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Anexa la Hotărârea Consiliului Local
nr. ________ din______ mai 2019

Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din
bugetul Consiliului Local Avrig pentru anul 2019

Având în vedere:
1. Strategia Județeană de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2013-2017-2022 aprobată
prin Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. 20/28.02.2013 are urmatoarele
obiective operationale/directii de actiune:


Asigurarea îngrijirii, creșterii, formării,dezvoltării și educării copiilor în cadrul
propriilor familii



Îmbunătăţirea rețelei de servicii sociale pentru copilul lipsit temporar sau definitiv
de părinţii săi;



Dezvoltarea de servicii sociale având drept scop prevenirea și combaterea
sărăciei și riscului de excluziune socială.



Dezvoltarea serviciilor sociale destinate victimelor violenţei în familie



Îmbunătăţirea rețelei deservicii sociale destinate persoanelor cu dizabilită ți.



Creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice din judeţul Sibiu



Implementarea unui management strategic al resurselor umane.



Asigurarea funcționării conform standardelor specifice de calitate a tuturor
serviciilor sociale din județul Sibiu;



Crearea unui sistem de structuri parteneriale reale şi active cu societatea civilă
pentru acoperirea nevoilor zonale de servicii sociale, permanent (CJ, DGASPC,
APL, ONG și alte instituții interesate

2. Strategia nationala
a) Strategia naţională pentru protectia si promovarea drepturilor copilului pentru
perioada 2014-2020, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 1113/2014

Obiectivele generale prevazute in strategie sunt:
 Îmbunătăţirea accesului copiilor la servicii de calitate;
 Respectarea drepturilor şi promovarea incluziunii sociale a copiilor aflaţi în
situaţii vulnerabile;
 Prevenirea şi combaterea oricăror forme de violenţă;
 Încurajarea participării copiilor la luarea deciziilor care îi privesc.
b) Strategia nationala privind incluziunea sociala si reducerea saraciei pentru
perioada 2015-2020, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 383/2015
Obiectivele generale prevazute in strategie sunt:
 Cresterea gradului de ocupare a persoanelor sarace si vulnerabile prin
programe ample de activare pe piata muncii;
 Cresterea sprijinului financiar pentru persoanele cu venituri reduse (VMI) si
introducerea stimulentelor pro-activare pentru beneficiarii programului de
beneficii sociale;
 Promovarea incluziunii sociale a comunitatilor marginalizate printr-o abordare
integrata, concentrata asupra copiilor;
 Imbunatatirea functionalitatii serviciilor sociale;
 Integrarea beneficiilor de asistenta sociala, a serviciilor sociale, a serviciilor de
ocupare si a altor servicii publice prin transformarea asistentului social intr-un
„integrator” cu o atributie solida de management de caz;
 Investitii intr-un sistem solid de asistenta sociala;
 Cresterea rolului economiei sociale in reducerea excluziunii sociale;
 Consolidarea mecanismelor de coordonare, monitorizare si evaluare.
c) Strategia nationala pentru promovarea imbatranirii active si protectia
Obiectivele generale prevazute in strategie sunt:




prelungirea şi îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice.
promovarea participării sociale active şi demne a persoanelor vârstnice.
obţinerea unui grad mai ridicat de independenţă şi siguranţă pentru persoanele
cu nevoi de îngrijire de lungă durată.

d) Strategia nationala „O societate fara bariere pentru persoanele cu dizabilitati”
2016-2020 aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 655/2016
Obiectivele generale prevazute in strategie sunt:
 Promovarea accesibilităţii în toate domeniile vieţii pentru asigurarea
exercitării de către persoanele cu dizabilităţi a drepturilor şi libertăţilor fundamentale
ale omului.
 Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la un mediu de lucru deschis,
incluziv şi accesibil, atât în sectorul public cât şi în cel privat, concomitent cu
asigurarea accesului lor efectiv la servicii de sprijin pentru creşterea ocupării pe
piaţa muncii.
 Promovarea educaţiei şi formării profesionale favorabile incluziunii la toate nivelurile
şi a învăţării de-a lungul vieţii pentru persoanele cu dizabilităţi
 Promovarea şi protecţia dreptului persoanelor cu dizabilităţi la un standard adecvat
de viaţă pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii lor.
 Asigurarea accesului echitabil al persoanelor cu dizabilităţi, la servicii şi facilităţi de
sănătate, de calitate, care acordă atenţie problemelor specifice de gen, la un cost
rezonabil şi cât mai aproape posibil de comunităţile în care acestea trăiesc.





Fundamentarea de politici pentru persoanele cu dizabilităţi pe baza informaţiilor şi
datelor statistice şi de cercetare colectate din toate domeniile de activitate.
Asigurarea participării depline a persoanelor cu dizabilităţi în toate domeniile vieţii.
Eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii pentru persoanele cu dizabilităţi.

e) Strategia nationala privind promovarea egalitatii de sanse si de tratament intre
femei si barbati si prevenirea si combaterea violentei domestice pentru perioada 20182021, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 365/2018.
Obiectivele generale prevazute in strategie sunt:
 Consolidarea cadrului legislativ din 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
combaterii violentei domestice.
3. Programele de interes national aprobate prin:




Hotararea Guvernului nr. 193/2018 privind aprobarea programului de interes
national in domeniul protectiei si promovarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati
„Infiintarea 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 Guvernului nr. 427/2018 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”.

4. Diagnoza sociala realizata la nivelul unitatii administrativ –teritoriale Avrig.
5. Procesul-verbal de coletare date si analiza in vederea elaborarii Planului anual de
actiune privind serviciile sociale nr.11501/02/05.2019 realizat prin furnizarea de date si
informatii de catre furnizorii publici/ privati.
Un obiectiv important in atentia Directiei de Asistenta Sociala Avrig pentru anul 2019
este identificarea nevoilor prin consultarea cu partenerii, 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.
Prezentul plan de actiune a fost intocmit cu participarea tuturor compartimentelor din
subordinea Directiei si contine informatii cu privire la beneficiile de asistenta sociala acordate
si propunerile de infiintare a unor servicii sociale pe categorii de beneficiari

A.
B.

Capitolul I Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale;
Capitolul II Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile
sociale existente la nivel local;
Servicii sociale existente la nivel local;
Servicii sociale propuse spre a fi infiintate
Capitolul III Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care

lucrează în domeniul serviciilor sociale.
Capitolul I: Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale
Serviciul Public de Asistenta Sociala Avrig s-a reorganizat in anul 2019 la nivel de
Directie ca un compartiment functional in cadrul aparatului de specialitate al primarului, fara
personalitate juridica, functionand in conformitate cu HCL Avrig nr. 54/2019 privind
modificarea Organigramei si a Statului de functii al Aparatului de Specialitate al Primarului
orasului Avrig si a Serviciilor Publice din subordinea Consiliului Local.
Prin Hotararea nr. 55/2019 s-a aprobat Regulamentul de Organizare si Functionare al
Directiei de Asistenta Sociala .

Analiza diagnostic a situatiei actuale in domeniul serviciilor sociale
Serviciile sociale, conform Legii asistentei sociale 292/2011(art. 27 alin.1), 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.
Beneficiile sociale nu pot sa rezolve singure problemele sociale existente, de aceea
trebuie dezvoltate pachete de suport pentru grupurile cele mai vulnerabile care sa integreze
beneficiile sociale cu serviciile sociale cu scopul promovarii integrarii depline a membrilor
acestor grupuri in societate.
Directia de Asistenta Sociala isi propune identificarea si colaborarea cu furnizorii de
servicii sociale, precum si dezvoltarea de proceduri de contractare, in vederea furnizarii de
servicii sociale mai multe si mai bune pentru comunitate si pentru un numar semnificativ de
persoane vulnerabile sau excluse social.
Planul anual de actiune contine prioritati locale, tinandu-se cont de nevoile comunitatii
locale. 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 si a nevoilor acestora:
Mai multe grupuri se confrunta cu diverse forme de excluziune sociala sau sunt expuse unui
risc ridicat de excluziune. 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
nevoie de servicii integrate si particularizate pentru a intensifica participarea lor sociala sau
economica. Identificarea si raspunsul adecvat la nevoile specifice ale grupurilor sarace
vulnerabile sunt esentiale pentru elaborarea si implementarea de politici de incluziune sociala
eficiente. Tuturor grupurilor vulnerabile 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 vulnerabile din orasul Avrig sunt:
A. Copii si familii aflate in dificultate;
B. Persoane varstnice;
C. Persoane cu dizabilitati;
D. Persoane apartinatoare minoritatii rome;
E. Alte persoane aflate in situatii de risc social.
A.Copiii si familiile aflate in dificultate identificate sunt: familii monoparentale, copii
cu parinti plecati la munca in strainatate, copii cu abandon scolar, victimele violentei in
familie.
Problemele sociale ale copiilor si familiilor aflate in dificultate sunt:

a ) lipsa locuintei;
b) resurse financiare insuficiente si dificultati in gestionarea lor;
c) familii cu climat social defavorabil;
d) abandon scolar si delicventa juvenila;
e) probleme de sanatate;
f) lipsa actelor de identitate
g) dificultati in obtinerea unor drepturi.

B.Persoane varstnice.
Problemele sociale ale persoanelor varstnice sunt:
a)sanatatea precara;
b)venituri mici in raport cu necesitatile;
c)izolare, singuratate;
d)capacitatea scazuta de autogospodarire;
e)un numar insuficient de locuri in Centrele de asistenta medico-sociala din judet.
C.

Persoane cu dizabilitati ( copii si adulti)
Problemele sociale ale persoanelor cu dizabilitati sunt:
a)lipsa locurilor de munca protejate;
b)lipsa centrelor rezidentiale de zi, specializate pe tipuri de handicap;
c)accesabilitatea, inclusiv in propria locuinta;
d)atitudinea discriminatorie a societatii;
e)situatie materiala precara;
D.Persoanele de etnie roma.
Problemele sociale ale persoanelor apartinatoare minoritatii rome sunt:
a)mentalitatea romilor cu privire la munca si educatie;
b)sanatate;
c)familii dezorganizate;
d)dificultate in obtinerea unui loc de munca din cauza lipsei calificarii;
e)conditii improprii de locuit ;
f)delicventa
g)saracia
h)abandon scolar
E.Alte persoane aflate in situatii de risc social.
a)lipsa locuintelor;
b)lipsa locurilor de munca;
c)sanatate precara;
d)lipsa educatiei;
e)dependenta de alcool si de droguri;
f)lipsa de informare
BENEFICIILE SOCIALE
Directia de Asistenta Sociala a orasului Avrig vine in sprijinul persoanelor defavorizate
oferind consiliere si informare in vederea acordarii tuturor beneficiilor sociale conform
legislatiei in vigoare.
1. Venitul minim garantat
Plata ajutorului social se efectueaza de catre Agentiile Judetene pentru Plati si

Inspectie Sociala Sibiu. In cursul anului 2018 s-au aflat in plata un numar mediu
lunar de 24 dosare de acordare a venitului minim garantat. Estimam ca in anul 2019
numarul beneficiarilor se va mentine aproximativ acelasi numar. Din fondurile de la
bugetul local se plateste ajutorul de incalzire a locuintei cu lemne pentru beneficiarii
Legii 416/2001, privind venitul minim garantat , cu modificarile si completarile
ulterioare.
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 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile 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 situatiei acestora, astfel incat acestia sa primeasca
ingrijire speciala la nivelul la care situatia lor o cere. In cursul anului 2018, un numar
mediu lunar de 106 persoane cu handicap grav au beneficiat de drepturile prevazute
de lege, (asistent personal sau indemnizatie lunara) in urma incadrarii in gradul
GRAV de handicap pe baza certificatelor emise de Comisia de Evaluare Complexa
a Persoanelor Adulte cu Handicap, respectiv Comisia pentru Protectia Copilului din
subordinea Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu.
Pentru anul 2019 estimam un numar mediu lunar de circa 55 asistenti personali si
60 indemnizatii.
3. Protectia copilului
In cadrul Directiei de Asistenta Sociala exista Compartimentul Autoritate Tutelara si
Protectia Copilului care propune diverse masuri de protectie, ca de exemplu
plasamentul familial, supravegherea specializata la domiciliul parintilor,
institutionalizarea sau plasament de urgenta pentru copiii de pe raza administrativa a
orasului Avrig si reintegrarea in familiile naturale a minorilor care au beneficiat de
masuri de protectie speciala. Cazurile sunt inaintate Directiei Generale de Asistenta
Sociala si Protectia Copilului Sibiu, care analizeaza situatia minorilor si instituie o
masura de protectie specifica fiecarui caz in parte. Masurile de protectie speciala,
instituite 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 specializat, aflat in cadrul
Directiei de Asistenta Sociala, se monitorizeaza toti copiii aflati in situatii de risc de pe
raza orasului Avrig. In vederea prevenirii separarii copiilor de familia naturala sau
extinsa, se vor efectua anchete sociale, planuri de servicii si vor fi propuse masuri de
protectie speciala, acolo unde situatiile constatate impun acest lucru. Compartimentul
monitorizeaza si supravegheaza copiii care practica cersetoria, fiind luate masurile
corespunzatoare.
Pentru prevenirea abandonului scolar, compartimentul nostru monitorizeaza
situatia scolara a copiilor si tinerilor aflati in situatii de risc din evidentele noastre sau
ca urmare a sesizarilor primite. Personalul din cadrul compartimentului a intocmit fise
de observatie si fise de risc pentru copiii care au un parinte/ambii parinti plecati la
munca in strainatate. Copiii sunt monitorizati periodic iar persoanele in grija carora
raman sunt consiliate cu privire la obligativitatea delegarii de catre instanta a
exercitiului drepturilor parintesti.
4. Alocatia pentru sustinerea familiei
Alocatia pentru sustinerea familiei se acorda in baza Legii 277/2010 privind alocatia
pentru sustinerea familei, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare, ca
forma de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au in crestere si ingrijire copii

in varsta de pana la 18 ani, care frecventeaza o forma de invatamant. Sumele
necesare sunt asigurate de la bugetul de stat, prin Agentia Judeteana pentru Plati si
Inspectie Sociala.
Avand in vedere faptul ca in cursul anului 2018 au fost in plata in medie lunar 80
dosare, estimam ca in anul 2019 numarul de beneficiari se va mentine sau va
scadea deoarece veniturile vor creste ca urmare a cresterii salariului minim pe
economie.
5. Ajutorul pentru incalzirea locuintei
Conform OUG. 70/2011 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 de beneficiari pentru perioada noiembrie 2018- martie 2019 a fost
de 23 si anume: 16 familii si persoane singure au beneficiat de ajutor de incalzire a
locuintei cu gaze naturale, 7 familii si persoane singure au beneficiat de ajutor de
incalzire a locuintei cu lemne. In perioada noiembrie 2019 – martie 2020 numarul de
beneficiari se va mentine sau va creste datorita ridicarii plafonului de venituri.
6. Ajutoare de urgenta si ajutoare de inmormantare
In anul 2018 au fost acordate un numar de 3 ajutoare de urgenta si de inmormantare
in suma de 1600 lei sume acordate din bugetul local, pentru anul 2019 preconizam
acelasi numar de ajutoare de urgenta.
7. Distribuirea laptelui praf pentru nou-nascuti
In conformitate cu prevederile Legii nr. 321/2001 privind acordarea gratuita de lapte
praf pentru copiii cu varste cuprinse intre 0-12 luni, se acorda gratuit lapte praf,
formula pentru sugari, copiilor cu varste intre 0-12 luni care nu beneficiaza de lapte
matern. In anul 2018 au beneficiat de lapte praf un numar mediu lunar de 30 copii.
Pentru anul 2019 estimam ca vor beneficia de lapte praf un numar de aproximativ de
32 copii lunar. Costul laptelui praf se suporta din fonduri de la bugetul de stat.
8. Alocatia de stat pentru copii
Alocatia de stat pentru copii se acorda in baza Legii 61/1993 privind alocatia de stat
pentru copii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Sumele necesare
sunt asigurate de la bugetul de stat, prin Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie
Sociala. In anul 2018 au fost intocmite un numar 153 dosare alocatii de stat iar in
anul 2019 estimam ca vor beneficia un numar de aproximativ 155 copii.
9. Indemnizatie pentru cresterea copilului pana la varsta de 2ani-3ani/stimulent
de insertie.
Pentru obtinerea indemnizatiei pentru cresterea copilului pana la 2ani/3ani pentru
copilul cu dizabilitate, stimulent de insertie, indemnizatie lunara pentru ingrijire copil
(0-7ani) conform OUG nr. 111/2010 la Serviciul Public de Asistenta Sociala sau
depus in anul 2018 un numar de 190 dosare. Estimam ca in anul 2019 numarul de
beneficiari va fi de 200. Sumele necesare sunt asigurate de la bugetul de stat, prin
Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala.
10. Stimulentul educational
Directia de Asistenta Sociala prin Compartimentul Beneficii Sociale isi propune
pentru anul 2019 sa identifice si sa sprijine cat mai multe familii cu copii de varsta
prescolara in vederea intocmirii documentatiei pentru obtinerea stimulentului
educational acordat conform Legii nr. 248/2015 privind stimularea participarii in
invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate.
Pentru anul scolar 2018-2019 s-au emis dispozitii de acordare a stimulentului
educational pentru un numar de 9 copii. Dupa verificarea lunara privind frecventa la

gradinita a copiilor li se acorda un tichet in valoare de 50 lei/copil/luna.

A. Serviciile sociale existente la nivel local

Nr.
crt.

1

Total

Cod serviciu
social, conform
Nomenclatorului
serviciilor sociale

8810ID-I

Denumirea
serviciului social

Capacitate Grad de
ocupare

Centrul de servicii 30
43%
comunitare si ajutor beneficiari
la domiciciliu pentru
persoane varstnice

30

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

Buget local

Buget Buget Contribuţii persoane
beneficiare
judeţ de
ean stat

128.983lei

0

0

128.983 lei 0

0

In functie de venitul
realizat lunar de
beneficiar conform
HCL nr. 42/2018

Alte surse

0

0

B. Servicii sociale propuse spre a fi înfiinţate

Denumire
Cod
Categori
Serviciu
serviciu e
social propus social
benefici
ari

Capacitate
necesară

Capacitat e
Resurse umane
clădire/ spaţiu necesare
necesar - mp - (personal de
specialitate, de
îngrijire şi
asistenţă;
personal
gospodărie,
întreţinerereparaţii,
deservire

Bugetele estimate pe surse de finanţare, pentru
serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate:

Buget local

Buget Buget de
judeţe stat
an

Justificare

Contribuţii Alte surs
persoane e
beneficiare

Nr. locuri (în
Nr.
benef./zi paturi)

Creșă

8891C copii
Z-C-I

70

5 grupe , 70 1625 mp
copii. - 70
paturi

5497,8 mii
lei

352,92
mii lei

0

2130,99 În prezent pe raza UAT –
mii lei
oraşul Avrig, nu există nicio
creşă prin care să se ofere
oportunităţi de îngrijire,
dezvoltare şi învăţare în
egală măsură tuturor copiilor,
indiferent de sex, rasă,
religie, mediu cultural de
provenienţă sau statut socioeconomic, astfel încât este
necesară construirea şi
asigurarea funcţionării unei
creşe în oraşul Avrig, care să
deservească şi satele
aparţinătoare

Capitolul II - Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile
sociale existente la nivel local în conformitate cu prev.art.6 din HG nr.797/2017
1. Revizuirea/actualizarea informaţiilor care se publică pe pagina proprie de
internet/se afişează la sediul DAS:
a. Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale;
b. Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din
bugetul 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 serviciu furnizat; etc.- se actualizează cel puţin lunar;
d. Informaţii
privind
serviciile sociale disponibile
la
nivelul
unit ăţii
administrativ-teritoriale, subdiviziunii administrativ -teritoriale acordate de
furnizori publici ori privaţi;
i. Lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate şi din judeţ şi a serviciilor
sociale acordate de aceştia - se actualizează lunar;
ii. 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
trimestrial /anual;
iii. Situaţii statistice care privesc serviciile sociale organizate şi acordate la nivelul
judeţului şi al sectoarelor municipiului Bucureşti - se actualizeaz ă 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 pu ţin 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 activitatii de consiliere in cadrul
serviciului, se realizeaza prin publicarea pe pagina web a primariei orasului Avrig.
3.Campanii de informare si sensibilizare a comunităţii, organizate de DAS AVRIG sau
în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc;
4.Campanii de promovare a serviciilor sociale ale DAS AVRIG;
5.Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organiza ţii de
voluntariat, asociaţii ale persoanelor beneficiare etc;
6.Activităţi de informare şi consiliere realizate prin DAS, cum ar fi: conştientizare şi
sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea
drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială, etc;
7.Mesaje de interes public transmise prin presă (informatii privind programele sociale
derulate la nivelul Orasului Avrig, noutati sau modificari legislative, masuri/actiuni derulate de
autoritatile locale cu implicarea cetatenilor, etc..)

Capitolul III - Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care
lucrează în domeniul serviciilor sociale
1. Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii
performanţei personalului din structurile proprii/instruire, etc:
a. Cursuri de perfecţionare
Nr. persoane
Personalul de specialitate 1

Buget estimat
1000RON

b. Cursuri de calificare
Nr. persoane
Buget estimat
Personalul de
1
1000RON
specialitate personalului DAS la toate sedintele de instruire si indrumare realizate de AJPIS
Participarea
Sibiu, DGASPC Sibiu, Consiliul Judetean Sibiu, Institutia Prefectului Sibiu, etc.
c. Sesiuni de instruire pentru:
c.1. personalul din centre conform cerinţelor standardelor de calitate;
c.2. asistenţi personali;
c.2. îngrijitori informali
c.2. voluntari

A si s te n t i p e rso n a l i

Nr. persoane
5

Buget estimat
0

Instruirea asistentilor personali noi angajati in cursul anului 2019.
Pentru asistentii personali aflati in evidenta in prezent instruirea s-a realizat in data de
19.12.2018, iar urmatoarea instruire se va realiza conform prevedrilor legale peste 2 ani.

d. Organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale
municipiilor, oraşelor, comunelor, prin asociaţii profesionale, prin asociaţii de dezvoltare
intercomunitară etc;
Teme de interes

Nr. persoane
0

Buget estimat
0

e. Participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes
naţional;
f. Altele:____________

