 365/2018.
Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt:
1.
violenţei domestice;
2.
3.
sexuale;
4.
combaterii violenţei domestice.

enţei

Capitolul I:
Administrarea, înfiinţarea și finanţarea serviciilor sociale
A. Serviciile sociale existente la nivel local

Nr. crt.

1

Total

Cod serviciu social,
conform
Nomenclatorului
serviciilor sociale

8710 CRMS - I

Denumirea
serviciului
social

Asistență
medicosocială

Capacitate

Grad de
ocupare

Bugetele estimate pe surse de finanţare, pentru
serviciile sociale existente:
Buget
local mii
lei

Buget
judeţean

Buget
de stat
mii lei

Contribuţii
persoane
beneficiare
mii lei

14

100

504

-

600

21

14

100

504

-

600

21

Alte surse

-

B. Servicii sociale propuse spre a fi înfiinţate
Denumire
Serviciu
social
propus

Cod
servi
ciu
socia
l

Categorie
beneficiari

Persoane cu
boli cronice
și cazuri
sociale

Capacit
ate
necesar
ă

Nr. locuri
(în paturi)
55

Capacitat
e clădire/
spațiu
necesar
- mp -

440

Resurse umane
necesare
(personal de
specialitate,
de îngrijire și
asistență; personal
gospodărie,
întreţinerereparaţi
i,
deservire

1 director
1 contabil
2 medici
14 asistenți
18 infirmieri
1 asistent social
2 bucatari
1 magazioner
1 muncitor

Bugetele estimate pe surse de finanțare,
pentru serviciile sociale existente:

Justificare

Buget
local mii
lei

Buget
județea
n

Buget
de stat

Contribuți
i persoane
beneficiar
e

Alte
surs e

1627835

-

62012
5

320000

3000

Adresa
Ministerului
Sănătații
7165/2018
Proiect
reabilitare

CAPITOLUL II
Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile
sociale existente la nivel local în conformitate cu prevederile art. 6 din
Hotărârea Guvernului nr 797/2017

1. Revizuirea/actualizarea informaţiilor care se publică pe pagina proprie de
internet/se afișează la sediul SPAS:
a. Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale;
b. Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate
din bugetul consiliului judeţean/consiliului local;
c. Activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituţiei, condiţii de
eligibilitate, informaţiile privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru
fiecare serviciu furnizat, etc. – se actualizează cel puţin lunar;

d. Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii
administrativteritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale,
acordate de
furnizori publici ori privaţi;
-Lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate și din judeţ și a
serviciilor sociale acordate de aceștia - se actualizează lunar;
-Serviciile sociale care funcţionează în cadrul/coordonarea serviciului public
de asistenţă socială: nr. cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile şi
personalul/tipul de serviciu, înregistrate în anul anterior etc. – se actualizează
trimestrială/anual;
-Situaţii statistice care privesc serviciile sociale organizate şi acordate la
nivelul judeţului şi al sectoarelor municipiului Bucureşti - se actualizează cel
puţin anual;
e. Informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate
compartimente deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale – se
actualizează cel puţin trimestrial;
2. Activităţi de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a
beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe
perioada realizării evaluării iniţiale, a anchetelor sociale, sau a activităţii de
consiliere în cadrul centrelor de zi:
3. Telefonul verde;
4. Campanii de informare și sensibilizare a comunităţii, organizate de primarie
sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.;
5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale primăriei;
6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizaţii
de voluntariat, asociaţii ale persoanelor beneficiare etc.;
7. Activităţi de informare și consiliere realizate prin serviciul de asistenţă
comunitară, cum ar fi: conștientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de
excluziune socială, respectarea drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de
asistenţă socială, mediere socială, etc.;
8. Mesaje de interes public transmise prin presă.

Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea
creşterii performanţei personalului din structurile proprii/instruire:
a) Sesiuni de instruire pentru:

Asistenți personali

Nr. persoane

Buget estimat

30

3000 LEI

