
ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

MUNICIPIUL BRAILA 
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA 

H: 0 T AR.AR. E A NR.. 122 

din 30.03.20:1...8 

Privind: Aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile socia Ie 
administrate ~i finantate din bugetul local al Municipiului Braila. 

CONSILIVL LOC ALl.VIUNICIPALBBAXT,A 

La initiativa Primarului Municipiului Braila ; 
Avand in vedere referatul de aprobare al initiatorului, raportul de specialitate 

al Directiei de ASistenta Sociala Braila , precum ~i rapoartele comisiilor de 
specialitate nr. 1 ~i nr. 4 din cadrul C.L.M. Braila ; 

In conformitate cu prevederile art. 112 alin. (3) lit. b), art. 118 din Legea 
asistentei sociale nr. 292/2011 , cu modificarile ~i completarile ulterioare ~i ale 
art. 2 lit. c), art. 3 alin. (2) lit. b), art. 5 din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 797/2017 pentru 
aprobarea regulamentelor-cadru de organizare ~i functionare a serviciilor publice 
de as~stenta sociala ~i a structurii orientative de personal; 

In baza art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) ~i alin. (6) lit. a) pct. 2 din Legea 
nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile ~i 

completarile ulterioare; 
In temeiul art. 45 alin. (1) ~i alin . (2) lit. a) coroborat cu prevederile art. 115 

alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 
republicata, cu modificarile ~ i completarile ulterioare; 

H:OTAR.ASTE : 

Art.1 Se aproba Planul anual de actiune privind serviciile socia Ie 
administrate ~i finantate din bugetul local al Municipiului Braila, elaborat de 
Directia de Asistenta Sociala Braila, conform anexei, parte integranta din 
prezenta hotarare. 

Art.2 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Municipiului 
Braila, prin Directia de Asistenta Sociala Braila, iar Secretarul Municipiului Braila 0 

va comunica celor interesati. 

P ~D:=.LJC l?EDINTA, 

Cl6.l~'PI~ - FLORINEL 

CONTRA SEMNEA zA 
S ECR TAR, 
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Planul anual de actiune privind servidile soda Ie administrate ~i finantate 

din bugetul consililului local 

pentru anul 2018 

Planul anual de actiune privind serviciile sociale administrate ~i finantate din bugetul 

consililului local pentru anul 2018 cuprinde: 

1.Date privind administrarea, lnfiintarea ~i finantarea servidilor sodate - Capitolull: 

A. Serviciile sociale existente la nivel local 

B. Serviciile sociale propuse spre a fi 'infiintate 

C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice 

D. Programul de subventionare a asociatiilor, fundatiilor ~i cultelor recunoscute de lege 

2.Planificarea activitatilor de informare a publicului cu privire la servidile sodate 

existente la nivellocal - Capitolulll 

3.Programul de formare ~i lndrumare metodologica a personalului care lucreaza In 

domeniul serviciilor soda Ie - Capitolullll 
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Capitolui I: Administrarea, lnfii ntarea ~i finantarea servici ilor soda Ie 

A. Serviciile sociale existente la nivellocal 

Cod serviciu social, Denumirea 
Denumirea serviciului furnizoruluil ONG-ul Hr. crt. conform Nomenclatorului Capacitate social care acorda serviciul servidilor sociale 

social 

Gazduirea persoanelor CENTRUL SOCIAL DE 
1 8790 CR·PFA·I GAZDUIRE iN REG 1M 120 fara adapost 

DE URGENTA 

Gazduirea ~i ingrjirea CAMINUL PENTRU 
2 8730 CR·Y·I PERSOANE YARSTNICE 142 persoanelor varstnice 

"LACU SARAT' 

CAMINUL PENTRU 

3 8730 CR·Y·I Gazduirea ~i ingrjirea PERSOANE YARSTNICE 
201 persoanelor varstnice "SFINTII APOSTOL! 

PETRU SI PAYEL" 

Cazarea. ingrjirea ~i COMPLEXUL 
4 8730 CR·Y·I asistenfa persoanelor REZIDENTIAL ·'SF. 121 

varstnice MARIA" 

Cazarea, ingrjirea ~i COMPLEXUL 
5 8790 CR·PD·I asistenfa persoanelor 

REZIDENTIAL "SF. 39 aflate in situa~ii de 
dependen~a 

MARIA" 

'1 

Bugetele estimate pe surse de finantare, pentru serviciile sodate 
existente: 

Grad de 
ocupare Contributi 

Buget local Buget 
Buget 

i 

- lei- judete 
de stat persoane Alte surse 

an beneficiar 
e 

78 (65%) 545,523 - - - -

124 (87%) 4,887,640 - - - -

190 (95 %) 5,802,000 - - - -

121 (100 %) - -
- -

6,181,500 

39 (100 %) - - - -



r' "". 

Bugetele estimate pe surse de finan;are, pentru serviciile sodate 
existente: 

Denumirea Cod serviciu social, 
Denumirea serviciului furnizorului/ONG-ul Grad de Hr. crt. conform Nomenclatorului Capacitate 

serviciilor sodate social care acorda serviciul ocupare Contribu~i 
social 

Buget local Buget 
Buget i 

- lei- jude~e 
de stat persoane Alte surse 

an beneficiar 
e 

(onsiliere ~i sprijin CENTRUL DE ZI 

6 8899CZ-F-1 pentru copiii afla~i in PENTRU COPII -
350 350 (100%) 154,000 situa~ie de rise de CENTRUL COMUNITAR - - - -

separare de pa rin~i "BUNICI ~I NEPOTI" 

CENTRUL DE ZI 
PENTRU COPII -

Consiliere ~i suport CENTRUL SOCIAL 

7 8891CZ-C-1I pentru copii; afla~ i in MULTIFUNCTIONAL 
25 25 (100%) 207,553 situa~ie de rise de PENTRU - - - - , 

separare de parin~i COMUNITATEA ROMA 
DIN CARTIERUL LACU I 

DULCE 
I 
, 

Consiliere ~i suport CENTRUL DE ZI -
! pentru copii, in risc de FUNDATIA "SURORILE 
I 8 8891CZ-C-1I CLARISE ALE 12 15 (125%) 12,672 167,328 abandon ~colar ~i 

SFANTULUI - - - , 

separare de familie 
SACRAMENT" 

CENTRUL REZIDENTIAL 

Gazduire ~i asi5ten~a DE TIP FAMILIAL -
FUNDATIA " SURORILE 9 8790CR-C-1 pentru copiii separati 

CLARISE ALE 24 22 (92%) 33,000 - - - 337,000 
de parin~i 

SFANTULUI 
SACRAMENT" 
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Bugetele estimate pe surse de finantare, pentru serviciile sadate 
existente: 

Denumirea Cod serviciu social, 
Denumirea serviciului furnizoruluil ONG·ul Grad de Hr. crt . conform Nomenclatorului Capacitate 

serviciilor sodate social care acorda serviciul ocupare Contributi 
social 

Buget local 
Buget 

Buget i 

- lei- judele de stat persoane Alte surse 
an beneficiar 

e 

CENTRUL REZIDENTIAL 
PENTRU COPII iN 

Gazduire ~i asistenta SITUAT" DE RISC 

10 8790CR-C-1 pentru copii in situatii "CAMINUL 48 45 (94%) 60,000 913,400 SPERANTEI" - - - -
de rise 

ASOCIATIA DE 
BINEFACERE 
uDIACONIA" 

Servicii la domiciliu 
DIRECJIA DE • destinate persoanelor 11 8810 ID-IV adulte cu dizabilitati ASISTENTA SOCIALA 335 300 (90%) 8,740,000 - - - -

prin asistent personal BRAILA 

• 

Recuperarel CENTRUL DE ZI -
reabilitare ABILITARE PENTRU 

functionalii , integrarel TRAI INDEPENDENT -
12 8899 Cl-D-I reintegrare sociala ~i ORGANIZATIA PENTRU 20 25 (125%) 15,840 - - - 275 ,040 

serviei; de suport ~i COPII SI ADULTI CU 
informare pentru NEVOI SPECIALE 

adultii cu dizabilitati "TREBUIE" 

Gazduire temporara CENTRUL DE 
PREGATIRE PENTRU 0 

13 B790 CR-D-IV pentru adut~i cu VIATA INDEPENDENTA 25 17 (68%) 21,000 - - - 94,552 
dizabilita~i - FUNDATIA "LUMINA" 

Total 26,115,205 0 0 0 1,787,320 

---- -----
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Capitolut I: Administrarea , lnfiintarea ~i finantarea serviciiior socia Ie 

B. Servidile sodate propuse spre a fi infiintate 

Resurse 
umane 

Capacit 
necesare 

(personal de 
ate 

specialitate, Denumire Cod cladire 
Serviciu social serviciu 

Categorie 
Capacitate necesara I spa~iu 

de ingrijire 
beneficiari ~i asistenta; propus social necesa 

r 
personal 

- mp-
gospodarire. 
intretinere w 

reparatii, 
deservire) 

Nr.benef Nr.locuri 
.f zi (in paturi) 

PERSOANE ADAPOST DE 8790CR-
NOAPTE •• PFA-li FARA 150 150 20 

ADAPOST 

SERVICIU DE PERSOANE 6 ingrijitori 
iNGRlJlRE LA 88101D-1 VARSTNICE 6 - informali 
DOMICILIU DEPENDENTE 

Total 

"PRIN REORGANIZAREA CENTRULUI SOCIAL DE GAZDUIRE iN REGIM DE URGENTA 

'\ 

Bugetele estimate pe surse de finan~are, pentru 
serviciile soda Ie existente: 

Justificare* 

Buget local 
Buget Buget Contribu~ii 

Alte 
jude~ de persoane 

- lei- surse ean stat beneficiare 

Justificarea 
fnfiintari; In 

545,523 - -
anul 2018 a 

- - acestor 
servicii 
socia/e se 
reg6se~te in 
AnexQ nr.1 
Capitalul I 
B. 

110,536 - - - -

656,059 
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• Anexa nr. 1 Capitolull B. 

Justificarea infiintiirii servidilar sadale in anul 2018 

1 .lngrijire personala la domiciliu 

Tn ultimii ani, s-a remarcat 0 cre~tere substan~iala a numarului de persoane varstnice dependente care 

au ajuns In aten~ia institu~iei noastre ~i care care nu pot fi gazduite In centre reziden~iale sau care nu 

doresc sa fie institu~ionalizate. 

Conform art. 7 din Legea nr. 1712000, privind asisten~a sociala a persoanelor varstnice" serviciile 

sociale pentru persoane varstnice se realizeaza cu consim~amantul acestora." Tn aceste condi~ii, 

afla~i In fa~a unui refuz din partea persoanei varstnice , nu putem institui masuri de asisten~a sociala, 

de~i persoana se afla In dificultate. 

Tn acest context, consideram de utilitate, Ingrijirea la domiciliu a persoanei varstnice aflate in situa~ie 

de dependen~a sociomedicala ~i angajarea de personal de Ingrijire prin plata cu ora, fractiuni de 

norma sau norma Intreaga, conform art. 13 din Legea 1712000 care prevede: "consiliile locale pot 

angaja personal de Ingrijire prin plata cu ora, frac~iuni de norma sau norma Intreaga". Tn sprijinul 

acestei op~iuni, amintim prevederile art.16 din Legea 1712000 care men~ioneaza ca "Ingrijirea 

persoanelor varstnice In camine reprezinta 0 masura care poate fi dispusa cu titlu de excep~ie ( ... )". 

So~ul ~i rudele care au In Ingrijire un varstnic In situa~ie de dependen~a pot beneficia de program 

redus de lucru, de 0 jumatate de norma, cu suportarea drepturilor salariale pentru cealalta jumatate 

de norma din bugetul local, corespunzator salariului brut lunar al Ingrijitorului la domiciliu (art.13 

alin.2 din Legea 1712000). 

Pentru anul 2018, s-au prevazut In bugetul Direc~iei de Asisten~a Sociala resurse financiare pentru 

sus~inerea a 6 Ingrijitori informali pentru Ingrijirea personala a varstnicilor dependen~i. 

2.Tnfiintarea Adaoostului de Noaote orin reorganizarea Centrului Social de Gazduire in Regim de 

Urgenta 

Centrul Social de Gazduire in Regim de Urgenta se afla In subordinea furnizorului public de servicii 

sociale, Direc~ia de Asisten~a Sociala Braila, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 

000320. Este Infiin~at prin: Hotararea Consiliului Local al Municipiului Braila nr. 400 din 16 decembrie 

2009 ~i func~ioneaza ca 0 masura activa ~i temporara de prevenire ~i combatere a situa~iilor care pot 

genera marginalizarea sau exciuderea sociala In randul popula~iei. Centrul social func~ioneaza In 

prezent In regim reziden~ial ~i nu are personalitate juridica. 

Beneficiarii care solicita gazduire In centrul social sunt In general persoane fara ada post, provenite 

din sistemul de protec~ie a copilului, Incadrate In grad de handicap accentuat, care necesita gazduire, 

neavand locuin~a sau posibilitatea de a sus~ine 0 locuin~a In regim de Inchiriere, dar ~i persoanele 

strazii. 
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Tn perioada 2015-2018, la nivelul centrului social s-a Inregistrat urmatoarea si tuatie: 

NUMAR PERSOANE ALE STRAZII 
PERIOADA GAZDUIRII SEZONUL RECE 

GAZDUITE IN CENTRUL SOCIAL 

2015-2016 78 Noiembrie 2015 - Martie 2016 

2016-2017 122 Noiembrie 2016 - Martie 2017 

2017-2018 55 Noiembrie 2017 - Martie 2018 

Acestora se ad aug a persoanele fara ada post gazduite In centrul social pentru 0 perioada de 12 luni, 

care la nivelul anului 2017 au fost In numar mediu de 70 beneficiarL 

Tn urma analizarii necesitatii Infiintarii unui serviciu social pentru persoane fara ada post s-a constatat 

ca este necesara ~ i oportuna transformarea Centrului Social de Gazduire In Regim de Urgenta In 

Adapost de Noapte conform Anexei nr. 5 din Ordinul 212612014 privind aprobarea Standardelor 

minime de calitate pentru acreditarea serviciilor socia Ie destinate persoanelor varstnice, persoanelor 

tara adapost, tinerilor care au parasi t sistemul de protectie a copilului ~i altor categorii de persoane 

adulte atlate in diticultate, precum ~i pentru serviciile acordate in comunitate, serviciilor acordate 

in sistem integrat ~i cantinelor sociale- ~i marirea capacitatii acestuia de la 120 la 150 de locurL 

Tn cadrul Adapostului de Noapte, asistatii vor beneficia de gazduire pe 0 perioada de maxim 12 ore, 

servicii de informare ~i consiliere In vederea reintegrarii sociale, educatie sanitara ~i aSistenta 

medicala. 



C. Programul anual de contractare a serviciilor socia Ie din fonduri publice pentru 

anul 2018, cuprinde, In baza Legii asistentei sociale nr.29212011, cu modificarile ~i 

completarile ulterioare, serviciul social Cantina sociala, Cod serviciu social - 8899 CPDH-I, 

Cod CPV 55510000-8, bugetul estimat fiind de 600.000 lei, sursa de finantare fi ind bugetul 

locaL 

D. Tn ceea ce prive~te programul de subventionare a asociatiilor, fundatiilor si 

cultelor recunoscute de lege, In baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subventii 

asociatiilor ~i fundatiilor romane cu personalitate juridica, care Infiinteaza ~i administreaza 

unitati de asistenta sociala, cu modificarile ~i completarile ulterioare, la nivelul Municipiului 

Braila, pentru anul 2018, conform HCLM nr.376/31.08.2017 ~i 634/21.12.2017 au fost statu ate 

urmatoarele: 

1. Serviciile sociale eligibile pentru a primii subventii de la bugetullocal: 

a. Serviciu social cu cazare; 

b. Serviciu social fara cazare; 

c. Servicii de ingrijire la domiciliu. 

2. Nu sunt eligibile pentru a fi subventionate de la bugetul local unitatile de aSistenta sociala 

Incadrate In Nomenclatorul serviciilor sociale, dupa cum urmeaza: 

a. centre de servicii comunitare ~i formare (8790 CR-D - V); 

b. servicii pentru copilul aflat In plasament la rude/familii/persoane, precum ~i la 

asistent maternal (8790SF - C); 

c. centre pentru gravide In dificultate (8790CR - MC - II); 

d. Ingrijiri personale la domiciliu (acordate de Ingrijitori persoane) (88101D - II); 

e. servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilitati prin asistent personal 

(8810-ID - IV); 

f. servicii In comunitate pentru persoanele adulte cu dizabilitati acordate prin asistent 

personal profesionist (8899 SC-D - I); 

g. servicii de supraveghere ~i Ingrijire pe timpul zilei acordate de bone (8891CZ-C - VIII); 

h. centre de zi pentru monitorizare, asistenta ~i sprijin al femeii gravide predispusa sa I~i 

abandoneze copilul (8899CZ - F - II) ; 

i. centre de informare ~i sensibilizare a populatiei (8899CZ - VD - II); 

j. centre de zi pentru victime ale dezastrelor naturale (8899CZ - PN - I); 

k. centre de suport pentru situatii de urgenta/de criza (8899CZ - PN - II). 

3. Capitolele de cheltuieli curente de functionare a unitatilor de aSistenta sociala, pentru 

care se pot acorda subventii: 
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a. Serviciu social cu cazare si fara cazare - salariile de baza ale personalului de 

specialitate de 'ingrijire ~i asistenta, respectiv personal de specialitate ~i auxiliar 

(asistentltehnician/lucrator social, psiholog, logoped, pedagog social, asistenta/sora 

medicala, fiziokinetoterapeutlmaseur); cheltuieli de 'intretinere ~i gospodarie: 

iluminat, apa, canal, salubrizare, telefon ~ i 'incalzire pentru spatiul unde se desfa~oara 

activitatea persoanelor asistate; cheltuieli cu hrana persoanelor asistate; cheltuieli cu 

materialele didactice pentru persoanele asistate; cheltuieli cu materiale pentru 

curatenie pentru persoanele asistate; cheltuieli pentru carburantii necesari functionarii 

mijloacelor de transport folosite 'in furnizarea serviciilor sociale. 

b. Servicii de ingrijire la domiciliu - salariile de baza ale personalului de specialitate de 

'ingrijire ~i asistenta, respectiv personal de specialitate ~i auxiliar 

(asistentltehnician/lucrator social, psiholog, logoped, pedagog social, asistenta/sora 

medicala, fiziokinetoterapeut! maseur, 'ingrijitor batrani Ibolnavi la domiciliu); 

cheltuieli de 'intretinere ~i gospodarie: iluminat, apa, canal, salubrizare, telefon ~i 

'incalzire pentru spatiul unde se desfa~oara activitatea persoanelor care asigura 

serviciile de 'ingrijire la domiciliu; cheltuieli cu materiale pentru curatenie pentru 

persoanele asistate; cheltuieli pentru carburantii necesari functionarii mijloacelor de 

transport folosite in furnizarea serviciilor sociale. 

4. Bugetul estimat al programului de subventionare - 171.312 lei. 
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Capitolul II: Planificareil. activitatilor de informare a publicului cu privi re la servici ile sociaie existente la nivel local, Tn conformitate eu 

prevederile art.6 din HG nr.797/2015 

TRIMESTRUL I TRIMESTRUL II TRIMESTRUL III TRIMESTRUL IV 

SERVICIUU 
BIROUL IANUARIE FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAl IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE 

Informare 
privind 
modificari le 
legislative Condi~iHe de 

Conditiile de 
Acte necesare privind acordare ~i 

acordare a 
pentru acordarea acte Situatiile in care 

SERVICIUL ajutorului de 
solicitarea ajutoarelor necesare se poate soticita 

EVIDENT.!. ~I urgenta ~i cazurite 
ajutorului de alimentare: pentru un ajutor 

in care se poate categoriile solicltarea exceptional ~i 
1 

PLATA 
soticita un ajutor urgenta, 

beneficiare, ajutorului conditiile de BENEFICII DE conform HeLM 
ASISTENTA de urgenta, 

nr.375/2017, acte pentru acordarea a 
SOCIALA conform HeLM 

completata necesare, inditzirea acestuia,conform 
nr.375/2017, perioada de locuintei, HCLM 
completata prin prin HeLM nr. 

distribuire ~i conform nr.250/2017 
HCLM nr. 455/2017 455/2017 

tipurile de QUG nr.701 
ajutoare 2011 
alimentare, 
conform HG 
nr. 79912014 

Informare 
Informare Informare asupra 
asupra asupra situatiilorl 
conditiilor de obligatiilor motivelor 
acordare a beneficiarilor care due la 

BIROUL VENIT ajutorului de ajutor incetare 
2 MINIM DE social, social, ajutorului 

INClUZIUNE con form conform social, 
Legii nr,4161 Legii nr,4161 conform 
2001 privind 2001 privind l egii nr.416! 
venitul venitul 2001 privind 
minim minim venitul 
garantat garantat minim 

garantat 
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TRIMESTRUL I TRIMESTRUL II TRIMESTRUL III TRIMESTRUL IV 

SERVICIUU 
BIROUL IANUARIE FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAl IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE 

Conditii Acte 
Acte Conditii de necesare necesare 

Conditii de acordare a pentru Conditii necesare acordarii necesare 

acordarii indemnizatiei acordarea a pentru alocatiei acordarea 
BIROUL 

stimulentului lunar lunare stimulentului acordarea pentru alocatiei de 
3 ALOCATII 

de insert.ie, pentru educational, stimulentului sustinerea sustinere a 
FAMIUALE conform educational, familiei, familiei, conform QUG cre~terea 

Legii conform conform conform nr.111/2010 copilului , 
nr.24812015 Legii l egii nr.2771 legii conform DUG 

nr.24812015 2010 nr.2771 nr.1,, / 2010 
2010 

Inform are cu Informare cu 
privire la privire la 
prevederile HeLM conditiile de 
nr.71119 .02.2018 eligibilitate 
privind Stabilirea ale 

Prezentarea costului mediu persoane lor 
modifica.rilor Prezentarea 

lunar de aflate in 
Prezentarea aduse de Caminului Prezentarea intretinere, a dificultate, 
Caminului l egea pentru servlcil lor 

Prezentarea Prezentarea 

SERVICIUL 
alocatiei zilnice de pentru a 

pentru 1712000, oferite in 
serviciilor serviciului 

4 hrana, precum ~i a beneficia de 
persoane 

oferite in de ingrijire 
SOCIAL persoane privind varstnice Sf. Complexul 

contribut iei de gazduire in 
varstnice asistenta Apostoli Rezidential 

Adapostul de personala la 
intretinere a centrele 

Lacu Sarat sociala a Petru si Sf. Maria 
noapte domicitiu 

persoanetor rezide ntiale 
persoanelor Pavel ingrijite in din 
varstnice centrele subordinea 

rezidentiale din Consiliului 
subordinea local 
Consiliului Local Municipal 
Municipal Braila Braila 
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TRIMESTRUL I TRIMESTRUL II TRIMESTRUL III TRIMESTRUL IV 

SERVICIULI 
BIROUL IANUARIE FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAl IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE 

Informare 
privind 
condi~iHe 
acordarii 

Informare serviciului 
privind 

Informare social de 
conditiile de 

privind masa la 
acordare a cantina 
serviciilor furnizorii pentru privati de sociale de 

servicii persoanele 
masa ta saciate de care 
cantina masa ta beneficiaza 
conform cantina de ajutor 
Legii social in 
nr.208/1997 conformitate 

cu legea 
nr.208/1997 
l egea nr. 
416 /2001 

Presta~ii 

SERVICIUL sociale ~i Servicii 

EVIDENT,!. facilita~i sodate Obliga~iile Modificari 5 fi scale acordate asistentului PERSOANE CU 
acordate persoanelor personal legislative 

HANDICAP 
persoanetor cu handicap 
cu handicap 
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TRIMESTRUL I TRIMESTRUL II TRIMESTRUL III TRIMESTRUL IV 

SERVICIUU 
BIROUL IANUARIE FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAl IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE 

Informare ~i Promovarea 
sensibilizare serviciilor 
privind oferite in Informare ~ i Informare ~ i 
problematica cadrul sensibilizare sensibilizare 
copilului ~i a centrului cu privire la cu privire ta 

SERVICIUL familiei, drepturile comunitar identificarea copHi ai 
6 PROTEqlA copilului, "Bunic! ~i situa~iilor de diror 

COPILULUI drepturile ~i Nepo\i" ~i rise de parinti sunt 
obligatiile Centrului separare a pleca~i la 
parintitor ~i a Social copilului de munca in 
serviciitor Mutifunc\ional familia sa strainatate 
disponibile pe ptan din Lacu 
local Dulce 

--
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Capitolul III: Programul de formare ~i fn drumare metodologica a personalului care 

lucreaza fn domeniul serviciilor sociale 

Propuneri de activitati de formare profesionala continua In vederea cre~terii performantei 

personalului / instruire 

a.Cursuri de perfection are pentru personalul de specialitate 

Buget estimat 

Nr.persoane ·lei· 

Dezvoltarea aptitudinilor de 

interrelationare prin identificarea 

barierelor de comunicare, gestionarea 

conflictelor ~i lucrulln echipa 25 4,000 

b. Sesiuni de instruire pentru lngrijitori informali - Instruirea asistentului personal· 

·Potrivit standardelor minime de calitate pentru serviciile de lngrijire la domiciliu, personalul 

serviciului organizeaza periodic sesiuni de informare ~i consiliere a membrilor de familie care 

locuiesc lmpreuna cu beneficiarul sau au grija de acesta In afara perioadelor In care activeaza 

lngrijitorii formali. De asemenea, potrivit prevederilor art.31 alin.(4) lit . e) din Legea nr.448/ 

2006 privind protectia drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile ~i 

completarile ulterioare, autoritatile publice au obligatia sa asigure instruirea In problematica 

specifica a persoanei cu handicap a personalului care l~i desfa~oara activitatea In sistemul de 

protectie a persoanelor cu handicap, inclusiv a asistentilor personali ~i a asistentilor 

personali profesioni~ti. 

§i:DiNTA , 


