PLAN DE ACŢIUNI
PRIVIND
INCLUZIUNEA SOCIALĂ
PE ANUL 2017
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
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Domenou cheoe 1: Protecțoe socoală
Nr.
crt.

1.

2.

DENUMIREA OBIECTIVULUI

RESPONSABILĂ

Permanent
Anul 2017

AJPIS Călăra3o

Acordarea de beneficii sociale de către AJPIS Călăra(i în baza
dosarelor întocmite (i aprobate din primăriile din judeţul
Călăra(i

Perfecţoonarea competenţelor
profesoonale 3o dezvoltarea
abolotǎţolor pentru angajaţoo
Servocouluo Asostenţǎ Maternalǎ

Organizarea de cursuri de perfecţionare pentru asistenţii
maternali (i personalul de specialitate conform standardelor
specifice
Instruirea asistenţilor maternali privitor la mǎsurile ce se impun
pentru asigurarea unui mediu sigur pentru copiii din plasament
Monitorizarea activitǎţii asistenţilor maternali (i a evoluţiei
copiilor din plasament
Asigurarea de servicii de suport (consiliere (i îndrumare) prin
personalul de specialitate (asistenţi sociali, psiholog) pentru
asistenţii maternali
Identificarea, evaluarea, atestarea (i angajarea de asistenţi
maternali specializaţi pentru copii 0 3 ani, copii cu dizabilitǎţi,
doi sau mai mulţi copii

Decembrie 2017

Implocarea copoolor aflaţo în evodenţa
Servocouluo Asostenţǎ Maternalǎ în
voaţa comunotǎţoo 3o cre3terea
graduluo de accesare a servocoolor
dosponobole la novel local
Efocoentozarea resurselor umane

Participarea copiilor aflaţi în evidenţa Serviciului Asistenţǎ
Maternalǎ la concursuri, competiţii, evenimente educaţionale,
cultural artistice (i sportive

Asogurarea premoselor pentru
cre3terea numǎruluo de reontegrǎro
famoloale 3o încredonţǎro în vederea
adopţoeo/ adopţoo

Reevaluarea împrejurǎrilor care au stat la baza instituirii
mǎsurilor de protecţie pentru copiii aflaţi în evidenţa Serviciului
Asistenţǎ Maternalǎ
Implementarea procedurilor specifice privind menţinerea
relaţiilor dintre copii si familie

3.

4.

Menţonerea funcţoonalotǎţoo reţeleo de
AMP

INSTITUŢIE

TERMEN DE
REALIZARE

Asogurarea benefocoolor socoale
destonate grupurolor dezavantajate,
asogurându1se totodată că răspund
nevoolor reale ale famoloolor don județ

Îngrojorea copoolor aflaţo în plasament
la asostenţo maternalo într1un medou
propoce uneo dezvoltǎro armonooase

5.

ACŢIUNE

Primăriile din judeţul Călăra(i

DGASPC Călărașo

Decembrie 2017

DGASPC Călărașo

Decembrie 2017

DGASPC Călărașo

Decembrie 2017

DGASPC Călărașo

Organizarea de sesiuni de lucru pentru diseminarea legislaţiei
specifice (i proiectelor de acte normative

DGASPC Călărașo

6.

7.

2

Decembrie 2017

DGASPC Călărașo

8.

9.

10.

11.

12.

Prevenorea abandonuluo copoluluo

Monitorizarea femeii gravide (i a mamei provenite din medii
sociale defavorizate).

Permanent

DGASPC Călărașo

Asogurarea de servocoo de planofocare
famoloală femeolor fertole 3o cuplurolor
aparţonând categoroolor socoale
defavorozate în scopul prevenoroo
abandonuluo pron prevenorea
sarconolor nedorote

Facilitarea accesului la servicii de planificare familialǎ,
îndrumare, consiliere, asigurarea suportului material

Permanent

DGASPC Călărașo

Realozarea efocoentǎ a procesuluo de
reontegrare a copoolor aflaţo în
plasament la asostent maternal
profesoonost
Intervenţoe specoalozată în sotuaţoole
de abuz, neglojare 3o exploatare a
copoluluo

Formarea, menţinerea (i dezvoltarea relaţiilor familiale ale
copilului aflat în plasament la asistent maternal profesionist

Permanent

DGASPC Călărașo

Intervenţie în regim de urgenţă pentru evaluare (i intervenţie
specializată
Asistenţă (i consiliere pentru depă(irea situaţiilor
de criză

Permanent

DGASPC Călărașo

Prevenorea 3o combaterea
fenomenuluo copoolor strǎzoo

Monitorizarea situaţiei (i numărului de copii ai străzii
Intervenţie specificǎ în scopul menţinerii copilului în familie (i
a diminuării fenomenului copiilor strǎzii
Organizarea de acţiuni stradale cu poliţia în baza unui plan
comun de intervenţie
Organizare de campanii umanitare

Permanent

DGASPC Călărașo

Decembrie 2017

DGASPC Călărașo

13.

Acordare de sprojon materoal
famoloolor defavorozate

Acţiuni de prevenire abandon, vizând în special cazurile de
abuz, neglijare, maltratare precum (i orice formǎ de exploatare a
copilului. Aceste acţiuni vor consta în informarea (i sprijinirea
comunităţilor cu risc crescut de abandon

Permanent

DGASPC Călărașo

14.

Prevenorea abandonuluo famoloal 3o
menţonerea copoluluo în famoloa
naturalǎ/lǎrgotǎ
Securozarea monoruluo în cazul
separǎroo pǎronţolor în urma acţounoo
de dovorţ.

Evaluare psihologicǎ copil (i familie la cererea instanţei de
judecatǎ în vederea stabilirii domiciliului (i încredinţǎrii
minorului în caz de divorţ.

Permanent

15.

DGASPC Călărașo

Responsabolozarea promǎroolor 3o a
comunotaţolor locale don care provon
copooo în vederea prevenoroo separǎroo
copoluluo de famoloa de orogone.

Organizarea de seminarii cu tema:
prevenirea separarii copilului de familie;
rolul (i responsabilitǎţile pǎrinţilor în cre(terea (i educarea
copiilor;
implicarea comunitǎţilor locale în instrumentarea cazurilor,
precum (i CCC

Semestrul II 2017

DGASPC Călărașo

16.

3

Asogurarea unuo medou famoloal de
cre3tere 3o educare pentru foecare
copol aflat în rosc de abandon.
Reducerea numǎruluo de onfracţouno
înfǎptuote de monoro

Promovarea cu prioritate a plasamentului copilului la
familii/persoane, rude pânǎ la gradul IV.

Permanent

DGASPC Călărașo

Organizarea de întâlniri cu instituţii relevante pentru
reducerea numǎrului de infracţiuni produse de minori.

Decembrie 2017

DGASPC Călărașo

19.

Reducerea numǎruluo de copoo 3o
tonero voctome ale orocǎreo forme de
abuz, voolenţǎ sau trafoc.

Informarea tinerilor cu privire la consecinţele actelor de
violentǎ abuz (i trafic de persoane.

Decembrie 2017

DGASPC Călărașo

Reducerea numǎruluo de copoo
voctome ale orocǎreo forme de
exploatare pron muncǎ.

Instrumentarea cazurilor de copii exploatati prin muncǎ în
baza unei fi(e de semnalare întocmite la locul unde a fost
identificat copilul prin intermediul echipei implicate.

Decembrie 2017

DGASPC Călărașo

20.

Reducerea numǎruluo de monoro care
sǎvâr3esc fapte cu caracter
antosocoal.
Sprojonorea copoolor 3o tonerolor în
vederea depǎ3oroo unor perooade de
crozǎ 3o reonserţoeo socoale a acestora.

Instituirea de mǎsuri de supraveghere specializatǎ pentru
minorii care au sǎvâr(it fapte penale (i nu rǎspund penal,
conform adresei primite de la parchetul de domiciliu.
Acordarea de servicii de consiliere pentru copiii din
comunitate la cererea familiei în cazul în care copilul prezintǎ
tulburǎri de comportament sau a suferit o traumǎ.

Permanent

DGASPC Călărașo

Permanent

DGASPC Călărașo

Promovarea cu proorotate a medouluo
famoloal pentru cre3terea so educarea
unuo copol.

Identificarea (i evaluarea de familii în vederea instituirii
mǎsurii plasamentului familial pentru copii aflaţi în sistemul de
protecţie în vederea cre(terii acestora în mediul familial.

Permanent

DGASPC Călărașo

Cre3terea numǎruluo de ontegrǎro/
reontegrǎro în famoloa naturalǎ/
lǎrgotǎ

Consilierea familiei în vederea asumǎrii obligaţiilor pǎrinte(ti;
Consilierea familiei în vederea consolidǎrii relaţiei beneficiar
–pǎrinte;
Informarea familiei cu privire la drepturile care li se cuvin
conform legii, în cazul reintegrǎrii în familie sau a drepturilor
care îi revin în situaţia înlocuirii unui plasament dintr un centru
de tip rezidenţial cu plasament familial
Organizarea pentru rezidenţii din centrele de plasament de
excursii/ acţiuni cu caracter socio cultural/ educaţional în
colaborare cu alte instituţii ale statului ( penitenciare, casa de
culturǎ, Direcţia de Sport (i Tineret Cǎlǎra(i, Inspectoratul
Judeţean de Poliţie Cǎlǎra(i, ONG uri, etc);
Încheierea/ reactualizarea convenţiilor de colaborare /
parteneriat cu instituţiile sus menţionate
Promovarea voluntariatului în cadrul (colilor (i liceelor din
Cǎlǎra(i prin prezentarea specificului centrelor de plasament,
elevilor din comunitate

Permanent

DGASPC Călărașo

Permanent

DGASPC Călărașo

Permanent

DGASPC Călărașo

17.
18.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Cre3terea graduluo de partocopare a
benefocoarolor servocoolor rezodenţoale
la voaţa socoalǎ

Cre3terea numǎruluo de actovotǎţo
realozate de cǎtre benefocoaroo
centrelor rezodenţoale împreunǎ cu
elevoo 3o studenţoo don comunotate
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27.

Cunoa3terea de cǎtre comunotatea
covolǎ a pa3olor de urmat în vederea
obţoneroo certofocatuluo de încadrare
într1un grad de handocap

Informarea primǎriilor de domiciliu cu privire la documentaţia
specificǎ necesarǎ pentru depunerea dosarului în vederea
încadrǎrii minorilor într o categorie de persoane cu handicap

Decembrie 2017

DGASPC Călărașo

28.

Promovarea servocoolor/ prestaţoolor
furnozate de cǎtre S.E.C./ Rezodenţoal
(certofocate de handocap, centre de
plasament, centre de zo)
Asogurarea accesuluo la educaţoe
nonformalǎ 3o onformalǎ pentru toţo
rezodenţoo centrelor de plasament
Asogurarea accesuluo la servocoole
oferote de Centrul de Zo don cadrul
C.S.C.C.H.S. Cǎlǎra3o 3o Centrul de
Zo don cadrul C.S.C. Oltenoţa
Asogurarea accesuluo la servocoole
oferote de Centrul de Zo don cadrul
C.S.S.C.F. ”SERA” Cǎlǎra3o

Campanie de informare (i sensibilizare prin furnizarea de fly
ere/ pliante de prezentare a serviciilor oferite de Serviciul
Evaluare/ Rezidenţial din cadrul D.G.A.S.P.C. Cǎlǎra(i

Decembrie 2017

DGASPC Călărașo

Activitǎţi recreative (i de socializare pentru toţi rezidenţii
centrelor de plasament prin acţiuni comune în afara centrului, cu
copiii (i elevii din comunitatea localǎ
informarea primǎriilor de domiciliu cu privire la documentaţia
specificǎ necesarǎ pentru completarea dosarului în vederea
încheierii contractului de prestǎri servicii sociale care oferǎ
beneficiarilor acces la serviciile de recuperare
informarea primǎriilor de domiciliu cu privire la documentaţia
specificǎ necesarǎ pentru completarea dosarului în vederea
încheierii contractului cu familia în vederea evitǎrii excluziunii
sociale

Permanent

DGASPC Călărașo

Permanent

DGASPC Călărașo

Permanent

DGASPC Călărașo

Cunoa3terea de către asostentul socoal
(SPAS/ Promăroo ) a legoslaţoeo actuale
SEC (modofocate în decembroe 2016)

Întâlniri cu asistenţii sociali ai primăriilor, pe zone în vederea
realizării coordonării metodologice pentru noua legislaţie si
pentru aplicarea corectă a noilor componente de lucru (anexă
facorii de mediu)

Decembrie 2017

DGASPC Călărașo

1 Crearea șo dezvoltarea
depronderolor de voață ondependentă
în rândul copoolor șo tonerolor
onstotuțoonalozațo în vederea creșteroo
graduluo de ontegrare în comunotate
al acestora .
1 Creșterea capacotățoo benefocoarolor
de a trăo o voață ondependentă,
sănătoasă șo productovă la oesorea don
sostemul de protecțoe socoală.
Respectarea drepturolor persoanelor
cu handocap 3o acordarea acestora în
conformotate cu legea 448/2006
provond protecţoa 3o promovarea
persoanelor cu handocap, cu
modofocărole 3o completărole
ulterooare

Acordarea de servicii de consiliere psihologică, socială,
evaluarea competenţelor, deprinderilor, dezvoltarea aptitudinilor
de integrare, evaluarea potenţialului (i a carenţelor în vederea
pregătirii tinerilor la mediul deschis.

permanent

DGASPC Călărașo

Organizarea de întâlniri cu instituţiile relevante pentru
informarea tinerilor (i copiilor cu privire la identificarea (i
utilizarea sursele comunitare.

permanent

DGASPC Călărașo

Acordarea de prestaţii sociale persoanelor cu handicap
(indemnizaţii lunare, buget personal complementar lunar,
indemnizaţii de însoţitor, indemnizaţii ale persoanelor cu
handicap)

Permanent

DGASPC Călărașo

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Promovarea ontegrăroo socoale a
persoanelor cu handocap ca cetaţeno
actovo în măsura de a13o controla
voaţa

Prevenirea instituţionalizării persoanelor cu handicap prin menţinerea
în familie a persoanei cu handicap, dezvoltarea serviciilor de îngrijire
la domiciliu pentru persoanele adulte, pe tipuri de nevoi identificate (i
oferirea serviciilor de consiliere, orientare (i informare pentru familia /
reprezentantul legal al persoanelor adulte

Permanent

DGASPC Călărașo

Realozarea unor actovotăţo care au ca
oboectov dezvoltarea abolotăţolor
persoanelor cu handocap
onstotuţoonalozate
Promovarea medouluo famoloal ca
foond medoul cel mao proelnoc de
dezvoltare al persoanelor cu
handocap

Implicarea beneficiarilor în activităţi gospodǎre(ti , casnice:
gătit, curăţenie, (ters praful, ordonarea rufelor personale în
dulap, spălarea rufelor personale; activităţi de gradinărit în
solarul unităţii,etc. în funcţie de gradul (i tipul de handicap
Organizarea unui calendar al activitătilor organizate cu ocazia
zilelor de na(tere (i celor religioase a beneficiarilor, împreunǎ
cu familia, acolo unde este cazul, pentru a păstra atmosfera
familială

Permanent

DGASPC Călărașo

Permanent

DGASPC Călărașo

Promovarea furnozăroo servocoolor de
calotate care să răspundă nevoolor
ondovoduale ale persoanelor cu
handocap
Doversofocarea modalotăţolor de
petrecere a tompuluo lober 3o
asogurarea resurselor necesare în
vederea derulăroo actovotăţolor
recreatove precum 3o a celor culturale
so relogooase
Informarea cetatenolor cu provore la
drepturole lor on domenoul protectoeo
copoluluo, a protectoeo persoanelor
varstnoce, a protectoeo persoanelor
oncadrate on grad de handocap, a
persoanelor aflate on nevooe, a
famoloolor monoparentale sau cu mao
multo copoo, a persoanelor aflate on
sotuatoo deosebote, a persoanelor
benefocoare de doferote programe so a
famoloolor defavorozate, conform
legoslatoeo so moduluo de stabolore
Evaluarea nevoolor socoale exostente
on comunotate

Implicarea presei (i a comunităţii locale, în procesul de
promovare a imaginii (i a drepturilor persoanelor adulte, a
serviciilor existente (i a modului de accesare a acestora

Permanent

DGASPC Călărașo

Diversificarea modalităţilor de petrecere a timpului liber (i
asigurarea resurselor necesare în vederea derulării activităţilor
recreative precum (i a celor culturale, artistice etc.

DGASPC Călărașo
Permanent

Informarea cetatenilor prin mijloace mass media si prin
punctele de informare din institutiile publice (Ghiseul de Relatii
cu Publicul).
Afisarea in locuri vizibile a afiselor informative.

An 2017

Promaroa Munocopouluo Calaraso
Directia de Asistenta Sociala

Deplasarea in teren a personalului DAS in vederea identificarii
persoanelor si a familiilor aflate in situatie de risc; intocmirea
anchetelor sociale in vederea stabilirii nevoilor sociale si de
acordare a ajutoarelor sociale, respectiv a serviciilor sociale.

An 2017

Promaroa Munocopouluo Calaraso
Directia de Asistenta Sociala

6

Intocmirea dosarelor in baza carora se acorda prestatiile sociale
(alocatii de stat, alocatii de sustinere a familiei, venit minim
garantat, ajutoare de incalzire a locuintei,indemnizatii crestere si
ingrijire copil/ stimulent de insertie, indemnizatii de insotitor
pentru persoanele incadrate in gradul grav de handicap, salarii
asistenti personali, acordarea ajutoarelor de urgenta, a
ajutoarelor de alimente – POAD, ajutoare privind stimularea
participarii in invatamantul prescolar.
Primirea dosarelor si a documentelor doveditoare, verificarea
lor, stabilirea dreptului si a cuantumului la care solicitantul este
indreptatit.

An 2017

Promaroa Munocopouluo Calaraso
Directia de Asistenta Sociala

An 2017

Promaroa Munocopouluo Calaraso
Directia de Asistenta Sociala

Reontegraro famoloale

Cresterea numarului de reintegrari in familie prin consilierea
parintilor si a rudelor pana la gradul IV, cu privire la nevoia
copilului de a creste si a se dezvolta in familia sa.

An 2017

Promaroa Munocopouluo Calaraso
Directia de Asistenta Sociala

Prevenorea separaroo copoluluo de
famoloe

Implicarea membrilor Consiliului Comunitar Consultativ pentru
solutionarea problemelor care privesc minorii.

An 2017

Promaroa Munocopouluo Calaraso
Directia de Asistenta Sociala
Consiliul Comunitar Consultativ

Monotorozarea famoloolor benefocoare
de prestatoo socoale so servocoo socoale,
a monorolor aflato on sotuatoo de rosc, a
monorolor asupra carora este
onstotuota o masura de protectoe
specoala
Asogurarea unor masuro de sprojon
pentru voata persoanelor fara
adapost so a persoanelor defavorozate

Consilierea familiilor, a minorilor, intocmirea anchetei sociale,
intocmirea planului de servicii, a fisei de monitorizare.

An 2017

Promaroa Munocopouluo Calaraso
Directia de Asistenta Sociala

Acordarea serviciilor in cadrul Adopostului de Noapte si a
Cantinei de Ajutor Social.

An 2017

Promaroa Munocopouluo Calaraso
Directia de Asistenta Sociala

Sprojon so consultantă pentru copooo so
adolescentoo ce provon don famoloo cu
resurse fonancoare precare, în cadrul
Centruluo Oborul Nou

educatie non formală;
educatie igienico sanitară;
recreere – socializare;
activităti extra curriculare;
consiliere socială si psihologică pentru beneficiarii centrului si
familiile acestora.

Permanent
2017

Promaroa Munocopouluo Calaraso
Directia de Asistenta Sociala

Sprojon – servocoo socoale so
consultantă pentru copooo so
adolescentoo cu dosabolotato

Educatie non formală pentru copiii beneficiari ai Centrului de zi
pentru persoane cu handicap;
Abilitare – reabilitare;
Recuperare (Kinetoterapie si Logopedie);
Recreere – socializare;
Consiliere psihologică pentru beneficiarii Centrului si familiile
acestora;
Monitorizarea stării de sănătate;

PERMANENT

Promaroa Munocopouluo Calaraso
Directia de Asistenta Sociala

Asogurarea acordaroo prestatoolor
socoale destonate famoloolor
vulnerabole, aflate on sotuatoe de rosc
43.

44.

Acordarea drepturolor persoanelor so
famoloolor ondreptatote

45.

46.

47.

78.

49.

50.
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Cre3terea calotăţoo voeţoo persoanelor
ce aparţon grupurolor vulnerabole

Dezvoltarea activităţilor de petrecere a timpului liber a elevilor
(i tinerilor (manifestări artistice, tehnice, sportive) în vederea
reducerii cererii de droguri (tutun, alcool (i alte substanţe)

Permanent
Anul 2017

Agenţia Naţională Antidrog
Centrul de Prevenore, Evaluare 3o
Consoloere Antodrog Călăra3o

Reducerea excluzounoo socoale
rândul tonerolor 3o copoolor
cre3terea calotăţoo voeţoo acestora

în
3o

Dezvoltarea (i implementarea unor proiecte de prevenirea a
consumului de droguri (copii cu părinţi dependenţi de droguri,
alcool, copii din familii cu nivel socio economic scăzut, copii cu
părinţi cu tulburări psihice, copii cu risc de abandon (colar)

Permanent
Anul 2017

Agenţia Naţională Antidrog
Centrul de Prevenore, Evaluare 3o
Consoloere Antodrog Călăra3o

Asogurarea onformăroo persoanelor 3o
famoloolor defavorozate don comună
cu provore la acordarea, conform
legoslaţoeo specofoce în vogoare, de
prestaţoo socoale 3o acordarea de
sprojon 3o logostocă pentru obţonerea
acestora.
Monotorozarea persoanelor vârstnoce,
persoane cu handocap, somero so alte
categoroo de persoane aflate în
sotuaţoe de rosc.

1.Afi(area în locuri publice (i la avizierul Primăriei a legislaţiei
specifice.
2. Primirea cerereilor (i a documentelor doveditoare prevăzute
de legislaţia în vigoare (i verificarea datelor înscrise în cereri de
către solicitanţi.
3. Stabilirea dreptului, respectiv a cuantumului la care
solicitantului (familia) este îndreptăţit.
2.Acordarea de prestaţii sociale, după caz.
3.Aplicarea corespunzătoare a Programului P.E.A.D. (ajutoare
alimentare europene)

Permanent
2017

Promaroa Comuneo Tamadau
Mare

55.

Asogurarea onformaroo so ondrumaroo
famoloolor care au personae cu
dozabolotato.

56.

51.

52.

53.

Permanent
2017

Promaroa Comuneo Tamadau
Mare

1.Afi(area în locuri publice (i la avizierul Primăriei a legislaţiei
specifice.
2.Sprijinirea si indrumarea familiilor care au personae cu
dizabilitati in vederea incadrarii acetora intr un grad de
handicap.

Permanent
2017

Promaroa Comuneo Tamadau
Mare
D.G.A.S.P.C.

Reontegrarea on famoloe a copoolor
aflato on plasament.

Consilierea familiilor în vederea asumării obligaţiilor părinte(ti
si sprijinirea financiara sau materiala a acestora

Permanent
2017

Promaroa Comuneo Tamadau
Mare
D.G.A.S.P.C

57.

Prevenorea separaroo copoluluo de
famoloe/ rude de gradul I.

1.Consilierea parintilor in vederea responsabilitatilor pe care le
au in cresterea si ingrijirea copiilor.
2. Sprijin material sau financiar.

Permanent
2017

Promaroa Comuneo Tamadau
Mare
D.G.A.S.P.C

2017

58.

Campanoo de onformare provond
abandonul famoloal so combaterea
voolenteo domestoc.

Promaroa Comuneo Chornogo
Compartimentul de asistenta sociala
Centrul comunitar
DGASPC
ONG

54.

identificarea familiilor in cauza;
consilierea acestor familii.
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59.

Combaterea saracoeo so
monomalozarea excluderoo socoale a
categoroolor de persoane
defavorozate.

identificarea familiilor in cauza;
consilierea acestor familii.
acordarea unor beneficii de asistenta sociala in functie
de nevoile acestora..

Evaluarea nevoolor socoale exostente
on comunotate

1. Sondarea cetatenilor din mun Oltenita cu privire la nevoile
sociale ale acestora.
2.
Deplasarea in teren a personalului SPAS in vederea identificarii
persoanelor aflate in situatii de risc.
3. Realizarea
anchetelor sociale in vederea acordarii de ajutoare banesti,
materiale si servicii sociale.
Intocmirea dosarelor in baza carora se acorda prestatiile sociale
(alocatie de stat, alocatie de sustinere familiala, ajutor incalzire,
ajutor social, indemnizatii crestere si ingrijire copil/ stimulent de
insertie, stimulent educational, indemnizatii si ajutoare –
persoane cu handicap, ajutoare de urgenta)

2017

Promaroa Munocopouluo Oltenota
ONG. Scoala, Consiliul Local,
Primaria, SPAS

2017

Promaroa Munocopouluo Oltenota
AJPIS, SPAS

Cresterea numarului de reintegrari prin consilierea parintilor cu
privire la nevoia copilului de a creste intr o familie
Consilierea membrilor familiei pentru solutionarea problemelor
care privesc minorii (completarea fisei de identificare a
riscurilor privind siituatia familiilor cu copii ai caror parinti
pleaca la munca in strainatate)
1. Afisarea in locuri publice a afiselor informative.
2. Primirea cererilor si a documentelor doveditoare si verificarea
lor.
3.Stabilirea dreptului, respectiv a cuantumului la care
solicitantul este indreptatit
1. Activitate de consiliere a familiei si copilului.
2.Intocmirea planului de masuri, a fisei de monitorizare, a
anchetei sociale.
3.Sprijinirea si indrumarea familiilor care
au persoane cu dizabilitati in vederea incadrarii intr un grad de
handicap.

2017

Promaroa Munocopouluo Oltenota
SPAS, DGASPC
Promaroa Munocopouluo Oltenota
Scoala, SPAS, DGASPC

60.

61.

Asogurarea acordaroo prestatoolor
socoale destonate grupurolor
dezavantajate

62.

Reontegraro famoloale

63.

Prevenorea separaroo copoluluo de
famoloe

64.

65.

66.

Asogurarea onformaroo cetatenolor
provond drepturole de care pot
benefocoa conform legoslatoeo so
acordarea acestora
Monotorozarea monorolor asupra
carora este onstotuota o masura
specoala de protectoe/ a persoanelor
aflate on sotuatoo de rosc

Informarea cetatenolor don comuna
cu provorea la acordarea de prestatoo
socoale

Afisarea in locuri publice si pe site ul primariei a legislatiei
specifice;
Primirea cererilor si stabilirea drepturilor, respectiv a
cuantumurilor la care solicitantul (familia) este indreptatita;
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2017

2017

Promaroa Comuneo Chornogo
Compartimentul de asistenta sociala
Centrul comunitar
DGASPC

2017

Promaroa Munocopouluo Oltenota
SPAS, AJPIS, DGASPC

2017

Promaroa Munocopouluo Oltenota
SPAS, DGASPC

Permanent
2017

Promaroa Comuneo Gradostea
Asistenta sociala
AJPIS

67.

Monotorozarea persoanelor varstnoce
so a persoanelor cu handocap aflate
on sotuatoo de rosc .

Vizite la domiciliul
Acordarea de prestatii sociale dupa caz;
Aplicarea corespunzatoare a programului POAD(ajutoare
alimentare europene)

Trimestrial/
semestrial/
la nevoie
2017

Promaroa Comuneo Gradostea
Asistenta sociala

68.

Monotorozarea monorolor asupra
caruoa este onstotuota o masura de
protectoe

Vizite la locuinţele familiilor care au minorii in plasament si cu
masura de tutela
Vizite la locuintele familiilor care au copii institutionalizati
pentru mentinerea masurii de plasament pe care o au sau
reintegrarea in familie a copiilor.

Trimestrial
2017

Promaroa Comuneo Gradostea
Asistenta sociala

69.

Informarea persoanelor defavorozate
despre vmg,asf

discutii purtate cu peroanele interesate leg.416/2001
afisarea leg.416/2001 la fisier

01.03.2017"
31.12.2017

Promaroa Comuneo Frumusano
SPAS

70.

Informarea persoanelor cu
dozabolotato despre posobolotaea
obtoneroo certofocatuluo de handocap

consilierea persoanelor cu dizabiliti si a asistentilor personali

01.03.2017"
31.12.2017

Promaroa Comuneo Frumusano
SPAS

Informarea unor famoloo de bunoco
care au on ongrojore copoo fara forme
legale despre posobolotatea de ao lua on
plasament
Instotutoonalozarea unor persoane cu
probleme de sanatate so fara famoloe
on centre specolozate

discutii purtate cu binicii si copiii aflati in ingrijire
intocmirea documentatiei pentru plasament

01.03.2017"
31.12.2017

Promaroa Comuneo Frumusano
SPAS

intocmirea dosarelor pentru institutionalizare

01.03.2017"
31.12.2017

Promaroa Comuneo Frumusano
SPAS

71.

72.

73.

74.

75.
76.

Acordarea ajutoarelor de la u.e.
poade persoanelor defavorozate
vmg,asf,handocap

intocmirea listelor beneficiarilor de vmg ,asf ,handicap ,pt
primirea produselor alimentare

01.03.2017"
31.12.2017

Promaroa Comuneo Frumusano
SPAS

Asogurarea prestatoolor socoale
destonate grupurolor dezavantajate

Alocatii de stat, alocatii pentru sustinerea familiilor, ajutoare
sociale, ajutoare incalzire, stimulent insertie, alocatii de
plasament,etc.

Permanent
2017

Promaroa Comuneo Dragalona
SPAS
A.J.P.I.S.

Demararea unor actouno de sprojon
materoal so fonancoar famoloolor sarace
Acordare de ajutoare alomentare
catre categoroole defavorozate

Acordarea de ajutoare de urgenta familiilor defavorizate

Reontegraro famoloale

Cre(terea numărului de reintegrări familiale prin constientizarea
parintilor cu privire la nevoia copilului de a creste intr o familie.

2017

Promaroa Comuneo Motreno

Adoptoo

Sprijinirea si indrumarea familiilor fara copii, care doresc
adoptarea acestora.

2017

Promaroa Comuneo Motreno

77.
78.

Acordare de ajutoare alimentare conform programului POAD
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2017
2017

Promaroa Comuneo Dragalona
Promaroa Comuneo Dragalona

79.
80.

Promovarea cu proorotate a
plasamentuluo copoluluo la famoloo/
persoane, rude până la gradul IV
Prevenorea separăroo
copoluluo de famoloe

Instituirea măsurii de plasament la rude.

2017

Promaroa Comuneo Motreno

Informare (i îndrumare privind prevenirea sarcinilor nedorite (i
a bolilor cu transmitere sexuală.

2017

Promaroa Comuneo Motreno

2017

Promaroa Comuneo Motreno

Demararea unor programe
de sprojon materoal 3o
fonancoar pentru famoloole sărace

Acordare de ajutoare familiilor defavorizate

81.

82.

Reontegraro famoloale

Cresterea numarului de reintegrari familiale prin constientizarea
parintilor privind nevoia copilului de a crestere in familie

An 2017

Promaroa comuneo Roseto

83.

Adoptoo

Sprijinirea si indrumarea familiilor fara copii privind adoptarea
copiilor

An 2017

Promaroa comuneo Roseto

Promovarea cu proorotate a
plasamentuluo copoluluo la famoloo/
persoane, rude până la gradul IV

Instituirea măsurii de plasament la rude.

An 2017

Promaroa comuneo Roseto

84.

85.

Asogurarea prestaţoolor socoale
destonate famoloolor dezavantajate

Acordarea de prestaţii sociale de către AJPIS Călăra(i în baza
dosarelor înticmite (i aprobate de primărie

An 2017

86.

Îmbunătăţorea randamentuluo 3colar
al copoolor romo

Realizarea unor programe de consiliere a părinţilor din etnia
roma pentru cre(terea interesului acestora în procesul educativ

An 2017

87.

Prevenore abandon scolar

Colaborarea cu scoala, respectiv gradinita in vederea prevenirii
abandonului scolar

Permanent
2017

Analizarea si inregistrarea cererilor de servicii sociale in
vederea stabilirii clare a nevoilor sociale existente
Adaptarea serviciilor sociale la tipurile de beneficiari si
situatiile de vulnerabilitate

Anul 2017

Promaroa Comuneo Nana
SPAS

88.

Identofocarea problematocoo socoale
exostente on plan local pron analozarea
nevoolor socoale so a sotuatoolor de
vulnerabolotate a benefocoarolor de
servocoo socoale

Solutionarea cu precadere a problemelor sociale urgente prin
acordarea de ajutoare de urgenta aprobate prin hotarari ale
Consiliului Local , la propunerea primarului

Anul 2017

89.

Promovarea unuo sostem de furnozare
a servocolor socoale bazat pe urgenta
sotuatoeo de nevooe so proorotatea
recunosuta de comunotate

Promaroa Comuneo Nana
SPAS

Masuro de asostenta on domenoul
protectoeo copoluluo, combaterea
voolenteo on famoloe so medoerea
confloctelor famoloale

Sprijinirea familiei in vederea prevenirii abandonului copiilor
Masuri de protectie pentru copii aflati in situatii deosebite

Anul 2017

90.

91.

Promovarea cu proorotate a
plasamentuluo copoluluo la famoloo/

Instituirea măsurii de plasament la rude.

An 2017
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Promaroa comuneo Roseto
AJPIS
Promaroa comuneo Roseto
Promaroa comuneo Roseto
Scoala Generala ”Iancu Rosetti”

Promaroa Comuneo Nana
SPAS

Promaroa Comuneo Ulmeno

persoane, rude până la gradul IV

92.

Prevenorea separăroo
copoluluo de famoloe

Informare (i îndrumare privind prevenirea sarcinilor nedorite (i
a bolilor cu transmitere sexuală.

An 2017

Promaroa Comuneo Ulmeno
Cabinete medicale
Medici de familie

93.

Asogurarea prestaţoolor socoale
destonate famoloolor dezavantajate

Acordarea de prestaţii sociale de către AJPIS Călăra(i în baza
dosarelor înticmite (i aprobate de primărie

Permanent
2017

Promaroa Comuneo Ulmeno
AJPIS Călăra(i

Ajutoare pentru persoane nevooa3e

Măsuri concrete tintite pe nevoile persoanelor dezavantajate
(subvenţionarea plăţii energiei electrice, utilităţilor,etc.)

An 2017

Promaroa Comuneo Ulmeno
Asistenţă sociala

Monotorozarea persoanelor varstnoce
aflate on sotuatoo de rosc

Vizite la domiciliul.
Acordarea de prestatii sociale dupa caz.
Aplicarea corespunzatoare a programului PEAD(ajutoare
alimentare europene).

Trimestrial
Semestrial
La nevoie
2017

Promaroa Comuneo Ulmeno
Comparimentul de Asistenta
Sociala

Monotorotarea monorolor asupra
caruoa este onstotuota o masura de
protectoe

Vizite la locuinţele familiilor care au minorii in plasament.
Vizite la locuintele familiilor care au copii institutionalizati
pentru verificarea mentineri sau nu a situatiei care au provocat
masura de protectie respectiva.
Prevenirea abandonului (colar

Trimestrial
2017

Promaroa Comuneo Ulmeno
Comparimentul de Asistenta
Sociala

Pe parcursul anului "
2017

Promăroa Comuneo Ulmeno
Lcoala gimnazială „Grigore Moisil”

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.
101.
102.

Atenuarea efectelor asupra copoolor
ao căror păronţo sunt plecaţo în
străonătate
Asogurarea onformaroo persoanelor so
famoloolor defavorozate don comuna
,cu provore la acordarea ,conform
legoslatoeo on vogoare, de prestatoo
socoale so acordarea sprojonuluo
pentru obtonerea acestora

Ajutarea persoanelor aflate în
sotuaţoo de urgenţă ce necesotă
ajutoare de urgenţă
„Promovarea accesuluo copoluluo la
actovotăţo recreatove 3o petrecere a
tompuluo lober”
„Măsuro de asostenţă a persoanelor
vârstnoce”
,Întrajutorarea copoolor aflațo în
dofocultate”

1.Afi(area în locuri publice (i la avizierul Primăriei a legislaţiei
specifice.
2. Consiliere, la cererea persoanelor interesate.
3. Primirea cerereilor (i a documentelor doveditoare prevăzute
de legislaţia în vigoare (i verificarea datelor înscrise în cereri
de către solicitanţi.
4. Stabilirea dreptului, respectiv a cuantumului la care
solicitantului (familia) este îndreptăţit.
Anchete sociale (i acordarea de ajutoare băne(ti sau de alt gen

Permanent
2017

Ori de câte ori este
nevoie
2017

Promaroa Comuneo Ulmeno
SPAS

Promaroa Comuneo Ulmeno

Organizarea de acţiuni cu caracter cultural

Pe parcursul anului
2017

Promăroa Comuneo
Ștefan cel Mare

Servicii comunitare asigurate persoanelor vârstnice

Pe parcursul anului
2017
Pe parcursul anului
2017

Promăroa Comuneo
Ștefan cel Mare
Promăroa Comuneo
Ștefan cel Mare

Susținerea materială a copiilor care provin din familii
defavorizate
12

Campanoo de onformare provond
oblogaţoa păronţolor de a notofoca
S.P.A.S. înaonte de plecarea la muncă
în străonătate’
Perfecțoonarea contonuă a
personaluluo omplocat în actovotățo de
asostare personală șo îmbunătățorea
condoțoolor de muncă a acestuoa;

Distribuire de pliante

105.

Reontegraro famoloale

106.

103.

104.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

Pe parcursul anului
2017

Promăroa Comuneo
Ștefan cel Mare

31.12.2017

Promăroa Comuneo
Sarulesto

Cre(terea numărului de reintegrări familiale prin constientizarea
parintilor cu privire la nevoia copilului de a creste intr o familie

An 2017

Promaroa Comuneo Radovanu,
Compartiment de asistenta sociala

Promovarea cu proorotate a
plasamentuluo copoluluo la famoloo/
persoane, rude până la gradul IV

Instituirea măsurii de plasament la rude.

An 2017

Promaroa Comuneo Radovanu,
Compartiment de asistenta sociala

Asogurarea prestaţoolor socoale
destonate famoloolor dezavantajate

Acordarea de prestaţii sociale de către AJPIS Călăra(i în baza
dosarelor înticmite (i aprobate de primărie

Permanent
2017

Promaroa Comuneo Radovanu
AJPIS Călăra(i

Demararea unor acţouno de sprojon
materoal 3o fonancoar famoloolor sărace
so famoloolor care au on componenta
lor persoane cu handocap
Monotorozarea persoanelor varstnoce
aflate on sotuatoo de rosc

Acordarea de ajutoare familiilor defavorizate.

Sărbătorile de
Crăciun"2017

Promaroa Comuneo Radovanu
Consiliul Local al Comunei
Radovanu

Monotorotarea monorolor asupra
caruoa este onstotuota o masura de
protectoe
Demararea unor programe de sprojon
materoal 3o fonancoar pentru famoloole
sărace
Informare 3o consoloerea provond
combaterea voolenţeo în famoloe

Sustinerea autoritatilor publice locale in vederea instruirii
asistentilor personali angajati

Vizite la domiciliul.
Acordarea de prestatii sociale dupa caz.
Aplicarea corespunzatoare a programului PEAD (ajutoare
alimentare europene).
Vizite la locuinţele familiilor care au minorii in plasament.
Vizite la locuintele familiilor care au copii institutionalizati
pentru verificarea mentineri sau nu a situatiei care au provocat
masura de protectie respectiva.
Acordare de ajutoare familiilor defavorizate

Pe parcursul anului
2017
La nevoie

Promaroa Comuneo Radovanu
Comparimentul de Asistenta
Sociala

Trimestrial

Promaroa Comuneo Radovanu
Comparimentul de Asistenta
Sociala

Pe parcursul anului
2017

Promăroa Comuneo Radovanu
Parohia com. Radovanu

Combaterea violenţei în familie

Pe parcursul anului
2017

Promăroa Comuneo Radovanu
Postul de poliţie Radovanu
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113.

Prevenorea separaroo copoluluo de
famoloe

Implicarea membrilor Consiliului Comunitar Consultativ pentru
solutionarea problemelor care privesc minorii

114.

Asogurarea prestaţoolor socoale
destonate famoloolor dezavantajate

115.

116.

117.

118.

2017

Promaroa comuneo Radovanu,
Compartiment de asistenta sociala
Consiliul Comunitar Consultativ

Acordarea de prestaţii sociale de către AJPIS Călăra(i în baza
dosarelor întocmite (i aprobate de primărie

Permanent
2017

Promaroa Comuneo Radovanu
Compartiment de asistenta sociala
AJPIS

Ajutorarea persoanelor aflate în
sotuaţoo de urgenţă ce necesotă
ajutoare de urgenţă
Promovarea cu proorotate a
plasamentuluo copoluluo la famoloo/
persoane , rude până la gradul IV

Anchete sociale (i acordarea de ajutoare băne(ti sau de alt gen

Ori de câte ori este
nevoie
2017
An 2017

Promaroa Comuneo Radovanu
Compartiment de asistenta sociala

Asogurarea onformăroo persoanelor șo
famoloolor defavorozate don comună
cu provore la acordarea conform
legoslațoeo în vogoare , de prestatoo
socoale șo acordarea de sprojon șo
logostocă pentru obțonerea acestora

1.Afișarea în locuri publice și la avizierul primăriei a legislației
specifice.
2.Primirea cererilor și a documentelor doveditoare prevăzute de
legislația în vigoare și verificarea datelor înscrise în cereri de
către solicitanți.
3.Stabilirea dreptului, respectiv a cuantumului la care
solicitantul (familia) este îndreptățit.
1.Vizite periodice la locuințele acestora.
2.Asigurarea suportului material, conform prevederilor legale.

Permanent
2017

Promaroa Comuneo Gurbanesto
SPAS

Permanent
2017

Promaroa Comuneo Gurbanesto
SPAS

Implocare șo verofocare a moduluo în
care sunt îngrojoto, în famoloe, monoroo
șo adulțoo cu defocoențe funcțoonale

Instituirea măsurii de plasament la rude

Promaroa Comuneo Gurbanesto
SPAS

Monotorozarea persoanelor vârstnoce
aflate în sotuațoe de rosc

Vizite la domiciliu.

119.

Permanent
2017

Promaroa Comuneo Gurbanesto
SPAS

120.

Asogurarea benefocoolor socoale
destonate famoloolor dezavantajate

Acordarea de beneficii sociale de catre AJPIS Calarasi în baza
dosarelor întocmite și aprobate de promărie.

Permanent
2017

Benefocoo socoale

Acordare beneficii sociale (alocație de stat, alocație de susținere
a familiei, indemnizație creștere copil, indemnizație persoană cu
handicap, ajutor încălzirea locuinței).
Identificarea persoanelor și familiilor aflate în dificultate și
includerea acestora în sistemul de asistență socială.

Permanent
2017

Promaroa Comuneo Gurbanesto
SPAS
AJPIS
Promaroa Comuneo Gurbanesto
SPAS

Permanent
2017

Promaroa Comuneo Gurbanesto
SPAS

Deplasarea în teren, a personalului angajat la SPAS, în vederea
identificării.

Permanent
2017

Promaroa Comuneo Gurbanesto
SPAS

121.
122.

Scăderea număruluo de persoane șo
famoloo aflate în sotuațoe de rosc

123.

Identofocarea persoanelor potențoal
benefocoare de prevederole Legoo nr.
416/2001
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124.

Conștoentozarea pesoanelor cu provore
la onfracțoonalotatea juvenolă

Organizarea de campanii împreună cu organele de poliție locală,
în vederea explicării consecințelor care intervin în cazul unor
infracțiuni (în cazul persoanelor minore).

125.

Promovarea cu proorotate a
plasamentuluo copoluluo la famoloo/
persoane. Rude până la gradul IV

126.

127.
128.

129.

Permanent
2017

Promaroa Comuneo Gurbanesto
SPAS

Identificarea familiilor în cauză.
Consilierea acestor familii.
Instituirea măsurii de plasament la rude.

An 2017

Promaroa Comuneo Borcea
SPAS

Demararea unor acțouno de sprojon
materoal șo fonancoar famoloolor aflate
în sotuațoo de rosc.
Prevenorea separăroo copoluluo de
famoloe

Acordarea de ajutoare familiilor aflate în situații de risc.

An 2017

Promaroa Comuneo Borcea
Consiliul Local al Comunei Borcea

Consilierea parintilor in vederea responsabilitatilor pe care le
au in cresterea si ingrijirea copiilor.

An 2017

Promaroa Comuneo Borcea

Adopțoo

Sprijinirea și îndrumarea familiilor fără copii, care doresc
adoptarea acestora
acordarea venitului minim garantat în funcție de necesitățile
reale și de numărul de persoane beneficiare în termenul stabilit
prin dispoziția Primarului.
acordarea de ajutoare de urgență pentru cazurile sociale grave.

An 2017

Promaroa Comuneo Borcea

Prmanent
2017

Promaroa Comuneo Nocolae
Balcescu
SPAS

Asogurarea benefocoolor socoale
destonate persoanelor songure/
famoloolor defavorozate
Informarea cetățenolor cu provore la
acordarea unor drepturo de asostenta
socoala (ASF,VMG, TSG,
aj.pt.oncalzorea locuonteo)

afisarea in locuri publice (sediul primariei, magazine) a
informatiilor referitoare la: conditiile de acordarea unor drepturi
de asistenta sociala , actele necesare solicitarii acestor drepturi,
noutatole legislative referitoare la beneficiile sociale,
monitorizarea persoanelor aflate in dificultate prin anchete
sociale la domiciliul acestora;
monitorizarea minorilor pentru care s a instituit o masura de
protectie sociala (minori aflati in plasament familial).

Prmanent
2017

Promaroa Comuneo Nocolae
Balcescu
DGASPC

Cresterea graduluo de confort pentru
persoanele songure sau provenond don
famoloo defavorozate
Asogurarea protectoeo pentru
persoanele cu dozabolotato

Ajutorarea persoanelor defavorizate prin distribuirea de pachete
cu alimente prin Programul european POAD.

Prmanent
2017

Promaroa Comuneo Nocolae
Balcescu

Acordarea de indemnizatii persoanelor incadrate in gradul unu
de handicap.

Prmanent
2017

Promaroa Comuneo Nocolae
Balcescu
DGASPC

Realizarea de anchete sociale si demersuri pentru completarea
dosarelor in vederea internarii/institutionalizarii persoanelor fara
locuintă.

Prmanent
2017

Promaroa Comuneo Nocolae
Balcescu

130.

131.

132.

133.

Asogurarea benefocoolor socoale
destonate famoloolor dezavantajate

Acordarea de beneficii sociale de catre AJPIS Calarasi in baza
dosarelor intocmite si aprobate de primarie
15

Permanent 2017

Promaroa Comuneo Modelu
AJPIS

Demararea unor acţouno de sprojon
materoal 3o fonancoar famoloolor sărace

Acordarea de ajutoare familiilor defavorizate.

134.

Sarbatorile de
Craciun 2017

Promaroa Comuneo Modelu
Consiliul Local

135.

Scaderea numaruluo de persoane so
famoloo aflate on sotuatoe de rosc.

Identificarea, consilierea, sprijinirea si monitorizarea familiilor
aflate in situatii de risc.

Permanent 2017

Promaroa Comuneo Modelu
SPAS

136.

Scaderea numaruluo de persoane so
famoloo aflate on sotuatoe de rosc.

Identificarea persoanelor si familiilor aflate in dificultate si
includerea acestora in sistemul de asistenta sociala.

Permanent 2017

Promaroa Comuneo Modelu
SPAS

Asogurarea onformaroo persoanelor so
famoloolor defavorozate don comuna
cu provorea la acordarea de prestatoo
socoale

Afisarea in locuri publice a legislatiei specifice.
Primirea cererilor si stabilirea drepturilor, respectiv a
cuantumurilor la care solicitantul (familia) este indreptatita.

Permanent 2017

Promaroa Comuneo Modelu
SPAS

Monotorozarea persoanelor varstnoce
aflate on sotuatoo de rosc

Vizite la domiciliul.
Acordarea de beneficii sociale dupa caz.
Aplicarea corespunzatoare a programului PEAD(ajutoare
alimentare europene).

Trimestrial
2017
Semestrial
La nevoie

Promaroa Comuneo Modelu
SPAS

Promovarea accesuluo copoluluo la
actovotățo recreatove șo petrecere a
tompuluo lober

Organizarea de acțiuni cu caracter cultural

139.

Pe parcursul anului "
2017

Promaroa Comuneo Luoca
SPAS

140.

Măsuro de asostență a persoanelor
vârsnoce

Servicii comunitare asigu
rate persoanelor vârstnice

Pe parcursul anului "
2017

Promaroa Comuneo Luoca
SPAS

Demararea unor programe de sprojon
materoal so fonancoar pentru famoloole
sărace
Prevenorea separăroo copoluluo de
famoloa sa

Acordare de ajutoare familiilor defavorizate

Pe parcursul anului "
2017

Promaroa Comuneo Luoca
SPAS

Soluționarea problemelor care privesc minorii care au ramas
fara parinti si sprijinirea pentru a fi dati in plasament altor
familii si ajutati sa primeasca si pensie de urmas.
Aplicarea corespunzatoare a programului POAD(ajutoare
alimentare europene).
Identificarea persoanelor singure care nu beneficiaza de o
masura de protectie ( incadrare in grad de handicap, internare in
centru de ingrijire si asistenta sociala)

Pe parcursul anului "
207

Promaroa Comuneo Luoca
SPAS
DGASPC
Promaroa Comuneo Luoca
SPAS

137.

138.

141.

142.

Monotorozarea persoanelor varstnoce
aflate on sotuatoo de rosc
143.
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La nevoie
2017

144.

145.

Asogurarea onformăroo persoanelor 3o
famoloolor defavorozate don comună
cu provore la acordarea, conform
legoslaţoeo specofoce în vogoare, de
prestaţoo socoale 3o acordare de sprojon
3o logostocă pentru obţonerea acestora.

1.Afi(area la avizierul Primăriei a legislaţiei specifice.
2.Consilierea persoanelor interesate.
3.Primirea cererilor (i documentelor doveditoare prevăzute de
legislaţia în vigoare (i verificarea datelor înscrise de către
solicitanţi.
4.Stabilirea dreptului de care poate beneficia solicitantul.

Monotorozarea monorolor asupra
cărora este onstotuotă o măsură
specoală de protecţoe

1.Vizite la domiciliile familiilor care au minori în plasament (i
la (coală.
2.Efectuarea de anchete sociale la domiciliile familiilor care au
copii instituţionalizaţi pentru verificarea menţinerii sau nu a
măsurii de protecţie respectivă.

Permanent
2017

Promăroa Comuneo Vlad Ţepe3
Compartimentul asistență socială

Trimestrial/Semestria
l/La nevoie
2017

Promăroa Comuneo Vlad Ţepe3
Compartimentul asistență socială
DGASPC

146.

Monotorozarea persoanelor vârstnoce
aflate în sotuaţoe de rosc

1.Vizite la domiciliu.
2.Acordarea unor prestaţii sociale după caz.
3.Acordarea ajutoarelor P.O.A.D.

Permanent
2017

Promăroa Comuneo Vlad Ţepe3
Compartimentul asistență socială

147.

Prevenorea separăroo monoruluo de
famoloa sa

1.Discuţii cu părinţii (i familia lărgită a minorului.
2.Implicarea membrilor Consiliului Comunitar Consultativ
pentru soluţionarea problemelor care privesc minorii.

La nevoie
2017

Promăroa Comuneo Vlad Ţepe3
Compartimentul asistență socială
Post Poliţie Comuna Vlad Ţepe(

Combaterea voolenteo în famoloe

Permanent
2017

Promăroa Comuneo Vlad Ţepe3
Compartimentul asistență socială
Post Poliţie Comuna Vlad Ţepe(

Permanent
2017

Promăroa Comuneo Vlad Ţepe3
Compartimentul asistență socială

Permanent
2017

Promăroa Comuneo Vlad Ţepe3
Compartimentul asistență socială

149.

Efectele mogratoeo părontolor la
muncă în străonătate asupra copoolor

1.Informare (i consiliere privind combaterea violenţei în
familie.
2.Întâlniri (i discuţii comune cu tinerii, membrii familiilor
acestora (i reprezentanţii M.A.I.
Informare și consiliere privind combaterea efectelor migrației
părintilor la muncă în străinătate asupra copiilor.

150.

Prevenorea separăroo copoluluo de
păronţo/rude de gradul I

Activitate de consiliere a familiei (i copilului, întocmirea unui
plan de acţiune în funcţie de nevoile lor/specificul cazului.

Promovarea accesuluo copoluluo la
actovotato recreatove so petrecerea
tompuluo lober.
Masuro de asostenta a persoanelor
varstnoce.

Organizarea de spectacole la Caminul Cultural

Pe parcursul anului
2017

Promaroa Comuneo Volcelele

Sprijinirea si indrumarea persoanelor varstnice.

Pe parcursul anului
2017

Promaroa Comuneo Volcelele

Permanent
2017

Promăroa Comuneo Mânăstorea
S.P.A.S.
D.G.A.S.P.C

148.

151.
152.
153.

Promovarea cu proorotate a
plasamentuluo copoluluo la
famoloe/rude

discutii purtate cu binicii si copiii aflati in ingrijire
intocmirea documentatiei pentru plasament
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154.

155.

Din 3 in 3 luni
2017

Promăroa Comuneo Mânăstorea
S.P.A.S.
D.G.A.S.P.C

Solutionarea cu precadere a problemelor sociale urgente prin
acordarea de ajutoare de urgenta aprobate prin hotarari ale
Consiliului Local, la propunerea primarului

Permanent
2017

Promăroa Comuneo Mânăstorea
S.P.A.S.
Consiliul Local Minastirea

Informare provond locurole de munca

Afisarea la sediul primariei si la agentii economici locali a
ofertelor de munca inclusiv cele venite din tarile U.E.

Permanent
2017

Promăroa Comuneo Mânăstorea
S.P.A.S.

Servocoo pentru famoloe

Prevenirea separarii copilului de familie si efectuarea de anchete
sociale.

Trimestrial
2017

Protectoe socoala

Anchete sociale pentru acordarea de prestatii sociale:
VMG,ASF,acordare ajutor incalzire lemne.

Trimestrial
2017

Promaroa Comuneo Perosoru
SPAS
DGASPC
Promaroa Comuneo Perosoru
SPAS

Monotorozarea monorolor asupra
carora este onstotuota o masura de
protectoe

1.Vizite la domiciliile familiilor care au minori în plasament (i
la (coală.
2.Efectuarea de anchete sociale la domiciliile familiilor care au
copii instituţionalizaţi pentru verificarea menţinerii sau nu a
măsurii de protecţie respectivă.

Acordarea de ajutoare de urgenta
famoloolor benefocoare de prestatoo
socoale aflate on dofocultate don cauze
naturale, decese, probleme de
sanatate, etc

156.

157.

Acordare de ajutoare de urgenta si ajutoare de inmormantare.
158.
Afisarea la avizierul primariei legislatia in vigoare privind
asistenta sociala.
Programul „POAD”

Acordarea de alimente (POAD) familiilor vulnerabile.

Stomulent educatoonal

Acordarea si distribuirea de tichete sociale pentru gradinita
precum si efectuarea de anchete sociale.

Reontegraro famoloale

Cre(terea numărului de reintegrări familiale prin constientizarea
parintilor cu privire la nevoia copilului de a creste intr o familie.

Monotorozarea persoanelor varstnoce
aflate on sotuatoo de rosc

Aplicarea corespunzatoare a programului POAD(ajutoare
alimentare europene).
Identificarea persoanelor singure care nu beneficiaza de o
masura de protectie ( incadrare in grad de handicap, internare in
centru de ingrijire si asistenta sociala)

159.

160.
161.

162.
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Ori de cate ori este
nevoie
2017
Permanent
2017
Decembrie"martie
2017
Anul scolar
2016"2017

Promaroa Comuneo Perosoru
SPAS
Consiliul Judetean Calarasi
Promaroa Comuneo Perosoru
SPAS
Gradinita Perisoru

An 2017
Promaroa Comuneo Unorea
La nevoie
2017

Promaroa Comuneo Unorea
Comparimentul de Asistenta
Sociala

Monotorozarea monorolor asupra
caruoa este onstotuota o masura de
protectoe

Vizite la locuinţele familiilor care au minorii in plasament.
Vizite la locuintele familiilor care au copii institutionalizati
pentru verificarea mentineri sau nu a situatiei care au provocat
masura de protectie respectiva.
Combaterea violenţei în familie

165.

Informare 3o consoloerea provond
combaterea voolenţeo în famoloe
Asogurarea acordaroo benefocoolor
socoale destonate grupurolor
dezavantajate

166.

Prevenorea separaroo copoluluo de
famoloe

Implicarea membrilor Consiliului Comunitar Consultativ pentru
solutionarea problemelor care privesc minorii

Asogurarea onformaroo cetatenolor
provond drepturole de care pot
benefocoa conform legoslatoeo so
acordarea acestora

1. Afisarea in locuri publice a afiselor informative.
2. Primirea cererilor si a documentelor doveditoare si verificarea
lor.
3.Stabilirea dreptului, respectiv a cuantumului la care
solicitantul este indreptatit
1.Afi(area în locuri publice (i la avizierul Primăriei a legislaţiei
specifice.
2. Primirea cerereilor (i a documentelor doveditoare prevăzute
de legislaţia în vigoare (i verificarea datelor înscrise în cereri
de către solicitanţi.
3. Stabilirea dreptului, respectiv a cuantumului la care
solicitantului (familia) este îndreptăţit.
Vizite la locuinţele familiilor care au copii instituţionalizaţi
pentru verificarea menţinerii sau nu a situaţiilor care au generat
măsura de protecţie respectivă.

163.

164.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

Asogurarea onformaroo persoanelor so
famoloolor defavorozate don comuna
,cu provore la acordarea ,conform
legoslatoeo on vogoare, de benefocoo
socoale so acordarea sprojonuluo
pentru obtonerea acestora
Monotorozarea monorolor asupra
cărora este onstotuotă o măsură
specoală de protecţoe.
Ajutarea persoanelor aflate în
sotuaţoo de urgenţă ce necesotă
ajutoare de urgenţă
Monotorozarea monorolor asupra
cărora este onstotuotă o măsură
specoală de protecţoe.
Ajutarea persoanelor aflate în
sotuaţoo de urgenţă ce necesotă
ajutoare de urgenţă

Intocmirea dosarelor in baza carora se acorda beneficiile sociale
(alocatie de stat, alocatie de sustinere familiala, ajutor incalzire,
ajutor social, indemnizatii crestere si ingrijire copil/ stimulent de
insertie, indemnizatii si ajutoare – persoane cu handicap,
ajutoare de urgenta)

Anchete sociale (i acordarea de ajutoare băne(ti sau de alt gen

Vizite la locuinţele familiilor care au copii instituţionalizaţi
pentru verificarea menţinerii sau nu a situaţiilor care au generat
măsura de protecţie respectivă.
Anchete sociale (i acordarea de ajutoare băne(ti sau de alt gen
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Trimestrial
2017

Pe parcursul anului
2017
An 2017

Promaroa Unorea
SPAS
Consiliul Comunitar Consultativ
Promaroa Unorea
SPAS, AJPIS, DGASPC
Promaroa Comuneo Unorea
SPAS

An 2017

An 2017

Permanent
2017

La nevoie
2017

Promaroa Unorea
SPAS
Consiliul Comunitar Consultativ
Promaroa Unorea
SPAS, AJPIS, DGASPC

Promaroa Comuneo Unorea
SPAS

Promaroa Comuneo Unorea
SPAS

Ori de câte ori este
nevoie
2017
La nevoie
2017

Promaroa Comuneo Unorea
SPAS impreuna cu personalul
DGASPC
Promaroa Comuneo Unorea

Ori de câte ori este
nevoie
2017

Promaroa Comuneo Unorea

Domenou cheoe 2: Ocuparea forțeo de muncă
Nr.
crt.
1.

2.

3.

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TERMEN DE
REALIZARE

ACŢIUNE

INSTITUŢIE
RESPONSABILĂ

Programe ontegrate de
calofocare/recalofocare so onformare so
consoloere profesoonala pentru
someroo don judetul Calaraso
Incluzounea socoala a femeolor rome

Consilierea profesionala a somerilor, selectie participanti la
formare profesionala si formarea profesionala a somerilor

Decembrie 2017

AJOFM Calaraso

Programe de ocupare si formare pentru femeile rome

Decembrie 2017

AJOFM Calaraso

Adaptabolotate so acces pe poata
muncoo pron onformare so onstruore
on tehnoco de cautare a unuo loc de
munca

Programul de ocupare a fortei de munca
Programul de formare profesionala,
Programul special pentru localităţi din mediul rural
Programul special de ocupare a fortei de munca pentru
comunitati cu numar mare de etnici rromi
Programul privind numarul elevilor si studentilor.
Mediere, consiliere profesionala si formare profesionala,
subventionare locuri de munca

Decembrie 2017

AJOFM Calaraso

Decembrie 2017

AJOFM Calaraso

4.

Masuro actove ontegrate de ocupare on
vederea cresteroo oportunotatolor de
angajare a persoanelor fara loc de
munca

Burse ale locurilor de munca

Decembrie 2017

AJOFM Calaraso

5.

Realozare de masuro actove pentru
stomularea ocuparoo forteo de munca
so combaterea somajuluo.

Actiuni in cadrul parteneriatelor si protocoalelor incheiate

Decembrie 2017

AJOFM Calaraso
Parteneri

6.

Incheoerea de parteneroate so
protocoale cu terto on vederea
cresterea graduluo de ocupare on
randul persoanelor apartonand
grupurolor defavorozate.
Facolotarea accesuluo 3o a partocopăroo
persoanelor aparţonând grupurolor
vulnerabole pe poaţa muncoo

Integrarea/reintegrarea pe piaţa muncii a persoanelor
consumatoare de droguri , precum (i a celor eliberate din
sistemul penitenciar condamnate pentru infracţiuni la (Legea
nr.143/2000)

7.
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Permanent
Anul 2017
(în funţie de
solicitări)

Agenţia Naţională Antidrog
Centrul de Prevenore, Evaluare 3o
Consoloere Antodrog Călăra3o

8.

Facolotarea accesuluo la formarea
profesoonala corelata cu nevooa
persoaneo în vederea cre3teroo
3anselor de ontegrare socoal
Calofocarea/recalofocarea persoanelor
aflate în evodența Agențoolor Județene
pentru Ocuparea Forțeo de Muncă
arondate sau nearondate, precum șo
a altor categoroo de benefocoaro

9.

Comisia de autorizare a Judetului Calarasi din cadrul AJPIS
Calarasi în anul 2017 va autoriza furnizori de formare
profesională a adulţilor care solicită autorizarea (i îndeplinesc
condiţiile legale.
Totalul șomerilor, conform planului de formare profesională
aprobat de către ANOFM,respectiv Ministerul Muncii și
Justiției Sociale care vor urma un program de formare
profesională este de 3748 persoane.
Dintre aceștia 2175 reprezintă femei,22 persoane cu
handicap,109 persoane de etnie romă,1344 șomeri din mediul
rural.
La nivelul județului Călărași vor fi cuprinși la cursuri un număr
de 866 șomeri, dintre care 468 femei.
CRFPA Călărași va organiza în decursul anului un număr de
242 cursuri (calificare,inițiere,perfecționare) astfel: 220 cursuri
pentru șomeri/persoane în căutarea unui loc de muncă și 22
cursuri pentru alte categorii de beneficiari.
În funcție de solicitări, instituția se va autoriza pentru evaluarea
competențelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele
formale.

10.

CRFPA Călărașo ontențoonează să se
autorozeze ca centru de ”evaluare șo
certofocare a competențelor
profesoonale”

Analizarea oportunităților de calificare/recalificare a
personalului propriu al agenților economici cu care vor fi
încheiate parteneriate.

11.

Încheoerea de parteneroate cu cât mao
mulțo angajatoro don județ, în vederea
odentofocăroo de noo ocupațoo pe poața
muncoo șo creșterea accesobolotățoo
celor care fonalozează un program de
formare profesoonală la un loc de
muncă.
Integrarea pe poata muncoo a
persoanelor aflate on cautarea unuo
loc de munca
Afosarea la sedoul promaroeo so la
agentoo economoco localo a ofertelor
de munca.
Bursa locurolor de muncă.

12.

13.

14.

Permanent
Ianuarie"decembrie
2017

AJPIS Calaraso –Comosoa de
autorozare a Judetuluo Calaraso
Furnizorii de formare profesională

31.12.2017

CRFPA Călărașo

31.12.2017
CRFPA Călărașo

31.12.2017

CRFPA Călărașo

Indrumarea persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca.

Permanent
2017

Promaroa Comuneo Tamadau
Mare

Afise distribuite.

Permanent
2017

Promaroa Comuneo Tamadau
Mare

2017

Promaroa Comuneo Chornogo
Societati comerciale private
ALOFM Oltenita
ONG

identificarea persoanelor care sunt in cautarea unui loc de
munca;
atragerea societatilor interesate de forta de muncă;
mediatizarea bursei.
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15.

16.

17.

18.

Mobolozarea persoanelor apte de
munca, somere so onactove on
cautarea unuo loc de munca.
Doscutoo cu agentoo ec. don localotate
on vederea angajaroo unor persoane
don famoloole defavorozate
Integrarea pe poata muncoo a
persoanelor benefocoare de vmg.

24.
25.

distribuit afise

01.03.2017
01.12.2017

Promaroa Comuneo Frumusano
SPAS

contactam ag.economicii din zonele limitrofe comunei

01.03.2017
01.12.2017

Promaroa Comuneo Frumusano
SPAS

Informare provond locurole de munca

Informarea asupra locurilor de munca vacante in vederea
ocuparii acestora, cat si participarea somerilor la cursurile de
calificare si recalificare
Recalificare si perfectionare profesionala prin programe
speciale;
Orientarea persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca
catre mediul urban;
Adaptarea programelor de calificare si recalificare la nevoile
pietei muncii (ex.: in domeniul agricol avand in vedere ca ne
aflam intr o zona cu activitati preponderent agricole si al
serviciilor).
Informarea corecta asupra locurilor de munca vacante in
vederea ocuparii acestora, cat si participarea somerilor la
cursurile de calificare si recalificare.
Informarea persoanelor de etnie romă, a tinerilor peste 18 ani
care părăsesc sistemul instituţionalizat de protective, a
persoanelor cu diyabilităţi cu privire la organizarea unor cursuri
de specializare privind integrarea socială.
Orientarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

Permanent
2017
2017

Promaroa Comuneo Dragalona
SPAS
Expertul local rom,
A.J.O.F.M
Promaroa Comuneo Motreno
AJOFM

2017

Promaroa Comuneo Motreno

An 2017

Promaroa comuneo Roseto

An 2017

Promaroa comuneo Roseto

Organizarea bursei locurilor de munca in localitate.
Organizarea de cursuri de calificare si recalficare.

An 2017

Promaroa comuneo Roseto
AJOFM Calarasi

Integrarea tonerolor pe poaţa muncoo

Organizarea de cursuri de calificare (i recalificare a tinerilor.

An 2017

Integrarea pe poata muncoo a
persoanelor aflate on cautarea unuo
loc de munca.

Orientarea persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca.

An 2017

Promaroa comuneo Roseto
AJOFM Calarasi
Promaroa comuneo Roseto

Integrarea mao facolă pe
poaţa muncoo a persoanelor
aflate în căutarea unuo loc
de muncă

21.

23.

Promaroa Comuneo Gradostea
Asistenta sociala

Orientarea pesoanelor aflate in cautarea unui loc de muna

Informare provond locurole de munca

22.

Permanent
2017

Integrarea pe poata muncoo a
persoanelor aflate on cautarea uno loc
de munca

19.

20.

Informarea si consilierea persoanelor inactive pentru ocuparea
unui loc de munca.

Integrarea pe poaţa muncoo a
persoanelor aflate în căutarea unuo
loc de muncă
Accesul mao bun pe poata forteo de
munca

22

26.

Informare provond locurole de munca
Integrarea în voaţa socoală 3o
culturală a comunotăţoo

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Informare provond locurole de munca

Informarea corecta asupra locurilor de munca vacante in
vederea ocuparii acestora.
Cooptarea a cât mai multe persoane din categoria persoanelor
vulnerabile din comunitate la activităţi sociale organizate în
comunitate (manifestări prilejuite de evenimente cu caracter
social sau cultural) dar (i participarea la slujbele (i activităţile
organizate de biserici (unde cetăţenii vor socializa (i pot primi
ajutor spiritual (i material din partea enoriasilor
Informarea corecta asupra locurilor de munca vacante in
vederea ocuparii acestora.

An 2017

Promaroa comuneo Roseto

Permanent
2017

Promaroa Comuneo Ulmeno
Bisericile din comuna

Pe parcursul anului "
2017

Promăroa Comuneo Ulmeno

Pe parcursul anului "
2017

Promăroa Comuneo Ulmeno

Afosarea la sedoul promaroeo so la
agentoo economoco localo a ofertelor de
munca onclusov cele venote don tarole
U.E.
,.Informare provond
locurole de munca’’

Afise distribuite.

Informarea corectă asupra locurilor de muncă vacante în
vederea ocupării acestora

Pe parcursul anului
2017

Promăroa Comuneo Ștefan cel
Mare

Afo3area la sedoul promăroeo 3o la
agenţoo economoco localo a
ofertelor de muncă, onclusov cele
venote don ţărole u.e.

Afi(e distribuite

Pe parcursul anului
2017

Promăroa Comuneo Ștefan cel
Mare

„Informare, consoloere provond
accesarea de fonduro europene”

Prezentarea oportunităţilor privind accesarea fondurilor
europene

Pe parcursul anului
2017

Promăroa Comuneo Ștefan cel
Mare
G.A.L. Bărăganul de Sud Est

Asogurarea măsurolor de sprojon
pentru angajare, promovare șo
mențonere în muncă a persoanelor
cu dozabolotăţo apte de muncă, în
condoţoo de echotate socoală: servocoo
de recuperare 3o menţonere a
sănătăţoo, evaluare a capacotăţoo 3o
aptotudonolor de muncă, consoloere 3o
oroentare profesoonală, sprojon pentru
calofocare/recalofocare, sprojon pentru
găsorea 3o mențonerea loculuo de
muncă (angajare asostată), transport
adaptat la/de la locul de muncă, etc.
3o adaptarea loculuo de muncă

consolidarea parteneriatului cu AJOFM Calarasi,
organizarea (i participarea la bursele locurilor de munca
pentru persoanele cu dizabilitati
identificarea (i realizarea , de proiecte care sa vizeze
formarea , orientarea si angajarea in munca a persoanelor
cu handicap, impreuna cu autoritatile publice locale , cu
angajatori locali, alte institutii
initierea unor programe de formare vocationala (i
imbunatatire a deprinderilor pentru viata independenta a
tinerilor cu handicap scolarizati, beneficiari de masuri de
protectie
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Promăroa Comuneo Săruleșto
DGASPC
AJOFM
31.12.2017

Informare provond locurole de munca
34.

35.

36.

Integrarea tonerolor pe poaţa muncoo
Afosarea la sedoul promaroeo so la
agentoo economoco localo a ofertelor de
munca onclusov cele venote don tarole
U.E.
Informare provond locurole de munca

39.

40.

43.

Promaroa Comuneo Radovanu

Pe parcursul anului "
2017

Promăroa Comuneo Radovanu

Pe parcursul anului "
2017

Promăroa Comuneo Radovanu

Permanent
2016

Promaroa Comuneo Gurbanesto

Permanent
2016

Promaroa Comuneo Gurbanesto

Afoșarea la sedoul promăroeo șo la
agențoo economuco localo a ofertelor
de muncă, onclusov cele venote don
țărole UE
Integrarea pe poata muncoo a
persoanelor aflate on cautarea unuo
loc de munca.

Prin afișare și pliante distribuite.

Ocazional
2017

Promaroa Comuneo Gurbanesto
Agenți economici

Orientarea persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca.

An 2016

Promaroa Comuneo Borcea

Informare provond locurole de munca

Informarea asupra locurilor de munca vacante in vederea
ocuparii acestora, cat si participarea somerilor la cursurile de
calificare si recalificare.

An 2016

Promaroa Comuneo Borcea

Economoa socoală1 un domenou care
merotă studoat

Seminarii si întîlniri în care este prezentată economia socială ca
oportunitate de dezvoltare a comunității.

An 2016

Promaroa Comuneo Borcea

Cresterea ocuparoo forteo de munca
on randul persoanelor benefocoare de
venot monom garantat, precum so a
altor categoroo defavorozate

Informarea persoanelor aflate în cautarea unui loc de munca,
prin afisarea in locuri publice a locurilor de munca oferite de
agentii economici din localitate sau din localitatile invecinate
Colaborarea cu persoanele ce doresc sa recruteze forta de munca
din randul persoanelor fara venituri din localitate.

Lunar
2017

Promaroa Comuneo Nocolae
Balcescu

Integrarea pe poata muncoo a
persoanelor aflate on cautarea unuo
loc de munca.

41.

42.

Afise distribuite.

Permanent
2017

Informarea corecta asupra locurilor de munca vacante in
vederea ocuparii acestora, cat si participarea somerilor la
cursurile de calificare si recalificare organizate de BRIO.
Orientarea persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca,
către mediul urban.

37.

38.

Informarea corecta asupra locurilor de munca vacante in
vederea ocuparii acestora, cat si participarea somerilor la
cursurile de calificare si recalificare.
Informarea tinerilor peste 18 ani care părăsesc sistemul
instituţionalizat de protectie, a persoanelor cu dizabilităţi cu
privire la organizarea unor cursuri de specializare privind
integrarea socială.
Organizarea de cursuri de calificare (i recalificare a tinerilor.
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44.
45.

Informare provond locurole de munca

Distribuirea de pliante

Permanent 2017

Afosarea la sedoul promaroeo a
ofertelor de munca
Bursa locurolor de munca

Afise
Anunturi
Mediatizarea cu ajutorul unui LCD electronic, cu ajutorul caruia
persoanele doritoare pot cauta locuri de munca disponibile atat
in judet cat si in tara
Organizarea de cursuri de calificare și recalificare a tinrilor

Permanent 2017

46.
Integrarea tonerolor pe poața muncoo
47.

48.

Informare provond locurole de muncă

49.

Afosarea la sedoul promăroeo șo la
agențoo economoco localo a ofertelor de
muncă, onclusov cele venote don tărole
UE

50.

Vreau un loc de muncă!

51.

Informarea corectă asupra locurilor de muncă vacante in
vederea ocupării acestora
Afise și pliante distribuite

1.Promovarea de proiecte cu caracter social de dezvoltarea
resurselor umane și ocuparea forței de muncă.
2.Întâlniri cu membrii comunității aflați în astfel de situații.

Informarea so ntegrarea tonerolor pe
poata muncoo

1.Informarea tinerilor despre cursurile organizate la nivel local si
judetean.
2.Afisarea la sediul Primariei si la agentii economici locali a ofertelor
de munca , inclusiv cele venite din UE.
3.Pliante distribuite.

Integrarea tonerolor pe poaţa muncoo

Informarea tinerilor asupra locurilor de munca vacante in
vederea ocuparii acestora, cat si participarea somerilor la
cursurile de calificare si recalificare.
Afisarea la sediul primariei si la agentii economici locali a
ofertelor de munca inclusiv cele venite din tarile U.E.

52.
Informare provond locurole de munca
53.

55.

Promaroa Comuneo Modelu
SPAS

Pe parcursul anului "
2017

Promăroa Comuneo Luoca
SPAS
AJOFM

Pe parcursul anului "
2017
Pe parcursul anului "
2017

Promăroa Comuneo Luoca

Permanent
2017

Anul 2017

Promăroa Comuneo Mânăstorea
S.P.A.S.

Permanent
2017

Promăroa Comuneo Mânăstorea
S.P.A.S.
Avizierul Primariei
Promaroa Comuneo Perosoru
SPAS
AJOFM Calarasi
Promaroa Comuneo Perosoru

Oferta locuro de munca

Afisarea la avizier a agentilor economici care ofera locuri de
munca.
Informarea corecta asupra locurilor de munca vacante in
vederea ocuparii acestora, cat si participarea somerilor la
cursurile de calificare si recalificare.
Orientarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

Permanent
2017
Permanent
2017

Integrarea pe poaţa muncoo a
persoanelor aflate în căutarea unuo
loc de muncă
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Promăroa Comuneo Vlad Ţepe3
Instituția prefectului
Promaroa Comuneo Volcelele

Permanent
2017

Informare provond locurole de munca

Promăroa Comuneo Luoca
AJOFM
Agenti economici

Pe parcursul anului
2017

Afisarea la avizier a pliantelor cu oferte de munca.

56.

57.

Permanent 2017

Stomularea forteo de munca
54.

Promaroa Comuneo Modelu
SPAS
Promaroa Comuneo Modelu
SPAS

Anul 2017

Promaroa Comuneo Unorea

Promaroa Comuneo Unorea

Domenou cheoe 3: Educațoe
Nr.
crt.

DENUMIREA OBIECTIVULUI

Facolotarea șo stomularea partocopăroo
la educațoa tompuroe a copoolor
provenoțo don grupuro dezavantajate

1.

2.

3.

Derularea unor programe șo prooecte
care controbuoe la creșterea
partocopăroo școlare
Asogurarea cadruluo educațoonal șo
legoslatov pentru respectarea
dreptuluo la educațoe al
copoolor/tonerolor provenoțo don
grupuro socoale defavorozate

TERMEN DE
REALIZARE

ACŢIUNE

1.a)Realizarea unei previziuni la nivelul comunităților privind
participarea școlară, pe baza recensământului populației de
vârstă preșcolară și școlară.
1.b)Orientare (colară (i profesională în acord cu particularităţile
fizice, fiziologice (i psihologice ale a copiilor/elevilor/tinerilor cu
cerinte educationale speciale.
2.a) Actualizarea bazei de date la nivelul județului privind
participarea la educația timpurie a copiilor romi.
2.b)Actualizarea bazei de date la nivelul județului privind
integrarea și participarea la educația timpurie a elevilor cu
cerinte educationale speciale.
3. Realizarea unor activități de consiliere privind beneficiile
înscrierii în sistemul educațional.

INSTITUŢIE
RESPONSABILĂ

Iunie 2017

Septembrie/octombrie
2017

I.S.J. Călărașo
CJRAE Călărași
Unitățile de învățământ din județ

Permanent
2017

1.Implicarea unităților de învățământ în proiecte și programe
care contribuie la creștere participării școlare

Permanent
2017

I.S.J. Călărașo
Unitățile de învățământ din județ

1.a)Înscrierea copiilor de vârstă școlară din județ la
educația de bază.
1.b) Asigurarea egalitǎții de (anse (i sporirea accesului la educație
a elevilor cu cerinte educationale speciale.
2.a)Actualizarea anuală a bazei de date la nivelul
județului privind participarea la educația de bază a
copiilor romi.
2.b)Actualizarea bazei de date la nivelul județului privind
integrarea si participarea la educație a copiilor/elevilor cu
cerinte educationale speciale.
3.Monitorizarea frecventării cursurilor de către toți
elevii pentru reducerea ratei de părăsire timpurie a
școlii

Permanent
2017

I.S.J. Călărașo
CJRAE Călărași/
Unitățile de învățământ din județ

Mai 2017

I.S.J. Călărașo
Unitățile de învățământ din județ

Permanent
2017

I.S.J. Călărașo
Unitățile de învățământ din județ
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4.Aprobarea investigațiilor privind abandonul școlar și
inițierea unor măsuri ameliorative.

Permanent
2017

I.S.J. Călărașo
CJRAE Călărași

5.Consilierea și monitorizarea elevilor aflați în situații
de risc/abandon școlar
6.Inițierea și derularea de proiecte interinstituționale,
comunitare în vederea asigurării accesului la
educație

Permanent
2017
Permanent
2017

I.S.J. Călărașo
CJRAE Călărași
I.S.J. Călărașo

7.Diversificarea conținuturilor prevăzute prin studiul
în limba rromani, curiculum opțional
8.Organizarea unor cursuri de formare inițială și
continuă pentru cadre didactice rome și nerome
care lucrează cu elevii romi

Februarie/martie
2017
Mai/iunie 2017

I.S.J. Călărașo
Unitățile de învățământ din județ
I.S.J. Călărașo
C.C.D. Călărași

9.a)Dezvoltarea și diversificarea serviciilor de sprijin
educațional în funcție de necesitățile comunităților.
9.b)Asigurarea calităţii serviciilor de asistenţă psihopedagogică,
educaţională pentru copiii / elevii cu cerinţe educaţionale speciale;

Septembrie/octombrie
2017

I.S.J. Călărașo
CJRAE Călărași

10.Înființarea de noi posturi de mediatori școlari în
vederea creșterii gradului de participare la educație
a copiilor de etnie romă

Septembrie/octombrie
2017

I.S.J. Călărașo
CJRAE/Primării

Iunie 2017

I.S.J. Călărașo
Universitatea din București

Permanent
2017

I.S.J. Călărașo
C.C.D. Călărași

Martie 2017

I.S.J. Călărașo
Unitățile de învățământ din județ

mai 2017

I.S.J. Călărașo
Unitățile de învățământ din județ

Septembrie/octombrie
2017

I.S.J. Călărașo
Unitățile de învățământ din județ

Septembrie/octombrie
2017

I.S.J. Călărașo
Unitățile de învățământ din județ

11.Formarea mediatorilor școlari în domeniul:
managementul problemelor asociate educației
icluzive
12.a)Organizarea unor stagii de formare și schimburi de
experiență în domeniul educației incluzive,
a elementelor de istorie, cultură și tradiții rome,
precum și pe teme referitoare la diversitate
12.b) Programede dezvoltare profesională și de formare continuǎ
a profesorilor din învǎțǎmậntul special în perspectiva schimbǎrilor
curriculare (i a managmentului clasei;
13.Elaborarea unei baze de date la nivelul fiecărei
(coli referitoare la situaţiile de risc de abandon
(colar
14.Realizarea unei baze de date cu copiii de etnie
romă
4.

Implementarea la novel județean a
programelor care controbuoe la
prevenorea abandonuluo școlar șo
completarea educațoeo de bază

1.Extinderea/dezvoltarea programelor de tip „Școală
după școală“ la nivelul comunităților unde
ponderea elevilor romi este semnificativă
2.Continuarea programelor de tipul “A doua șansă“,
în vederea corectării părăsirii timpurii a școlii
27

Promovarea polotocolor oncluzove la
novelul sostemuluo de învățământ
călărășean
5.

6.

Contonuarea măsurolor aformatove în
domenoul educațoeo

3.Organizarea la nivelul unităților de învățământ cu
populație majoritară romă, a unor grupuri de lucru
mixte, alcătuite din reprezentanți ai comunității locale,
consilieri pentru romi, ONG uri, reprezentanți ai
comunității rome, mediatori școlari, în vederea
evaluăriiprincipalelor nevoi ale copiilor romi și
aplicăriiprogramelor de sprijinire a acestora
4.Organizarea de activități de educare a părinţilor
pentru asigurarea educaţiei copiilor, astfel încât să
se reducă abandonul (colar.
5.Monitorizarea privind cuprinderea copiilor de vârstă
pre(colară (i (colară într o formă de învăţământ

Septembrie/octombrie
2017

I.S.J. Călărașo
Primării

Septembrie/octombrie
2017

1.a).Continuarea programelor de susținere educațională
a copiilor proveniți din grupuri dezavantajate: Rechizite școlare,
Lapte și corn, Bani de liceu, Euro 200, Tichete sociale pentru
grădiniță
1.b)Acordarea de suport familiilor copiilor cu cerinte educative
speciale; HG 423/ 2016
2.Asigurarea sumelor necesare navetei elevilor

Septembrie/octombrie
2017

I.S.J. Călărașo
Unitățile de învățământ din județ
CJRAE Călărași
I.S.J. Călărașo
Unitățile de învățământ din județ
CJRAE Călărași
I.S.J. Călărașo
Unitățile de învățământ din județ
Consiliul Județean
Primării

1.Acordarea în continuare de facilități și locuri
distincte pentru elevii romi care doresc să urmeze
învățământul preuniversitar liceal, profesional sau
postliceal

Permanent
2017

Permanent
2017
Iunie 2017

I.S.J. Călărașo
Unitățile de învățământ din județ
I.S.J. Călărașo
Unitățile de învățământ din județ
Partida Romilor

2.a)Organizarea de activități de educare pentru
prevenirea infracţionalităţii
2.b)Cre(terea importantei terapiilor specifice (i a serviciilor
educaționale în acțiunea de compensare, reabilitare (i integrare
(colara a elevilor cu cerinte educative speciale;

Permanent
2017

I.S.J. Călărașo
CJRAE Călărași
Unitățile de învățământ din județ
I.P.J. Călărași

3.a)Culegerea și actualizarea datelor privind
participarea copiilor romi la educație pe niveluri de
învățământ, unde ponderea elevilor romi este de
minimum 15%
3.b)Stabilirea strategiilor de intervenție educationalǎ (i terapeuticǎ
pentru copiii/elevii integrati (planuri de servicii personalizate);
monitorizarea evoluției copiilor/elevilor cu CES;
4.a)Promovarea diversității culturale, organizarea de
concursuri, campanii de combatere a discriminării
pe baze etnice.
4.b)Scolarizarea tuturor elevilor înscri(i, înlăturarea oricăror

Mai 2017

I.S.J. Călărașo
Unitățile de învățământ din județ

Permanent
2017

I.S.J. Călărașo
Unitățile de învățământ din județ
Primării
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formelor de discriminare și evitarea abandonului (colar ;
5.a)Creșterea participării și a performanțelor școlare
ale elevilor romi.
5.b)Cre(terea rolului activităţilor educative (colare (i extra(colare
pentru formarea complexă a personalităţii copiilor (i tinerilor cu
cerinte educative speciale.
6.a)Prevenirea și combaterea cazurilor de discriminare
instituționalizată prin informarea cadrelor didactice
despre legislația în domeniul nediscriminării,
precum și prin predarea unor asemenea teme la
orele de dirigenție
6.b)Asigurarea calitǎtii educației (i a sistemului național de
învǎțǎmậnt special prin oferirea de servicii specializate centrate
pe nevoile copiilor cu cerințe educative speciale;
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Permanent
2017

I.S.J. Călărașo
Unitățile de învățământ din județ
Primării

Permanent
2017

I.S.J. Călărașo
Unitățile de învățământ din județ

Activităţi de informare/con(tientizare în rândul familiilor din
mediul rural privind importanţa implicării în educaţia copiilor.

Permanent
Anul 2017

Agenţia Naţională Antidrog
Centrul de Prevenore, Evaluare 3o
Consoloere Antodrog Călăra3o

7.

Cre3terea noveluluo de sensobolozare 3o
responsabolozare a famoloolor în
vederea oferoroo de modele pozotove
copoolor, în cadrul programelor de
onformare, educare 3o con3toentozare
cu provore la efectele consumuluo de
droguro

8.

Prevenorea abandonuluo scolar.

Activitati de consiliere a familiilor si copiilor –intocmirea unui
plan de actiune in functie de nevoile lor.

Permanent
2017

9.

„Bobloonet” pentru toto.

Accesul tuturor persoanelor la Programul National”Biblionet”
in scopul cresterii gradului de informare si dezvoltare personala
si profesionala.

Permanent
2017

Promaroa Comuneo Tamadau
Mare
Biblioteca Tamadau Mare

10.

Reabolotarea so modernozarea
cladorolor avand destonatoa de scoloo so
gradonote don localotate.

Repararea acoperisuliu, renovarea salilor de curs, construire de
grupuri sanitare in interiorul cladirii, dotarea cu mobilier
corespunzator.

2017

Promaroa Comuneo Tamadau
Mare

Cresterea graduluo de alfabetozare on
randul grupurolor excluse socoal.

identificarea acestor persoane;
informarea cu privire la beneficiile unei educatii scolare
corespunzatoare.

Prevenorea abandonuluo scolar

Colaborarea cu scoala, gradinita in vederea preveniri
abandonului scolar

,,Bobloonet “pentru toţo

Facilitatea accesului tuturor persoanelor la Programul Naţional
Biblionet in scopul cresterii gradului de informare (i dezvoltarii
personalitatii individuale

11.

12.

13.

16.

Trimestrial/semestrial
/ la nevoie
2017
Permanent
2017

consilierea familiilor care se afla in risc de abandon scolar

01.03.2017
01.12.2017

Stomularea partocoparoo on
onvatamontul prescolar a copoolor don
famoloole defavorozate on vederea
obtoneroo tochetuluo socoal

intocmirea documentatiei necesare obtinerii stimulentului
educational

01.03.2017
01.12.2017

Stomularea partocoparoo
copoolor/adultolor on sostemul scolar so
prevenorea abandonuluo scolar

Organizarea de campanii cu privire la importanta educatiei, in
special in cartierele de romi;
Stimularea copiilor, tinerilor, persoanelor adulte sa continue
programele tip,,A doua sansa’’ in vederea absolvirii
invatamantului obligatoriu;
Premierea elevilor cu performante scolare deosebite;acordare de
burse sociale;
Organizarea de activitati extrascolare.

Prevenorea abandonuluo scolar
14.

15.

2017

30

2017

Promaroa Comuneo Tamadau
Mare

Promaroa Comuneo Chornogo
Scolile din localitate
ISJ
ONG
Promaroa Comuneo Gradostea
Asistenta sociala
Promaroa Comuneo Gradostea
Biblioteca comunala
Promaroa Comuneo Frumusano
SPAS

Promaroa Comuneo Frumusano
SPAS
Promaroa Comuneo Dragalona
I.S.J.Calarasi,
Cadre didactice,
Consilieri scolari psiholog scolar,
Reteaua Comunitara,
Scolile

17.

Stomularea partocoparoo on
onvatamantul prescolar a copoolor
provenoto don famoloo defavorozate

Acordare tichete sociale de gradinita;
Implementarea Programului –pilot de acordare a unui suport
alimentar pentru prescolari si elevi.

Campanoo de onformare

Informarea parintilor cu privire la importanta frecventarii
gradinitei, precum si acordarea tichetelor sociale , pentru
familiile eligibile
Informarea parintilor si a elevilor cu privire la importanta
frecventarii cursurilor scolare, continuitatii acestor cursuri

18.
19.

Campanoo de onformare

23.

Promaroa Comuneo Motreno
Scolile din localitate
An 2017

Promaroa Comuneo Roseto
Scoala Generala ”Iancu Rosetti”

An 2017

Promaroa Comuneo Roseto
Scoala Generala ”Iancu Rosetti”
Promaroa Comuneo Roseto
Scoala Generala ”Iancu Rosetti”

Identofocare copoo cu ceronte
educatoonale specoale

Identificarea copiilor cu cerinte educationale speciale si
colaborarea cu cadrele didactice in vederea integrarii lor intr o
forma de invatamant

Permanent 2017

Actouno de voluntaroat

Implicarea copiilor in actiuni de voluntariat , proiecte de
intrajutorare umanitara

20.

22.

Promaroa Comuneo Dragalona
I.S.J.Calarasi,
Cadre didactice,
Consilieri scolari psiholog scolar,
Reteaua Comunitara,
Scolile
Promaroa Comuneo Motreno
Scolile din localitate

Sustinerea materială a copiilor care provin din familii
defavorizate –acordare de burse sociale.
Cuprinderea în sistemul de învăţământ a tuturor copiilor de
vârstă (colară.
Colaborarea cu scoala, respectiv gradinita in vederea prevenirii
abandonului scolar
Realizarea unor programe de consiliere a părinţilor din etnia
roma pentru cre(terea interesului acestora în procesul educativ

Promovarea educatoeo

21.

2017

Prevenore abandon scolar
Îmbunătăţorea randamentuluo 3colar
al copoolor romo

24.

An 2017

An scolar 2016/2017

Promaroa comuneo
Independenta
Scoala George Valsan
Independenta
Promaroa comuneo
Independenta
Scoala George Valsan
Independenta

Facilitarea accesului tuturor persoanelor la programul naţional
„Biblionet” în scopul cre(terii gradului de informare (i a
dezvoltării personalităţii individuale.

Pe parcursul anului
2017

Promăroa Comuneo Ștefan cel
Mare

,,Acţouno de onformare,
con3toentozare, educare pe teme de
protecţoa naturoo’’

Distribuire de pliante și acțiuni informative la papi și biblioteca
comunala

Pe parcursul anului
2017

Promăroa Comuneo Ștefan cel
Mare
P.A.P.I.

27.

,,Înfoonţarea unuo after school’’

Servicii comunitare

Pe parcursul anului
2017

28.

Prevenore abandon scolar

Colaborarea cu scoala, respectiv gradinita in vederea prevenirii
abandonului scolar

25.

26.

„Bobloonet” pentru toţo

31

Permanent
2017

Promăroa Comuneo Ștefan cel
Mare
Promaroa Comuneo Radovanu
Scoala D.I. Ghica Radovanu

,,Bobloonet “pentru toţo

Facilitatea accesului tuturor persoanelor la Programul Naţional
Biblionet in scopul cresterii gradului de informare (i dezvoltarii
personalitatii individuale.

30.

Prevenorea abandonuluo scolar.

Activități de consiliere a familiilor și copiilor. Întocmirea unui
plan de acțiune în funcție de nevoile lor.

An 2017

31.

Consoloere ondovoduală șo de grup
pentru păronțo șo elevoo cu probleme

Săptămânal asistentul social împreuna cu psihologul, vor
organiza întâlniri de consiliere individuală și de grup cu elevii
și părinții elevilor din familiile cu probleme.

An 2017

29.

Permanent
2017

Promăroa Comuneo Radovanu,
Scoala Gimnaziala D.I.Ghica
Radovanu, Biblioteca Comunala
Promaroa Comuneo Borcea
SPAS
Scoala
Gradinita
Promaroa Comuneo Borcea
SPAS
Scoala
Gradinita

34.

Facolotarea accesuluo la educatoe a
copoolor don comunotatole ozolate

Consilierea parintilor și copiilor provenind din familii
dezorganizate sau cu probleme financiare și informarea
acestora cu privire la avantajele prezentei la cursuri si
dezavantajele abandonului scolar.
Acordarea de alocatii pentru sustinerea familiala si acordarea
tichetelor sociale pentru gradinita.
Preluarea documentelor pentru acordarea alocatiei de stat
pentru copii.
Colaborarea cu conducerea institutiilor de invatamant si cadrele
didactice la selectarea copiilor provenind din randul
beneficiarilor de venit minim garantat pentru participarea la
proiectul Vreau la scoala, sustinut de ADRA.
Servicii de consiliere/informare scolara pentru familiile din
comunitati defavorizate cu privire la avantajele participarii la
procesul educational
Asigurarea transportului gratuit prin punerea la dispozitie a
microbuzelor scolare

Asogurarea accesuluo la educatoe a
copoolor anteprescolaro

Acordarea unor bonuri pentru familiile defavorizate pentru a
acoperii costul gradinitei

Semestrial

35.

Foonţele umane nu au preţ. Stop
trafoculuo de persoane!

Informare (i consiliere privind combaterea efectelor traficului
de persoane.

Mai 2017

Promăroa Comuneo Vlad Ţepe3
Compartimentul asistență socială
Școala Gimnazială nr.1Vlad Țepeș

„Bobloonet” pentru toţo’’

Facilitarea accesului tuturor persoanelor la programul naţional
„biblionet” în scopul cre(terii gradului de informare (i a
dezvoltăriipersonalităţii individuale

Pe parcursul anului
2017

Promăroa Comuneo
Luoca

32.

Prevenorea so reducerea abandonuluo
scolar.

Prevenorea abandonuluo scolar
33.

36.

37.

32

Permanent
2017

Permanent
2017
Permanent
2017

Promaroa Comuneo Nocolae
Balcescu
Scoala Gimnaziala Nicolae
Balcescu

Promaroa Comuneo Modelu
SPAS
Scoala
Promaroa Comuneo Modelu
SPAS
Scoala
Promaroa Comuneo Modelu
SPAS

38.

Campanoe de onformare provond
stomularea partocoparoo on
onvatamontul prescolar a copoolor
provenond don famoloo defavorozate
Prevenore abandon scolar

39.

41.

Îmbunătăţorea randamentuluo 3colar
al copoolor romo

Monotorozare sotuatoe scolara copoo cu
masura specoala de protectoe
42.

„Bobloonet pentru toto”

Servicii de consiliere/informare scolara pentru familiile din
comunitati defavorizate cu privire la avantajele participarii la
procesul educational

Permanent
2017

Promăroa Comuneo Mânăstorea
S.P.A.S.
Lic.Teh.Matei Basarab Manastirea

Consilierea parintilor și copiilor provenind din familii
dezorganizate sau cu probleme financiare și informarea
acestora cu privire la avantajele prezentei la cursuri si
dezavantajele abandonului scolar.
Consilierea parintilor și copiilor provenind din familiile rome.

Permanent
2017

Promăroa Comuneo Mânăstorea
Lic.Teh.Matei Basarab

Permanent
2017

Colaborarea cu conducerea institutiilor de invatamant si cadrele
didactice.
Acordarea de alocatii pentru sustinerea familiala si acordarea
tichetelor sociale pentru gradinita.
Preluarea documentelor pentru acordarea alocatiei de stat
pentru copii.
Proiectul „ Cartea cel mai bun prieten”.
„Minunata lume a cartilor proiect de parteneriat educational”.

Permanent
2017

Promăroa Comuneo Mânăstorea
S.P.A.S.
Reprezentant romi
Lic.Teh.Matei Basarab
Promăroa Comuneo Mânăstorea
S.P.A.S.

Anul scolar 2016"
2017
Ianuarie"iunie2017

Promaroa Comuneo Perosoru
Bibliotecarul comunei
Asistent social

43.
Proiectul „ Parte de carte”.

Aprilie"iunie 2017

Prevenorea abandonuluo scolar

Consilierea parintilor si copiilor cu risc de abandon scolar.

Anul scolar
2016"2017

Plennong famoloal

Indrumarea tinerilor pentru obtinerea de materiale de
contraceptie.

Permanent
2017

Cresa

Educatie anteprescolara.

Promovarea educatoeo

Cuprinderea în sistemul de învăţământ a tuturor copiilor de
vârstă (colară.

Permanent
2017
Permanent
2017

Prevenore abandon scolar

Colaborarea cu scoala, respectiv gradinita in vederea prevenirii
abandonului scolar

44.

45.
46.
47.

48.
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Permanent
2017

Promaroa Comuneo Perosoru
SPAS
Sc.Gimnaziala Perisoru
Promaroa Comuneo Perosoru
SPAS
DGASP
Promaroa Munocopouluo Calaraso
Directia de Asistenta Sociala
Promaroa Comuneo Unorea
Cosiliul Local al Comunei
Unorea
Promaroa Comuneo Unorea
Scoala cu clasele I – VIII Unirea

Domenou cheoe 4: Sanatate
Nr.
crt.
1.

2.

DENUMIREA OBIECTIVULUI

Implementarea programelor de sanatate
care să răspundă problemelor de
sănătate publică prioritare (i nevoilor
persoanelor aparţinând grupurilor
vulnerabile

Intărorea reţeleo de asostenţă
medocală comunotară la novelul
judeţuluo

Imbunătaţorea accesuluo persoanelor
vulnerabole la servocoo de sănatate

3.

ACŢIUNE

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Călăra(i derulează
următoarele investiţii în cadrul Programelor de sănătate:
1.

Programul naţional de vaccinare

2.

Programul naţional de boli transmisibile (HIV SIDA,
tuberculoză (i alte boli trabnsmisibile prioritare)

3.

Programul naţional de monitorizare a factorilor
determinanţi din mediul de viaţă (i de muncă.

4.

Programul naţional de evaluare, promovare a sănătăţii
(i educaţie pentru sănătate.

5.

Programul naţional de sănătate a femeii (i copilului

1.

Cre(terea numărului de lucrători comunitari din judeţ

2.

Derularea de campanii IEC privind prevenirea
tuberculozei

Implementarea de către CPECA de proiecte specifice de
asistenţă pe tip de drog conform datelor de prevalenţă a
consumului din zonă (tutun, alcool (i alte substanţe)
Promovarea de către CPECA a serviciilor de asistenţă (i
intervenţie timpurie
Formarea profesionala/informarea de către CPECA a
speciali(tilor: medici, cadre medicale medii, farmaci(ti, alţii
care lucrează în domeniul reducerii riscurilor asociate
consumului de droguri.
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INSTITUŢIE

TERMEN DE
REALIZARE

RESPONSABILĂ

Permanent anul 2017

D.S.P. Călărașo

Permanent anul 2017

D.S.P. Călărașo

Permanent
Anul 2017
Permanent
Anul 2017
Permanent
Anul 2017

Agenţia Naţională Antidrog
Centrul de Prevenore, Evaluare 3o
Consoloere Antodrog Călăra3o
Agenţia Naţională Antidrog
Centrul de Prevenore, Evaluare 3o
Consoloere Antodrog Călăra3o
Agentia Nationala Antidrog
Centrul de Prevenore, Evaluare so
Consoloere Antodrog Calaraso

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

Dezvoltarea actovotatolor de plenong
famoloal pentru cazurole socoale so on
specoal pentru famoloole cu multo copoo
aflate on sotuato de rosc.
Organozarea de campanoo de
onformare referotore la condoţoole
ogoenoco1sanotare
Cresterea graduluo de onformare
provond roscurole bololor
transmosobole.
Campanoo de onformare provond
starea de sanatate a populatoeo.

Indrumarea persoanelor de sex feminin catre cabinetele
medicale, in vederea obtinerii de metode contraceptive, gratuite.

Permanent
2017

Promaroa Comuneo Tamadau
Mare

1.Discutii privind importanta unui spatiu de locuit igienizat
corespunzator.
2.Discutii privind masurile de igiena necesare unei vieti
sanatoase.
1.Informarea in randul cetatenilor prin distribuirea de pliante.
2.Discutii privind masurile de prevenire al inbolnavirilor

Permanent
2017

Promaroa ComuneoTamadau
Mare

identificarea persoanelor vulnerabile;
discutii;
distribuirea de pliante.

Permanent
2017
2017

Cresterea graduluo de preventoe a
asostenteo medocale comunotare

Ocuparea posturilor vacante de asistenti medicali comunitari si
asistenti medicali scolari

Informare provond roscurole asocoate
bololor transmosobole so omportanta
vacconaroo
Organozarea ompreuna cu medocoo de
la dospensarul don localotate a unor
ontolnoro cu tonerele mame

Desfasurarea de campanii de informare a cetatenilor

Identofocarea so omplementarea unor
programe specofoce asostenteo
medocale
Derularea de programe de sanatate
care sa facoloteze protectoa maternala

Activitati de consiliere medicala prin mediatori sanitari si
asistenti medicali comunitari

2017

Distribuirea de lapte praf in scopul profilaxiei distrofiei copiilor
cu varsta de 0 12 luni, care nu beneficiaza de lapte matern

2017

Favorozarea accesuluo la servocoo de
sanatate

Asistenta medicala primara

2017

Cresterea accesuluo la servocoole de
sanatate publoca

Identificarea persoanelor de etnie roma care nu sunt inscrise pe
listele medicilor de familie

2017

Dezvoltarea actovotăţolor de plannong
famoloal pentru cazurole socoale 3o
în specoal pentru famoloole cu mulţo
copoo aflate în sotuaţoo de rosc

Indrumarea persoanelor de sex feminin catre cabinetele
medicale, in vederea obtinerii de metode contraceptive, gratuite

2017

informarea si pregatiraea acestora invederea folosirii
contraceptivelor
prevenirea si combaterea bolilor venerice
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2017

2017

01.03.2017
01.12.2017

Promaroa ComuneoTamadau
Mare
Cabinet medical
Promaroa Comuneo Chornogo
D.S.P.
Centrul comunitar
Compartiment asistenta sociala
Promaroa Munocopouluo Oltenota
SPAS, Prefectura judetului
Calarasi, DSP
Promaroa Munocopouluo Oltenota
Autoritatea de sanatate publica
judeteana, SPAS
Promaroa Comuneo Frumusano
SPAS

Promaroa Comuneo Dragalona
D.S.P.
Medici familie
Promaroa Comuneo Dragalona
D.S.P.
Medici familie
Promaroa Comuneo Dragalona
Medici familie
Casa Jud.de Sanatate
Promaroa Comuneo Dragalona
D.S.P.
Medici familie
Expertul local rom,
Promaroa Comuneo Motreno
Cabinetele medicale

Campanoo de onformare
16.

Actovotato socoo1medocale
17.

18.

19.

Informare provond roscurole asocoate
bololor transmosobole so omportanta
vacconaroo
Dezvoltarea actovotăţolor de plannong
famoloal pentru cazurole socoale 3o
în specoal pentru famoloole cu mulţo
copoo aflate în sotuaţoo de rosc
Campanoo de onformare

22.

23.

26.

Promaroa Comuneo Motreno
Cabinetele medicale

2017

Promaroa Comuneo Motreno
Cabinetele medicale

An 2017

Promaroa comuneo Roseto
Cabinet medical individual
Medici familie
Promaroa comuneo Roseto
Cabinet medical individual
Medici familie

An 2017

Efectuarea de campanii de vaccinare.
Informare în rândul cetăţenilor prin distribuirea de pliante
Identificarea persoanelor care nu sunt înscri(i pe listele
medicilor de familie
Identificarea persoanelor din localitate care nu sunt inscrise la
medic de familie si demararea procedurilor de inscriere.

An 2017

Promaroa comuneo Roseto
Cabinet medical individual
Medici familie

An 2017

Organozarea de campanoo de
onformare referotor la condoţoole
ogoenoco1sanotare
Dezvoltarea actovotăţolor de plannong
famoloal pentru cazurole socoale 3o
în specoal pentru famoloole cu mulţo
copoo aflate în sotuaţoo de rosc

Distribuire de pliante.
Discuţii privind importanţa unui spaţiu de locuit igienizat
corespunzător..
Indrumarea persoanelor de sex feminin catre cabinetele
medicale, in vederea obtinerii de metode contraceptive, gratuite

An 2017

Promaroa comuneo Roseto
Cabinet medical individual
Medici familie
Promaroa comuneo Roseto
Cabinet medical individual
Medici familie
Promaroa Comuneo Ulmeno

Campanoo de onformare

Campanii de informare, impreuna cu personalul specializat din
cadrul cabinetelor medicale din localitate cu privire la inscierea
minorilor in evidentele medicilor, precum si verificarea
periodica a starii de sanatate a acestora, precum si prezentarea
acestora la medic pentru vaccinare. Identificarea persoanelor
care nu sunt înscri(i pe listele medicilor de familie
Soluţionarea problemelor medico – sociale ale individului în
vederea menţinerii acestuia în propriul mediu de viaţă, în sistem
integrat cu serviciile sociale

Reducerea numaruluo de persoane
neonscrose la medocul de famoloe.

24.

25.

2017

Indrumarea persoanelor de sex feminin catre cabinetele
medicale, in vederea obtinerii de metode contraceptive, gratuite

20.

21.

Campanii de informare, impreuna cu personalul specializat din
cadrul cabinetelor medicale din localitate cu privire la inscierea
minorilor in evidentele medicilor, precum si verificarea
periodica a starii de sanatate a acestora, precum si prezentarea
acestora la medic pentru vaccinare
Consiliere,informarea,monitorizarea persoanelor fara venituri
sau cu venituri mici, in vederea inscrierii la medicul de familie
si acordarea asistentei medicale primare, consiliere igienico
sanitare
Desfasurarea de campanii de informare a cetatenilor

Cre3terea roluluo medoculuo de
famoloe ca factor socoal’’
„Cre3terea accesuluo categoroolor
defavorozate la servocoole de
sănătate”

Campanii de evaluare a stării de sănătate a cetăţenilor
36

Permanent
2017

Permanent
2017

Pe parcursul anului "
2017
Pe parcursul anului
2017

Promaroa Comuneo
Medici de familie

Promăroa Comuneo Ulmeno
C.M.I Dr.Cercel Adina
C.M.I..Dr.Zarma Rodica
Promăroa Comuneo Ștefan cel
Mare

27.

28.

29.

30.

,,Programe de prevenore a
îmbolnăvorolor onfecto1contagooase’’
,,Dezvoltarea asostenţeo medocale
comunotare, ontegrarea acestor
servocoo la novel comunotar,,
promovarea unor atotudono 3o
comportamente favorabole unuo stol
de voaţă sănătos
Informare provond roscurole asocoate
bololor transmosobole so omportanta
vacconaroo
Dezvoltarea actovotăţolor de plannong
famoloal pentru cazurole socoale 3o
în specoal pentru famoloole cu mulţo
copoo aflate în sotuaţoo de rosc
Campanoo de onformare

31.

32.

33.

Reducerea numaruluo de persoane
neonscrose la medocul de famoloe.
Dezvoltarea actovotăţolorde plannong
famoloal pentru cazurole socoale 3o
pentru famoloole cu mulţo copoo aflate
în sotuaţoo de rosc
Creșterea roluluo medoculuo de
famoloe în comunotate

34.

Efocoentozarea sostemuluo de sănătate
35.

Pe parcursul anului
2017

Distribuire de pliante

Promăroa Comuneo Ștefan cel
Mare
Promăroa Comuneo Ștefan cel
Mare

Promovarea unor atitudini (i comportamente favorabile unui stil
de viaţă sănătos

Desfasurarea de campanii de informare a cetatenilor

Pe parcursul anului
2017

2017

Indrumarea persoanelor de sex feminin catre cabinetele
medicale, in vederea obtinerii de metode contraceptive, gratuite

Permanent
2017

Campanii de informare, impreuna cu personalul specializat din
cadrul cabinetelor medicale din localitate cu privire la inscrierea
minorilor in evidentele medicilor, precum si prezentarea
acestora la medic pentru vaccinare
Identificarea persoanelor din localitate care nu sunt inscrise la
medic de familie si demararea procedurilor de inscriere.

Permanent

Promăroa Comuneo Radovanu,
Compartiment asistenta sociala,
medicul de familie, DSP
Promaroa Comuneo Radovanu,
Medicul de familie

Promaroa Comuneo Radovanu,
Medicul de familie

2017
Trimestrial
2017

Promaroa Comuneo Radovanu
Cabinetul medical

Indrumarea persoanelor de sex feminin catre cabinetele
medicale, in vederea obtinerii de metode contraceptive, gratuite

Permanent
2017

Promaroa Comuneo Gurbăneșto
Medicul de familie

1.Vizite comune ale persoanelor cu atribuții în domeniul
asistenței sociale, medic de familie, la persoanele singure și
familiile aflate în situații de risc.
2.Întîlniri cu elevii și tinerii din localitate pentru promovarea
principiilor unei vieți sănătoase: fără alcool, fără tutun, fără
droguri,.
3.Întîlniri cu tinere și femeile de etnie romă pentru promovarea
unei educații corecte
4.Distribuirea de pliante, în întreaga comunitate, privind BTS și
promovarea metodelor de contracepție.
Asigurarea de asistență medicală și consiliere la domiciliul
persoanelor cu handicap sau aflate în dificultate de a se deplasa
din diferite motive de moment a persoanelor ce fac parte din
familii vulnerabile.

Semestrial/La
nevoie
2017

Promaroa Comuneo Gurbăneșto
Medicul de familie

La nevoie
2017

Promaroa Comuneo Gurbăneșto
Medicul de familie

37

36.
37.
38.

39.

40.

Identofocarea șo înscroerea
persoanelor care nu sunt pe losta
medocolor de famoloe
Susțonerea programelor de vacconare
pron popularozarea lor
Promovarea programelor de ogoenă
personală șo contraceptovă la novelul
șcololor șo al comuneo
Cresterea accesuluo categoroolor
defavorozate la sevocoole de sănătate

Efocoentozarea sostemuluo de sănătate

Prin vizite la domiciliu a asistenților sociali.

Permanent
2017

Promaroa Comuneo Gurbăneșto
Medicul de familie

Prin acțiunea comună împreună cu medicul de familie și prin
afișare.

Permanent
2017

Promaroa Comuneo Gurbăneșto
Medicul de familie

Prin acțiunea comună împreună cu medicul de familie și prin
afișare.

Permanent
2017

Promaroa Comuneo Gurbăneșto
Medicul de familie

Informarea cetățenilor comunei privind modalitățile de acces la
serviciul medical și la legislația în domeniu
Acțiuni comune împreună cu medicul de familie și prin afișare
în locuri publice.
Asigurarea de asistență medicală și consiliere la domiciliul
persoanelor cu handicap sau aflate în dificultate de a se deplasa
din diferite motive.
Consiliere privind masurile de prevenire a unei nasteri nedorite.

Permanent
2017

Promaroa Comuneo Gurbăneșto
Medicul de familie

Permanent
2017

Promaroa Comuneo Borcea
Medicul de familie

Permanent
2017

Promaroa Comuneo Borcea
Medicul de familie
Promaroa Comuneo Borcea
Medicul de familie
Școlile
Promaroa Comuneo Borcea
Medicul de familie

41.

Organozarea de campanoo de
onformare, provond nașterole, a fetelor
cu varste cupronse între 14118 ano

42.

Stomularea calotățoo în asostența
medocală

Asigurarea asistenței medicale în unitațile de învățământ din
localitate.

Permanent
2017

Informare medocală

Efecuarea de campanii informare și de vaccinare.

Permanent
2017

Prevenorea ombolnavoroo de bolo cu
transmotere sexuala on randul
persoanelor provenond don famoloo
defavorozate.
Prezentarea notounolor de baza a
avantajelor planofocaroo famoloale

informarea membrilor familiilor defavorizate asupra
modalitatilor de prevenire a bolilor cu transmitere sexuala;
distribuirea de pliante si materiale informative.

Semestrial
2017

Promaroa Comuneo Nocolae
Balcescu
Medicul de familie

informarea persoanelor provenind din familii defavorizate pe
tema planning ului familial;
distribuirea de materiale educative pe tema planificarii
familiale;
indrumarea femeilor care accepta metode de planificare
familiala catre servicii medicale de specialitate.

Semestrial
2017

Promaroa Comuneo Nocolae
Balcescu
Medicul de familie

Mentonerea staroo de sanatate so
prevenorea rosculuo de ombolnavore
pron respectarea unor regulo ogoenoco
sanotare so alomentatoe
corespunzatoare

realizarea unui program de controale medicale gratuite pentru
depistarea cancerului de col uterin la femeile provenind din familiile
fara venituri sau cu venituri foarte mici;
sensibilizarea /furnizarea de servcii sociale de informare si consiliere
pentru persoane/grupuri defavorizate:
organizarea de activitati elev parinte si prezentarea de materiale
informative in randul elevilor;
dobandirea calitatii de asigurat in sistemul de sanatate a cat mai
multor persoane provenind din familii defavorizate.

Semestrial
2017

Promaroa Comuneo Nocolae
Balcescu
Medicul de familie
Cadre didactice

43.

44.

45.

46.
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Dezvoltarea actovotatolor de plenong

Indrumarea persoanelor de sex feminin pentru a merge periodic
la medic si consilierea lor

Permanent 2017

Campanoe de onformare referotor la
condotoole ogoenoco1sanotare

Masuri de igiena
Spectrul de locuit
Organizarea de campanii impreuna cu asistentii comunitari

Permanent 2017

48.

49.

Cresterea graduluo de onformare
provond roscul bololor transmosobole

Distribuirea si afisarea de pliante

Permanent 2017

47.

50.

51.

52.

,,Promovarea programelor de ogoenă
personală 3o contraceptovă la novelul
3coloo 3o al comuneo’’

55.

Pe parcursul anului
2017

Campanii de evaluare a stării de sănătate a cetăţenilor

Stop poluăroo satuluo meu!

Colectarea de(eurilor menajere din localitate.

Dezvoltarea actovotatolor de plenong

Campanii de convigere de montare de sterilete mamelor cu
multi copii si posibilitati minime de existenta

Permanent
2017

Măsuro de asostenţă medocala a
persoanelor vârstnoce

sensibilizarea /furnizarea de informare si consiliere pentru
persoanele varstnice

Permanent
2017

Informare provond roscurole asocoate
bololor transmosobole so omportanta
vacconaroo

Efecuarea de campanii informare și de vaccinare.

Permanent
2017

Educaţoe 3o prevenţoe în doabet

Buletin informativ

Permanent
2017

Cre3terea roluluo medoculuo de
famoloe ca factor socoal

Soluţionarea problemelor medico – sociale ale individului în
vederea menţinerii acestuia în propriul mediu de viaţă, în sistem
integrat cu serviciile sociale

Permanent
2017

56.

57.

Pe parcursul anului
2017

Cre3terea accesuluo categoroolor
defavorozate la servocoul de sănătate

53.

54.

Campanii de con(tientizare (i educare a populaţiei
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Pe parcursul anului
2017

Promaroa Comuneo Modelu
SPAS
Medicii de familie
Promaroa Comuneo Modelu
SPAS
Asistentii Comunitari
Promaroa Comuneo Modelu
SPAS
Asistentii Comunitari
Promăroa Comuneo Luoca
C.M.I. Greavu Ana

Promaroa Comuneo Vlad Ţepe3
Promaroa Comuneo Vlad Ţepe3
Lcoala Gimnazială nr.1 Vlad Ţepe(
Asociaţia Pământenii
Promăroa Comuneo Mânăstorea
S.P.A.S.
CMI Dr.Vlad Marina
CMI Dr. Petrencic Catalin
D.G.A.S.P.C.CALARASI
Promăroa Comuneo Mânăstorea
S.P.A.S.
Asistent comunitar
Mediator sanitar
CMI individual
Promăroa Comuneo Mânăstorea
S.P.A.S.
Asistent comunitar
Mediator sanitar
Promăroa Comuneo Mânăstorea
S.P.A.S.
Asistent comunitar
Mediator sanitar
Promăroa Comuneo Mânăstorea
S.P.A.S.
CMI Dr.Vlad
CMI Dr. Petrencic

Importanta monotorozaroo gravodelor

Asigurarea de asistență medicală și consiliere la domiciliul
gravidelor si inscrierea acestora la medicul de familie cit mai
devreme

Permanent
2017

Monotorozarea famoloolor cu multo
copoo avond ca scop ogoena locuonteo

Masuri de igiena
Organizarea de campanii impreuna cu asistentii comunitari

Permanent
2017

Semonaroo de sanatate

Cursuri de gatit mancare vegetariana si prezentare de produse.

Program Natoonal de Sanatate

Depistarea bolilor cronice sau de alta natura.

62.

Inspectoe ( Evaluare tegumente,
mucoase, ungoo, par)

Examen triaj epidemiologic.

63.

Asostenta medocala comunotara so
medoator sanotar

Identificare, urmarire si supraveghere medicala comunitate.

Dezvoltarea actovotăţolor de plaonong
famoloal pentru cazurole socoale 3o
în specoal pentru famoloole cu mulţo
copoo aflate în sotuaţoo de rosc
Efocoentozarea sostemuluo
de sănătate

Indrumarea persoanelor de sex feminin catre cabinetele
medicale, in vederea obtinerii de metode contraceptive, gratuite

58.

59.
60.

61.

64.

65.

Asigurarea de asistenţă medicală (i consiliere la domiciliul
persoanelor cu handicap sau aflate în dificultate de a se deplasa
din diferite motive.
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luna ianuarie 2017

O data pe an

De fiecare data cand
copiii intra in
colectivitate
Permanent
2017
Permanent
2017

Permanent
2017

Promăroa Comuneo Mânăstorea
S.P.A.S.
CMI Dr.petrencic
CMI Dr.Vlad Marina
Asistent comunitar
Mediator sanitar
Promaroa Comuneo Manastorea
Promaroa Comuneo Perosoru
SPAS
Biserica Adventista
Promaroa Comuneo Perosoru
SPAS
CMI Perisoru
Promaroa Comuneo Perosoru
SPAS
CMI Perisoru
Promaroa Munocopouluo Calaraso
Directia de Asistenta Sociala
Promaroa Comuneo Unorea
Medicul de familie din comună

Promaroa Comuneo Unorea
Medicul de familie din comună

Domenou cheoe 5: Locuonțe
Nr.
crt.

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TERMEN DE
REALIZARE

ACŢIUNE

Punerea on legalotate a persoanelor
care nu au acte de proproetate
pentru locuonta.

Initierea demersurilor legale pentru punerea in legalitate a
acestora.

Permanent
2017

2.

Imbunatatorea condotoolor de locuore
pron facolotarea accesuluo la utolotato

Racordarea la utilitati a familiilor defavorizate.

Permanent
2017

3.

Imbunatatorea condotoolor de locuore
pron facolotarea accesuluo la utolotato

Conectarea la utilitati publice (energie electrica, alimentarea cu
apa, salubritate) a locuintelor solicitantilor.

Prevenorea nasterolor, a bololor
sexuale transmosobole la adolescente
cu varste cupronse ontre 14118 ano

Informaare si consilierea persoanelor de sex feminin privind
masurile de prevenire a sarcinilor nedorite si a bolilor sexuale
netransmisibile.

Imbunatatorea condotoolor de locuore,
asogurarea accesuluo la uotolotato

Punerea în legalotate a persoanelor
care nu au act de proproetate pentru
locuonţă

identificarea de programe si proiecte pentru
imbunatatirea conditilor de locuit a cetatenilor de etnie
roma;
idetificarea cetatenilor fara acte de identitate si
sprijinirea acestora pentru obtinerea documentelor;
identificarea si iventarierea familiilor care nu au acte
de proprietate, sprijinirea acestora pentru obtinerea
actelor de proprietate si cadastru.
Identificarea acestor persoane care nu posedă act de proprietate.
Sprijinirea acestora pentru obţinerea actelor de proprietate (i
pentru cadastru.

Îmbunătăţorea condoţoolor de locuore
pron facolotarea accesuluo la utolotăţo.

Racordarea la utilităţi (apă, energie electrică) a familiilor
defavorizate

Menţonerea ordonoo 3o lono3too publoce
pe raza comuneo Radovanu.

Informarea pliţi(tilor locali cu privire la localizarea grupurilor
de tineri in vederea prevenirii faptelor de natura infractionala.
Extinderea sistemului de supraveghere video în comună.

1.

4.

5.

6..

7.

8.
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2017
Trimestrial/
semestrial/
la nevoie
2017

INSTITUŢIE
RESPONSABILĂ
Promaroa Comuneo Tamadau
Mare
Promaroa Comuneo Tamadau
Mare
Promaroa Munocopouluo Oltenota
Consiliul judetean
Promaroa Comuneo Gradostea
Asistenta sociala
Medicii de familie din comuna
Scoala
Promaroa Comuneo Dragalona

2017

An 2017

Promaroa Comuneo Roseto

Permanent
2017

Promaroa Comuneo Ulmeno

An 2017

Promaroa Comuneo Radovanu
Politia locala Radovanu, Postul de
Politie al comunei Radovanu

9.

Imbunatatorea condotoolor de locuore,
asogurarea accesuluo la uotolotato

Accesul persoanelor și a familiilor defavorizate la utilități: apă,
energie electrică, salubritate.

Permanent
2017

Promaroa Comuneo Gurbăneșto
Primar

10.

Imbunatatorea condotoolor de locuot

Accesul persoanelor și a familiilor defavorizate la utilități
publice (alimentare cu apă, energie electrică, salubritate).

Permanent
2017

Promaroa Comuneo Borcea

Intrarea în legalotate a persoanelor
care nu au acte de proproetate pentru
locuonţe

Identificarea acestor persoane care nu posedă act de proprietate.
Inițierea demersurilor legale pentru punere în legalitate a
acestora.

An 2017

Promaroa Comuneo Borcea

11.

Punerea în legalotate a persoanelor
care nu au act de proproetate pentru
locuonţă.
Imbunatatorea condotoolor de locuot

Initierea actiunilor legale de punere in legalitate a persoanelor
ce nu detin autorizatie de constructie pentru locuinte.

Permanent
2017

Promăroa Comuneo Luoca
Cadastru

12.

13.

14.

15.

16.
17.
19.

20.

21.

22.

Punerea on legalotate a locuontelor
construote abuzov, fara autorozatoe de
constructoe
Asogurarea locuontelor persoanelor
vulnerabole, benefocoare de venot
monom garantat, ompotrova
dezastrelor naturale
Sustonerea tonerelor famoloo on
obtonerea uneo locuonte
Imbunatatorea condotoolor de locuot
Îmbunătăţorea condoţoolor de locuore
pron facolotarea accesuluo la utolotăţo.

amenajarea la nivelul intregii comune a retelei de alimentare cu
apa/canalizare;
salubrizarea eficienta si constanta a localitatii;
racordarea la retelele de utilitati publice a locuintelor familiilor
defavorizate;
reabilitarea unor cladiri aflate in proprietatea autoritatilor locale
(gradinite, camin cultural).
initierea actiunilor legale de punere in legalitate a persoanelor
ce nu detin autorizatie de constructie pentru locuinte;
sustinerea familiilor tinere pentru construirea de locuinte.
Emiterea politelor de asigurare PAID, pentru familiile
defavorizate.

Asigurarea unor terenuri in localitate in vederea ridicarii de
locuinte.
Se va lucra in continuare la reteaua de canalizare pentru a avea
acces toti cetatenii comunei inclusiv persoanele defavorizate.
Racordarea la retelele de utilitati publice a locuintelor familiilor
defavorizate.

Permanent
2017

Promaroa Comuneo Nocolae
Balcescu

Permanent
2017

Promaroa Comuneo Nocolae
Balcescu

Anul
2017

Promaroa Comuneo Nocolae
Balcescu
AJPIS

Permanent
2017
Pe parcursul anului
2017
Permanent
2017

Promaroa Comuneo Modelu
Promaroa Comuneo Volcelele
Promaroa Comuneo Manastorea

Punerea în legalotate a persoanelor
care nu au act de proproetate pentru
locuonţă.
PROIECT1modernozarea reteaua
potabola de apa

Initierea actiunilor legale de punere in legalitate a persoanelor
ce nu detin autorizatie de constructie pentru locuinte.

Permanent
2017

Promaroa Comuneo Manastorea
Cadastru

Racordare apa potabila a satelor Perisoru si Tudor
Vladimirescu.

2016"2017

Promaroa Comuneo Perosoru

PROIECT1modernozare so dotare
camon cultural don localotatea
Perosoru

Modernizare camin cultural si salonul de festivitati.

2017

Promaroa Comuneo Perosoru
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23.

PROIECT1onfoontare so dotare
gradonota

Construire gradinita copii Perisoru.

24.

Concesoonare teren ontravolan

Construire locuinte tineri.
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2017

Promaroa Comuneo Perosoru

Permanent
2017

Promaroa Comuneo Perosoru

Domenou cheoe 6: Partocopare socoală
Nr.
crt.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

DENUMIREA OBIECTIVULUI

Promovarea voluntaroatuluo în
desfă3urarea actovotăţolor realozate cu
benefocoaroo centruluo rezodentoal
Consolodarea parteneroatuluo publoc 1
provat

Integrarea on voata socoala so
culturala a comunotatoo.
Desfasurarea de evenomente
culturale

Cooptarea so ontegrarea persoanelor
vulnerabole la evenomente socoale/
culturale/ relogooase
Integrarea în voaţa socoală 3o
culturală a persoanelor vulnerabole so
onactove

Integrarea on vaoata socoala a
persoanelor defavorozate
Conștoentozarea comunotățoo provond
problematoca dozabolotățoo șo
necesotatea prevenoroo șo combateroo
doscromonăroo persoanelor cu
dozabolotățo;

TERMEN DE
REALIZARE

ACŢIUNE

Încheierea unor parteneriate cu diverse instituţii : poliţia,
(coli, grădiniţe, diferite culte religioase
Acordarea suportului metodologic ONG urilor, în vederea
dezvoltării (i asigurării de servicii alternative pentru persoanele
adulte (i familiile acestora, prevenirii instituţionalizării,
cunoa(terea (i aplicarea legislaţiei
Cooptarea a cat mai multe persoane din categoria persoanelor
vulnerabile din comunitate la evenimente cu caracter social sau
cultural.
aniversari (Zilele comunei, Ziua Unirii, Ziua Nationala a
Romaniei);
serbari scolare;
comemorarea eroilor;
comemorarea hramului bisericii Sf. Nicolae.
1.Sarbatorirea zilei internationale a persoanelor varstnice (1
octombrie).
2.Aniversare a 50 de ani de la casatorie ( identificarea
cuplurilor si premierea lor).
Cooptarea a cât mai multor persoane din categoria persoanelor
vulnerabile din comunitate la activităţi sociale organizate în
comunitate (manifestări prilejuite de evenimente cu caracter
social sau cultural) dar (i participarea la slujbele (i activităţile
organizate de biserici (unde cetăţenii vor socializa (i pot primi
ajutor spiritual (i material din partea enoriasilor
depistarea persoanelor cu probleme sociale
efectuare a anchetelor sociale
Organizarea de campanii anuale de promovare a drepturile
persoanelor cu dizabilitati
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Permanent
2017
Permanent
2017Permanent
Permanent
2017
2017

2017

INSTITUŢIE
RESPONSABILĂ

DGASPC Călărașo

DGASPC Călărașo
Promaroa Comuneo Tamadau
Mare
Biserica
Promaroa Comuneo Chornogo
Biserica
ONG
Scoli
Biblioteca comunala
Promaroa Munocopouluo Oltenota
Caminul pentru persoane virstnice
„Sfintul Gheorghe” Oltenita

Permanent
2017

Promaroa Comuneo Gradostea
Bisericile din comuna
Scoala

01.03.2017
01.12.2017

Promaroa Comuneo Frumusano
SPAS

2017

Promaroa Comuneo Motreno

9.

10.

11.

12.

13.

Actovotato socoale

Evaluarea nevoilor sociale existente în comunitate

Asogurarea condoțoolor pentru ca
persoanele cu dozabolotățo să aoba
acces real la toate organozațoole,
structurole, bunurole șo servocoole
oboșnuote ale comunotățoo

consolidarea parteneriatului cu AJOFM Calarasi , organizarea
(i participarea la bursele locurilor de munca pentru persoanele
cu dizabilitati
incheierea de protocoale cu institutii, organizatii care ofera
servicii pentru persoanele cu dizabilitati

Integrarea în voața socoală șo
culturală a comunotățoo

Cooptarea a cât mai multor persoane din categoria persoanelor
vulnerabile din comunitate la activități sociale organizate în
comunitate (manifestari prilejuite de evenimente cu caracter
social sau cultural)
Hramul bisericii Adormirea Macii Domnului
Praznicul bisericii întâlnire cu membrii comunităţii
Hramul bisericii Sf.Dumitru
Praznicul bisericii întâlnire cu membrii comunităţii
organizarea de spectacole pentru copii si concerte gratuite la
care sa participe intreaga comunitare;
oferirea unor mese calde, la marile sarbatori religioasa, pentru
familiile defavorizate
activitatii de voluntariat pentru ajutorarea persoanelor
vulnerabile ( deszapezirea locuintelor persoanelor varstnice,
donatii constand in alimente, haine, obiecte uz caznic, jucarii,
toate destinate persoanelor vulnerabile);
informarea si medierea relatiilor cu familia si societatea;
sprijin in solutionarea problemelor;
identificarea persoanelor fara acte de stare civila in vederea
inregistrarii,
informarea si consilierea victimelor violentei domestice si a
agresorilor.
Boboteaza
Serbarile scolare
Zilele Comunei
Desfasurarea sarbatorilor de Craciun

Integrarea persoanelor so famoloolor
vulnerabole on actovotatole comunotatoo

Integrarea persoanelor so famoloolor
vulnerabole on actovotatole comunotatoo

Imbunatatorea medouluo socoal so
cresterea oncrederoo on onstotutoole
publoce (locale, regoonale)
14.

15.

16.

Desfasurarea de evenomente
culturale la care partocopa persoanele
so famoloole defavorozate
Imbunatatorea medouluo
socoal so cresterea oncrederoo on
onstotutoole publoce

Informarea si medierea relatiilor cu familia si societatea.
Activitatii de voluntariat pentru ajutorarea persoanelor
vulnerabile.

Zoua de Boboteaza

Parada cailor de la Herghelia Jegalia

17.
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2017

Promaroa Comuneo Motreno

31.12.2017

Promaroa Comuneo Săruleșto
DGASPC
AJOFM

An 2017

Promaroa Comuneo Borcea

08.09.2017

Promăroa Comuneo Luoca
Biserica Sfantu Ilie, Valea Stanii
Biserica Sfantu Nicolae, Luica

26.10.2017
Semestrial 2017
6 aprilie 2017
25 dec. 2017
Decembrie 2017
Semestrial 2017
6 aprilie 2017
25 dec. 2017
Decembrie 2017

Promaroa Comuneo Nocolae
Balcescu

Promaroa Comuneo Nocolae
Balcescu

Permanent
2017

Promaroa Comuneo Modelu
Biserica
Societati Comerciale

Permanent
2017

Promaroa Comuneo Manastorea

Anual
2017

Promaroa Comuneo Perosoru
Herghelia Jegalia
Biserica Ortodoxa

18.
19.

20.

21.

22.

Zoua Comuneo

Participarea persoanelor defavorizate din familiile beneficiare
de VMG si ASF.

Contonuarea procesuluo de
dezonstotutoonalozare/prevenore a
onstotutoonalozaroo
Asogurarea condotoolor, pe categoroo
de persoane, de acces la toate
organozatoole, structurole so servocoole
don cadrul comunotatoo

Anual
2017

Promaroa Comuneo Perosoru

Instruirea, formarea asistentilor personali ai persoanelor cu
handicap/dizabilitati.

An 2017

Promaroa Munocopouluo Calaraso
Directia de Asistenta Sociala

Incheierea de protocoale cu institutii, ONG uri.

An 2017

Promaroa Munocopouluo Calaraso
Directia de Asistenta Sociala
Alte institutii

Incurajarea so sprojonorea partocoparoo
persoanelor cu handocap la actovotato
de recreere, culturale so evenomente
dedocate lor

Organizarea de activitati care sa permita participarea
persoanelor cu dizabilitati la activitati de recreere, culturale si
evenimente dedicate lor.

An 2017

Promaroa Munocopouluo Calaraso
Directia de Asistenta Sociala

Integrarea persoanelor so famoloolor
vulnerabole on actovotatole comunotatoo

1.Hramul bisericii Adormirea Macii Domnului
Praznicul bisericii întâlnire cu membrii comunităţii

08.09.2017

2.Hramul bisericii Sf.Dumitru
Praznicul bisericii întâlnire cu membrii comunităţii

26.10.2017

46

Promaroa Comuneo Vlad Ţepe3
Biserica Adormirea Maicii
Domnului, Mihai Viteazu
Biserica Sf.Dumitru, Vlad Ţepe(

