ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului anual de acţiuni privind
serviciile sociale al Direcţiei de Asistenţă Socială
a Municipiului Buzău pentru anul 2015

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă
ordinară ;
Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub
nr. 220/2015, prin care se propune aprobarea planului anual de acţiuni privind
serviciile sociale al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău pentru
anul 2015;
- raportul nr. 88/2015 al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului
Buzău, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Municipiului Buzău ;
- prevederile Legii asistenţei sociale nr.292/2011 ;
În temeiul art. 36, alin. (2) lit. d) şi alin. (6), lit.a) pct. 2, art.45, alin. (1) şi
art.115, alin. (1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:

Art.l.- Se aprobă Planul anual de acţiune privind serviciile sociale, al
Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău, pentru anul 2015, conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei de Asistenţă
Socială a Municipiului Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Alexandru Dunel

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL
MUNICIPIULUI BUZĂU,
Ştefan Nedelcu

Buzău, 29 ianuarie 2015
Nr.10

Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi pentru, - voturi împotrivă şi abţineri din numărul total de 23 consilieri în funcţie.

ANEXA
la Hotărârea nr. 10 din 29 ianuarie 2015
a Consiliului Local al Municipiului Buzău

PLANUL ANUAL
de acţiune pentru implementarea strategiei de dezvoltare a serviciilor
sociale al municipiului Buzău 2014 – 2020 pentru anul 2015
COMPONENTA: FURNIZAREA SERVICIILOR SOCIALE DESTINATE FAMIILOR CU COPII
Obiective
operaţionale
1.Dezvoltarea
activităţii
de
asistenţă socială
şi
asigurarea
unor
servicii
sociale
funcţionale
în
municipiul
Buzău

Activităţi

Responsabili

Profesionalizarea
DAS
personalului
care
lucrează în Direcţia de
Asistenţă
socială
Buzău
Asigurarea
formării DAS
continue
a
personalului pentru a
putea oferi servicii
adaptate
nevoilor
beneficiarilor
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Rezultate

Termene

Creşterea
gradului de
profesionalism al
personalului cât şi
acordarea unor
servicii de calitate
Crearea unui corp
de specialişti care
acordă servicii
sociale în
concordanţă cu
legislaţia în
vigoare cât şi
foloseşte metode
şi tehnici

Permanent

Sursa de
finanţare
Buget de
stat si
buget local

Permanent

Buget local

profesioniste
Diminuarea
numărului de
persoane care nu
au acces la
sistemul sanitar

2.Asigurarea
Acordarea de ajutoare DAS
accesului
de urgenţă pentru
copiilor
şi copii si persoane
familiilor lor la adulte care urmează
servicii
de tratamente sau
suportă operaţii care
sănătate
nu sunt suportate din
bugetul asigurărilor
sociale de sănătate
Programe de educaţie DAS
pentru sănătatea
reproducerii şi
dezvoltarea
deprinderilor
parentale. Consiliere
şi informare privind
sănătatea
reproducerii.Facilitarea
accesului la servicii
medicale de
specialitate şi
consilierea minorelor
gravide.
3.Dezvoltarea
Asigurarea accesului DAS
de
servicii copiilor din familiile
sociale destinate defavorizate
la
copiilor
si serviciile acordate în
cresterea
cadrul Centrului de zi
gradului
de „Phoenix”

Permanent

Bugetul
local

Permanent

Buget local

15 copii din familii Permanent
defavorizate sunt
sprijiniţi la
pregătirea temelor

Buget local

Reducerea
numărului de
sarcini la minore
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accesare
a
acestora
de
catre copii si
familiile lor

zilnice, la
dezvoltarea de
abilităţi personale,
servesc zilnic
micul dejun,
prânzul şi o
gustare
Sprijin material
Permanent
pentru familiile cu
copii

Identificarea familiilor
DAS
cu copii care fac
obiectul Legii
nr.277/2010 privind
alocaţia pentru
susţinerea familiei
Organizarea
unei DAS
campanii de infomare
prin distribuirea de
pliante cu precizarea
drepturilor copilului şi
a beneficiilor sociale
de care pot beneficia
familiile cu copii aflate
în situaţie de risc

Informarea şi
conştientizarea
familiilor cu copii
de drepturile pe
care le au
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Mai 2015

Bugetul
statului

Bugetul
local

4.Realizarea la
nivelul
municipiului
Buzău a unui
sistem
de
monitorizare a
respectării
drepturilor
copilului

Oferirea de servicii de DAS
prevenire a separării
de familia sa a
copilului prin
informare, consiliere,
susţinere materială,
financiară pe termen
scurt, mediu si lung,
promovarea
participării gratuite la
activităţi de recreere
(tabere de vară)
Completarea bazei de DAS
date la nivelul Direcţiei
de Asistenţă Socială a
municipiului Buzău cu
privire la copiii aflaț i
în
situaț ii
de
vulnerabilitate

Tabără de vară
pentru copii care
frecventează
Centrul de zi
„Phoenix”

5.Prevenirea
Asigurarea accesului DAS
separarii
copilului
de familiilor sărace la
sistemul de beneficii
familie
sociale
şi
la
programele
guvernamentale
de
securitate socială şi
reducere
a
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2015

Buget local

Reducerea
Permanent
numărului de copii
aflaţi în situaţii de
vulnerabilitate

Bugetul
local

{mbunătăţirea
condiţiilor de viaţă
ale familiilor cu
copii

Buget local

permanent

sărăciei(alocaţie
pentru
susţinerea
familiei,
ajutoare
financiare, ajutoare de
urgenţă)

Individualizarea
DAS
formelor de sprijin
acordat
familiilor
sarace
(obtinerea
actelor de identitate,
sprijin in accesarea
unor servicii, etc)
Suport în identificarea DAS
de soluţii pentru
minorii care
au părinţii plecaţi la
muncă în străinătate.
Identificarea,
intervenţia,
monitorizarea copiilor
care sunt lipsiţi de
îngrijirea părinţilor pe
perioada
în
care
aceştia se află la
muncă în străinătate,

Garantarea
respectării
drepturilor copiilor
şi familiilor
acestora

permanent

{ntocmirea de
2015
planuri de servicii
pentru copii care
se află în situaţii
de risc,
Realizarea unor
acţiuni de
informare a
comunităţii despre
posibilităţile legale
de care dispun
părinţii care
pleacă la muncă
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Buget local

Buget local

conform
Ord.219/15.06.2006.

în străinătate, în
vederea asigurării
protecţiei fizice şi
juridice a copiilor
care rămân în
ţară.
Suport
pentru 2015
copii din familiile
care se confruntă
cu
violenţă
domestică

Subvenţionarea
DAS
Fundaţiei „Sf. Sava de
la
Buzău”
pentru
componenta „violenţa
în familie” în baza
Legii nr.34/1998
6.Asigurarea
Organizarea
DAS
accesului
concursului
de
copiilor romi la
ocupare al celui de-al
servicii sociale,
doilea
post
de
educaț ionale ș i mediator sanitar din
organigrama Direcţiei
de sănătate
de Asistenţă Socială a
municipiului Buzău

Extinderea retelei 2015
de
mediatori
sanitari la două
posturi
pentru
zonele în care
trăiesc
comunităț i mari
de rromi, în scopul
facilitării accesului
acestora la servicii
si beneficii sociale
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Buget local

Bugetul
statului

COMPONENTA : FURNIZAREA SERVICIILOR SOCIALE DESTINATE PERSOANELOR
ADULTE VULNERABILE DIN PUNCT DE VEDERE SOCIAL
I. DIRECTIA DE ACTIUNE: Promovarea integrarii socio-profesionale a persoanelor vulnerabile social
ca cetateni activi în masura de asi controla viata

Obiective

Activitati

Informarea
angajatilor din
1.Promovarea
serviciile sociale si
drepturilor
a beneficiarilor
persoanelor
asupra procedurii
vulnerabile social serviciilor
în
privind relatia
procesul de
personalului cu
furnizare a
beneficiarii,
serviciilor
standardele în
domeniu, legislatia
in domeniu
Informarea
si
consilierea
beneficiarilor
de
servicii sociale
asupra drepturilor

Responsabilitati

DAS.Buzau

Indicatori de
realizare/Rezultate
- angajatii
serviciilor
sociale vor fi
informati

Termen

Sursa de
finantare

Permanent

Bugetul local

Permanent

Bugetul local

-beneficiari ai
serviciilor
sociale vor fi
informati

DAS Buzau
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-beneficiarii
serviciilor
sociale vor fi
informati si
consiliati persoane

si
responsabilitatilor
lor, asupra
valorilor promovate
de comunitate

Informarea si
2. Cresterea
consilierea
gradului de
persoanelor
ocupare
vulnerabile social
profesionala a
cu
persoanelor
privire la
vulnerabile social posibilitatea
accesului la un loc
de munca în
colaborare cu
AJOFM si
autoritate locale
Informarea si
încurajarea
participarii
persoanelor
vulnerabile
social la bursele
locurilor de munca
organizate de

cu handicap,
persoane
varstnice,
persoane adulte
cu probleme
deosebte de
sanatate)

DAS Buzau

DAS Buzau
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- beneficiari
informati si
consiliati în cadrul
serviciilor si
prestatiilor
oferite de catre
DAS Buzau

- persoane
vulnerabile social
beneficiare ale
serviciilor si
prestatiilor oferite
de
DAS Buzau vor
participa la

Permanent
Bugetul local

Permanent

Bugetul local

AJOFM si
acompanierea
acestora, dupa caz

3.Prevenirea
institutionalizarii
persoanelor
vulnerabile social
si
participarea
activa a
acestora la viata
sociala

Oferirea de servicii
de asistenta la
domiciliu pentru
persoanele
vulnerabile social

Acordarea
prestatiilor de
asistenta
sociala – venitul
minim garantat
conform Legii
416/2001, ajutor
încalzire conform
OUG
70/2011pentru
persoanele

DAS Buzau si
ONG Buzau

DAS Buzau
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burse ale locurilor
de munca
- persoane cu
deficiente
devedere
participante la
bursa
locurilor de munca
30
de
familii
beneficiare de
servicii
de
asistenta
la
domiciliu
prin
intermediul
Fundatiei Crucea
Alb
Galbena
Buzau
-1000
persoane
beneficiare
de
venit
minim
garantat
- familii beneficiare
de ajutor
încalzire
- 100 % anchete
sociale
întocmite pentru
persoanelecare

Permanent

Bugetul local

Permanent

Bugetul de
stat si
bugetul local

vulnerabile social,
ajutoare materiale,
etc

Acordarea
drepturilor de
asistenta sociala
pentru persoanele
încadrate
în grad de
handicap

Informarea si
sprijinirea
persoanelor cu

DAS Buzau

DAS Buzau
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solicita acordarea
prestatiilor
de
asistenta sociala
380 locuri munca
mentinute
pentru asistentii
personali
- 650 indemnizatii
de însotitor
acordate
persoanele cu
handicap
- 600legitimatii de
transport
urban
- 100 % anchete
sociale
întocmite pentru
persoanele
care solicita
încadrarea în grad
de handicap
-50 card
legitimatie de
parcare
Vor fi informate
toate peroanele cu
handicap care se

Permanent

Bugetul de
stat si
bugetul local

Permanent

Bugetul local

dizabilitati în
vederea obtinerii
drepturilor de care
pot beneficia în
urma
încadrarii în grad
de handicap
Acordarea de
servicii de
îndrumare, sprijin
si consiliere,
evaluare complexa
în vederea
încadrarii în grad
de handicap a
persoanelor cu
probleme
deosebite de
sanatate

adreseaza DAS
Buzau

DAS Buzau

Vor fi informate
toate peroanele cu
probleme de
sanatate care se
adreseaza DAS
Buzau

Permanent

Bugetul local

II. DIRECTIA DE ACTIUNE: Responsabilizarea în vederea implicarii în procesul
de integrare sociala a persoanelor vulnerabile social
Obiective

Activitati

Responsabilitati

11

Indicatori de

Termen

Sursa de

realizare
1. Promovarea la
nivelul
comunitatilor
locale
a unei imagini
pozitive a
persoanelor
vulnerabile din
punct de vedere
social

Realizarea si
distribuirea de
materiale
informative, prin
care se promoveaza
drepturile
persoanelor
vulnerabile din
punct de vedere
social, egalitatea de
sanse
2.Cresterea
Colaborarea cu
gradului de
consilii comunitare
comunicare si
consultative
colaborare
în vederea
institutionala si
identificarii unor
interinstitutionala solutii alternative
pentru prevenirea
institutionalizarii
persoanelor
vulnerabile social
(rezolvarea
problemelor la
nivelul comunitatii)

finantare

DAS Buzau
-materiale
informative
realizate
materiale
informative
distribuite

DAS Buzau si
Consiliile
Consultative

Continuarea

Permanent
întâlniri cu
reprezentanti
ai Consiliilor
Consultative

Mentinerea

12

Permanent

Bugetul de
local

Bugetul local

parteneriatelor
existente si
încheierea de noi
parteneriate privind
oferirea de servicii
sociale la nivel
public-privat

DAS Buzau si
institutiile
implicate

conventiilor de
colaborare
incheiate pana
in prezent

INTOCMIT
Antonescu Gabriela_________________
Ionescu Gabriela____________________
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31.12.2014

Bugetul local

