PLAN DE ACŢIUNI
PRIVIND
INCLUZIUNEA SOCIALĂ
PE ANUL 2018
- JUDEȚUL CĂLĂRAȘI –

1

Domeniu cheie 1: Protecție socială
Nr.
crt.

1

2

3

4

DENUMIREA OBIECTIVULUI

ACŢIUNE

Asigurarea beneficiilor
sociale destinate grupurilor
dezavantajate, asigurânduse totodată că răspund
nevoilor reale ale familiilor
din județ
Perfecţionarea
competenţelor profesionale
şi dezvoltarea abilitǎţilor
pentru angajaţii Serviciului
Asistenţǎ Maternalǎ

Acordarea de beneficii sociale de
către AJPIS Călăraşi în baza
dosarelor întocmite şi aprobate din
primăriile din judeţul Călăraşi

Permanent
Anul 2018

- Organizarea de cursuri de
perfecţionare pentru asistenţii
maternali
şi
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 şi a evoluţiei
copiilor din plasament
- Asigurarea de servicii de suport
(consiliere şi îndrumare) prin
personalul de specialitate (asistenţi
sociali, psiholog) pentru asistenţii
maternali
- Identificarea, evaluarea, atestarea
şi angajarea de asistenţi maternali
specializaţi pentru copii 0-3 ani,
copii cu dizabilitǎţi, doi sau mai
mulţi copii

Decembrie 2018

Îngrijirea copiilor aflaţi în
plasament la asistenţi
maternali într-un mediu
propice unei dezvoltǎri
armonioase

Menţinerea funcţionalitǎţii
reţelei de AMP

STADIU REALIZĂRII LA
31.12.2018

TERMEN DE
REALIZARE

CHELTUIELI
EFECTIVE
(milioane
lei/euro)

INSTITUŢIE
RESPONSABILĂ

AJPIS Călăraşi
Primăriile din judeţul
Călăraşi

D.G.A.S.P.C. Cǎlǎrași

Decembrie 2018

D.G.A.S.P.C. Cǎlǎrași

Decembrie 2018
D.G.A.S.P.C. Cǎlǎrași

2

5

6

7

8

9

10

Implicarea copiilor aflaţi în
evidenţa Serviciului
Asistenţǎ Maternalǎ în
viaţa comunitǎţii şi
creşterea gradului de
accesare a serviciilor
disponibile la nivel local
Eficientizarea resurselor
umane

Asigurarea premiselor
pentru creşterea numǎrului
de reintegrǎri familiale şi
încredinţǎri în vederea
adopţiei/ adopţii

Crearea și dezvoltarea
deprinderilor de viață
independentă în rândul
copiilor și tinerilor
instituționalizați în vederea
creșterii gradului de
integrare în comunitate al
acestora .
Creșterea capacității
beneficiarilor de a trăi o
viață independentă,
sănătoasă și productivă la
iesirea din sistemul de
protecție socială.
Menţinerea copiilor în
mediul familial de creștere
și educare în vederea
prevenirii instituţionalizării

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

Decembrie 2018

- Organizarea de sesiuni de lucru
pentru diseminarea legislaţiei
specifice şi proiectelor de acte
normative
- 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
- Acordarea de servicii de consiliere
psihologică, socială, evaluarea
competenţelor,
deprinderilor,
dezvoltarea
aptitudinilor
de
integrare, evaluarea potenţialului şi
a carenţelor în vederea pregătirii
tinerilor la mediul deschis.

Decembrie 2018

Organizarea de întâlniri cu
instituţiile
relevante
pentru
informarea tinerilor şi copiilor cu
privire la identificarea şi utilizarea
surselor comunitare

Permanent

D.G.A.S.P.C. Cǎlǎrași

- Monitorizarea trimestrială sau ori
de cȃte ori este necesar a evoluţiei
copiilor în cadrul familiilor de
plasament
-Asigurarea de servicii suport

Permanent

D.G.A.S.P.C. Cǎlǎrași

D.G.A.S.P.C. Cǎlǎrași

D.G.A.S.P.C. Cǎlǎrași
Decembrie 2018

D.G.A.S.P.C. Cǎlǎrași

Permanent

D.G.A.S.P.C. Cǎlǎrași

3

11

12

Prevenirea abandonului
familial și menţinerea
copilului în familia
naturală/largită

Prevenirea
institutionalizarii minorului
aflat in risc de abandon
familial

Reducerea numărului de
minori aflaţi în sistemul de
protecţie a copilului

13

14

Securizarea minorului în
cazul separării părinţilor în
urma acţiunii de divorţ

(consiliere socială și psihologică)
prin
intermediul
echipei
multidisciplinare
formată
din
manager de caz și psiholog precum
și consilier juridic dacă este cazul
- Acţiuni de prevenire abandon,
vizȃnd în special cazurile de abuz,
neglijare, maltratare precum și
orice formă de exploatare a
copilului. Aceste acţiuni vor consta
în
informarea
și
sprijinirea
comunităţilor cu risc crescut de
abandon
- Promovarea cu prioritate a
plasamentului copilului la rude
pȃnă la gradul IV, terţe persoane/
familii evaluate din punct de
vedere al condiţiilor materiale și
garanţiilor morale
- Identificarea părintilor biologici și
evaluarea condiţiilor materiale și
garanţiilor morale ale acestora
- Consilierea copilului și a părinţilor
în vederea identificării resurselor
familiale și refacerea relaţiei de
atașament în vederea pregătirii
reintegrării familiale a copilului
dacă este posibil
- Efectuarea demersurilor legale
pentru minorii ai căror părinţi nu
pot fi identificaţi sau care refuză să
se ocupe de creșterea copiilor
- Evaluare psihologică copil și
familie la cererea instanţei de
judecată în vederea stabilirii
domiciliului
și
încredinţării
minorului în caz de divorţ

Permanent

D.G.A.S.P.C. Cǎlǎrași

Permanent

D.G.A.S.P.C. Cǎlǎrași

Permanent

D.G.A.S.P.C. Cǎlǎrași

Permanent

D.G.A.S.P.C. Cǎlǎrași

4

15

16

17

18

19

Responsabilizarea
primăriilor și a
comunităţilor locale din
care provin copiii în
vederea prevenirii separării
copilului de familia de
origine

Reducerea numărului de
copii victime ale oricărei
forme de exploatare prin
muncă
Reducerea numărului de
minori care săvȃrșesc fapte
cu caracter antisocial

Sprijinirea copiilor și
tinerilor în vederea
depășirii unor perioade de
criză sși reinserţiei sociale a
acestora
Reducerea numărului de
copii și tineri victime ale
oricărei forme de abuz,
violenţă sau trafic

- Efectuarea demersurilor în plan
local și acordarea de servicii și
prestaţii avȃnd drept scop:
- prevenirea separării copilului
de familie;
- rolul și responsabilităţile
părinţilor în creșterea și educarea
copiilor
-implicarea comunităţilor locale
în
instrumentarea
cazurilor,
precum și a CCC
-Instrumentarea cazurilor de copii
exploataţi prin munca în baza unei
fișe de semnalare întocmite la locul
unde a fost identificat copilul prin
intermediul echipei implicate
-Instituirea
de
măsuri
de
supraveghere specializată pentru
minorii care au săvȃrșit fapte
penale și nu răspund 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 prezintă tulburări de
comportament sau a suferit o
traumă
- Informarea tinerilor cu privire la
consecinţele actelor de violenţă,
abuz și trafic de persoane.
-Instrumentarea
cazurilor
de
minori victime ale traficului de
persoane și oferirea de servicii
suport în vederea reabilitării
psihosociale a victimei

Permanent

D.G.A.S.P.C. Cǎlǎrași

Permanent

D.G.A.S.P.C. Cǎlǎrași

Permanent

D.G.A.S.P.C. Cǎlǎrași

Permanent

D.G.A.S.P.C. Cǎlǎrași

Permanent

D.G.A.S.P.C. Cǎlǎrași

5

20

Intervenţie specializată în
situaţiile de abuz, neglijare
şi exploatare a copilului
Diminuarea fenomenului
copiilor strǎzii

21

22

Acordare de sprijin material
familiilor defavorizate
Prevenirea abandonului
copilului

23

24

Realizarea eficientǎ a
procesului de reintegrare a
copiilor aflaţi în plasament
la asistent maternal
profesionist

- Intervenţie în regim de urgenţă
pentru evaluare şi intervenţie
specializată
- Asistenţă și consiliere pentru
depășirea situaţiilor de criză
- Intervenţie specificǎ în scopul
menţinerii copilului în familie
(identificare, consiliere, sprijinire şi
monitorizare)
- Organizarea de acţiuni stradale cu
poliţia în baza unui plan comun de
intervenţie
Organizare
de
campanii
umanitare

Permanent

D.G.A.S.P.C. Cǎlǎrași

Permanent

D.G.A.S.P.C. Cǎlǎrași

Permanent

D.G.A.S.P.C. Cǎlǎrași

- Monitorizarea femeii gravide şi a
mamei provenite din medii sociale
defavorizate
- Asigurarea de servicii de
planificare familială femeilor fertile
şi cuplurilor aparţinând categoriilor
sociale defavorizate
- Derularea de programe de
educaţie în rândul elevilor din
şcoli, licee, grupuri şcolare având
ca scop prevenirea sarcinilor
nedorite şi a bolilor cu transmitere
sexualǎ
-Formarea,
menţinerea
şi
dezvoltarea relaţiilor familiale ale
copilului aflat în plasament la
asistent maternal profesionist

Permanent

D.G.A.S.P.C. Cǎlǎrași

Permanent

D.G.A.S.P.C. Cǎlǎrași

6

Creșterea numărului de
reintegrări în familia
naturală

25

Creșterea numărului de
inserţii sociale a tinerilor
aflaţi cu măsură de
protecţie specială în
centrele de plasament
26

- Consilierea familiei în vederea
asumării obligaţiilor părintești
- Consilierea familiei în vederea
consolidării relaţiei beneficiar –
părinte
- Informarea familiei cu privire la
drepturile care i se cuvin conform
legii, în cazul reintegrării în familie;
sau a drepturilor care îi revin în
situatia înlocuirii unui plasament
dintr-un centru de tip rezidenţial cu
plasament familial
- Deplasarea în teren (trimestrial)
în vederea întocmirii anchetelor
sociale și obţinerii de declaraţii din
partea aparţinătorilor în ceea ce
priveste reintegrarea minorilor în
familie
- Încurajarea și susţinerea familiilor
naturale prin învoirea la domiciliul
acestora a copiilor aflaţi în prezent
în cadrul centrelor de plasament
pentru maximizarea șanselor de
reintegrare în familia naturală
- Consilierea tinerilor care urmează
să
părăsească
sistemul
de
protecţie, în vederea asumării
rolului de adult în societate
- Susţinerea tinerilor pentru a
participa la bursele locurilor de
muncă organizate de către
A.J.O.F.M. Călărași
- Sprijinirea tinerilor proaspăt ieșiti
din sistemul de protectie de tip
rezidenţial și care și-au găsit un loc
de muncă, prin cazarea acestora în
cele 2 apartamente deţinute de
D.G.A.S.P.C. Călărași (2 ani în

Permanent

D.G.A.S.P.C. Cǎlǎrași

Permanent

D.G.A.S.P.C. Cǎlǎrași

7

vederea evitării excluziunii sociale)

Creșterea gradului de
participare a beneficiarilor
serviciilor rezidenţiale la
viaţa socială
27

28

29

30

Creșterea numărului de
activităţi realizate de către
beneficiarii centrelor
rezidenţiale împreună cu
elevii și studenţii din
comunitate
Diminuarea numărului de
minori institutionalizaţi în
centrele de plasament

Cunoașterea de către
comunitatea civilă a pașilor
de urmat în vederea
obţinerii certificatului de
încadrare într-un grad de

- 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 Cultură, Direcţia de Sport și
Tineret Călărași, Inspectoratul
Judeţean de Poliţie Călărași, ONGuri, etc)
Încheierea/reactualizarea
convenţiilor
de
colaborare/
parteneriate
cu
instituţiile
susmenţionate
- Promovarea voluntariatului în
cadrul școlilor și liceelor din
Călărași
prin
prezentarea
specificului centrelor de plasament,
elevilor din comunitate

Permanent

D.G.A.S.P.C. Cǎlǎrași

Permanent

D.G.A.S.P.C. Cǎlǎrași

- Consilierea familiei în vederea
depășirii problemelor întȃmpinate
- Informarea familiilor cu privire la
drepturile de care beneficiază
conform
legii
și
instituţiile
responsabile
- Informarea familiilor care au copii
cu deficienţe, cu privire la
documentele necesare întocmirii
dosarului de încadrare într-o
categorie de persoane cu handicap

Permanent

D.G.A.S.P.C. Cǎlǎrași

Permanent

D.G.A.S.P.C. Cǎlǎrași

8

handicap

- Campanie de informare și
sensibilizare prin furnizarea de flyere/ pliante de prezentare a
serviciilor oferite de Serviciul
Evaluare/ Rezidenţial din cadrul
D.G.A.S.P.C. Călărași

Decembrie 2018

D.G.A.S.P.C. Cǎlǎrași

31

Promovarea serviciilor/
prestaţiilor furnizate de
către S.E.C./ Rezidenţial
(certificate de handicap,
centre de plasament, centre
de zi)

-Activităţi
recreative
și
de
socializare pentru toţi rezidenţii
centrelor de plasament prin acţiuni
comune in afara centrului, cu copiii
și elevii din comunitatea locală

Permanent

D.G.A.S.P.C. Cǎlǎrași

32

Asigurarea accesului la
educaţie nonformală și
informală pentru toţi
rezidenţii centrelor de
plasament

D.G.A.S.P.C. Cǎlǎrași

Decembrie 2018

D.G.A.S.P.C. Cǎlǎrași

34

Cunoașterea de către
asistentul social (SPAS/
Primării ) a legislaţiei
actuale SEC (modificată în
decembrie 2016)

- Informarea primăriilor de
domiciliu
cu
privire
la
documentaţia specifică necesară
pentru completarea dosarului în
vederea încheierii contractului de
prestări servicii sociale care oferă
beneficiarilor acces la serviciile de
recuperare
- Întȃlnirii cu asistenţii sociali ai
primăriilor, pe zone în vederea
realizării coordonării metodologice
pentru noua legislaţie și pentru
aplicarea
corectă
a
noilor
componente de lucru (anexafacorii de mediu)

Permanent

33

Asigurarea accesului la
serviciile oferite de Centrul
de Zi din cadrul C.S.C.C.H.S.
Călărași si Centrul de
Recuperare Zi din cadrul
C.S.C. Olteniţa

9

- Instrumentarea tuturor dosarelor
de încadrare în grad de handicap
(copii) pentru toţi potenţialii
beneficiari pentru care s-a depus
solicitare în acest sens (întocmire
de rapoarte de evaluare complexă,
evaluarea
bio-psiho-socială
a
minorilor potenţiali beneficiari ai
unui certificat de încadrare într-un
grad de handicap, întocmirea
planurilor de abilitare/reabilitare)

Permanent

D.G.A.S.P.C. Cǎlǎrași

35

Eliberarea de certificate de
încadrare într-o categorie
de persoane cu handicap
pentru toţi copii cu
deficienţe din judeţul
Călărași ai căror parinţi/
reprezentanţi legali solicita
acest lucru la sediul
D.G.A.S.P.C. Călărași/
Serviciul de Evaluare
Complexă

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

permanent

D.G.A.S.P.C. Cǎlǎrași

36

Respectarea drepturilor
persoanelor cu handicap şi
acordarea acestora în
conformitate cu legea
448/2006 privind protecţia
şi promovarea persoanelor
cu handicap, cu modificările
şi completările ulterioare
Promovarea integrării
sociale a persoanelor cu
handicap ca cetaţeni activi
în măsura de a-şi controla
viaţa

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 şi oferirea
serviciilor de consiliere, orientare şi
informare
pentru
familia
/
reprezentantul legal al persoanelor
adulte.

permanent

D.G.A.S.P.C. Cǎlǎrași

37

10

38

39

40

41

Realizarea unor activităţi
care au ca obiectiv
dezvoltarea abilităţilor
persoanelor cu handicap
instituţionalizate

-Implicarea
beneficiarilor
în
activităţi gospodăreşti, casnice:
gătit, curăţenie, șters praful,
ordonarea rufelor personale în
dulap, spălarea rufelor personale;
activităţi de grădinărit în solarul
unităţii,etc. în funcţie de gradul şi
tipul de handicap.

permanent

D.G.A.S.P.C. Cǎlǎrași

Promovarea mediului
familial ca fiind mediul cel
mai prielnic de dezvoltare
al persoanelor cu handicap

- Organizarea unui calendar al
activităţilor organizate cu ocazia
zilelor de naştere
și celor
religioase
a
beneficiarilor,
împreună cu familia, acolo unde
este cazul, pentru a păstra
atmosfera familială.

Permanent

D.G.A.S.P.C. Cǎlǎrași

Promovarea furnizării
serviciilor de calitate care
să răspundă nevoilor
individuale ale persoanelor
cu handicap

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

Permanent

D.G.A.S.P.C. Cǎlǎrași

Diversificarea modalităţilor
de petrecere a timpului
liber şi asigurarea
resurselor necesare în
vederea derulării
activităţilor recreative
precum şi a celor culturale
și religioase

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

D.G.A.S.P.C. Cǎlǎrași
Permanent

11

42

Promovarea voluntariatului
în desfăşurarea activităţilor
realizate cu beneficiarii
centrului rezidenţial

-Încheierea unor parteneriate cu
diverse instituţii : poliţia, şcoli,
grădiniţe, diferite culte religioase.

Consolidarea
parteneriatului public privat

-Acordarea suportului metodologic
ONG-urilor, în vederea dezvoltării
şi asigurării de servicii alternative
pentru persoanele adulte şi
familiile
acestora,
prevenirii
instituţionalizării, cunoaşterea şi
aplicarea legislaţiei.

Creşterea calităţii vieţii
persoanelor ce aparţin
grupurilor vulnerabile

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

Permanent
Anul 2018

Agenţia Naţională
Antidrog - Centrul de
Prevenire, Evaluare şi
Consiliere Antidrog
Călăraşi

Reducerea excluziunii
sociale în rândul tinerilor şi
copiilor şi creşterea calităţii
vieţii acestora

Dezvoltarea şi 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 şcolar)

Permanent
Anul 2018

Agenţia Naţională
Antidrog - Centrul de
Prevenire, Evaluare şi
Consiliere Antidrog
Călăraşi

Promovarea cu prioritate a
plasamentului copilului la
familii/persoane. Rude
pana la gradul 4

Instituirea masurii de plasament la
rude

An2018

Primaria Comunei
Borcea
SPAS

Demararea unor actiuni de
sprijin material si financiar

Acordarea de ajutoare famiilor

An 2018

Primaria Comunei
Borcea

43

44

45

46

47

D.G.A.S.P.C. Cǎlǎrași
Permanent

D.G.A.S.P.C. Cǎlǎrași
Permanent

12

48

famiilor

defavorizate

Prevenirea separari
copilului de familie

I nformare si indrumare privind
prevenire sarcinilor nedorite si a
bolilor cu trasmitere sexuala.

An 21017

Primaria Comunei
Borcea
SPAS

Adoptii

Sprijinirea si indrumarea famililor
fara copii, care doresc adoptarea
acestora

An 2018

Primaria Comunei
Borcea
SPAS

Prevenire abandon scolar

Colaborare cu scoala , respectiv
gradinita in vederea prevenirii
abandonului scolar

Permanent
2018

Ajutor pentru persoane
nevoiase

Masuri concrete tinute pe nevoile
persoanelor dezanvantajoase
(subventionarea plati energiei
electrice,utilitatilor, etc.)

An 2018

Primaria Comunei
Borcea
SPAS
Primaria Comunei
Borcea
SPAS

Asigurarea acordarii
prestatiilor sociale
destinate familiilor
vulnerabile, aflate in
situatie de risc.

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.

An 2018

49

50

51

52

SPAS

Primaria Orașului
Budești
SPAS

13

53

Informarea cetățenilor cu
privire la drepturile lor în
domeniul protecției
copilului, a protecției
persoanelor vârstnice, a
protecției persoanelor
încadrate în grad de
handicap, a persoanelor
aflate în nevoie, a familiilor
monoparentale sau cu mai
mulți copii, a persoanelor
aflate în situații deosebite,
a persoanelor beneficiare
de diferite programe și a
familiilor defavorizate,
conform legislației și
modului de stabilire

Informarea
cetățenilor
prin
mijloace mass-media și prin
punctele
de
informare
din
instituțiile publice (Ghișeul de
Relații cu Publicul)

Evaluarea nevoilor sociale
existente în comunitate

Deplasarea în teren a personalului

An 2018

Primăria Municipiului
Călărași
Direcția de Asistență
Socială

An 2018

Primăria Municipiului
Călărași
Direcția de Asistență
Socială

An 2018

Primăria Municipiului
Călărași
Direcția de Asistență
Socială

Afișarea în locuri vizibile a afișelor
informative

DAS

în

vederea

identificării

persoanelor și a familiilor aflate în
situație
54

anchetelor

de

risc;

sociale

întocmirea
în

vederea

stabilirii nevoilor sociale și de
acordare a ajutoarelor sociale,
respectiv a serviciilor sociale.

55

Asigurarea acordării
prestațiilor sociale
destinate familiilor
vulnerabile, aflate în

Întocmirea dosarelor în baza cărora
se acordă prestațiile sociale
(alocații de stat, alocații de
susținere a familiei, venit minim
garantat, ajutoare de încălzire a

14

56

situație de risc

locuinței,indemnizații creștere și
îngrijire copil/ stimulent de
inserție, indemnizații de însoțitor
pentru persoanele încadrate în
gradul grav de handicap, salarii
asistenți personali,
acordarea
ajutoarelor
de
urgență,
a
ajutoarelor de alimente – POAD,
ajutoare
privind
stimularea
participării
în
învățământul
preșcolar.

Acordarea drepturilor
persoanelor și familiilor
îndreptățite

Primirea
dosarelor
și
a
documentelor
doveditoare,
verificarea lor, stabilirea dreptului
și a cuantumului la care solicitantul
este îndreptățit

An 2018

Primăria Municipiului
Călărași
Direcția de Asistență
Socială

Reintegrări familiale

Creșterea numărului de reintegrări
în familie prin consilierea părinților
și a rudelor până la gradul IV, cu
privire la nevoia copilului de a
crește și a se dezvolta în familia sa.
Implicarea membrilor Consiliului
Comunitar Consultativ pentru
soluționarea problemelor care
privesc minorii.

An 2018

Primăria Municipiului
Călărași
Direcția de Asistență
Socială

An 2018

Primăria Municipiului
Călărași
Direcția de Asistență
Socială
Consiliul Comunitar
Consultativ

57

Prevenirea separării
copilului de familie
58

15

59

60

61

Monitorizarea familiilor
beneficiare de prestații
sociale și servicii sociale, a
minorilor aflați în situații de
risc, a minorilor asupra
cărora este instituită o
măsură de protecție
specială

Consilierea familiilor, a minorilor,
întocmirea
anchetei
sociale,
întocmirea planului de servicii, a
fișei de monitorizare

An 2018

Primăria Municipiului
Călărași
Direcția de Asistență
Socială

Asigurarea unor măsuri de
sprijin pentru viața
persoanelor fără adapost și
a persoanelor defavorizate

Acordarea serviciilor în cadrul
Adăpostului de Noapte și a Cantinei
de Ajutor Social

An 2018

Primăria Municipiului
Călărași
Direcția de Asistență
Socială

Informarea persoanelor
defavorizate despre VMG,
ASF

- discutii purtate cu persoanele
interesate Legii 416/2001

01.03.2018 –
31.12.2018

Primaria comunei
Curcani
SPAS

- afisarea Legii 416/2001 la fisier
- afisarea Legii nr.277/2010 la fisier

Reintegrari familiale
62

63

Selectarea,consilierea si
indrumarea persoanelor
vulnerabile aflate in
cautarea unui loc de
munca, persoane care nu
au finalizat studiile primare
sau gimnaziale spre
unitatile de invatamant.

Cresterea numarului de reintegrari
familiale
prin
constientizarea
parintilor cu privire la nevoia
copilului de a creste intr-o familie.
Autoritatea publica locala prin
serviciul
de
specialitate
–
reprezentanti
scoli
conform
grupului local de lucru

Primaria comunei
Curcani

2018

SPAS
Primaria comunei
Curcani

2018

SPAS

16

64

65

66

Sprijinirea cetatenilor
pentru demararea unei
afaceri si obtinerea
documentelor necesare ,
acordarea de autorizatii
pentru organizarea si
desfasurarea in baza liberei
initiative a activitatilor
economice (comert
stradal).
Identificarea copiilor si
familiilor aflate in
dificultate si includerea
acestora in sistemul de
asistenta sociala
Asigurarea serviciilor de
planificare familiala
Evaluarea nevoilor sociale
existente in comunitate

67

68

Asigurarea acordarii
prestatiilor sociale
destinate familiilor
vulnerabile, aflate in
situatie de risc.

Reprezentanti ai Autoritatii publice
locale

Serviciul
sociala

Public

de

Asistenta

Primaria comunei
Curcani

2018

Primaria comunei
Curcani

2018

SPAS
Medicul
de
familie,
echipa
comunitara, mediator sanitar si
asistent medical
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.
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

Primaria comunei
Curcani

2018

An 2018

Primaria comunei
Dragalina
BAS

Primaria comunei
Dragalina
BAS
AJPIS Calarasi
Permanent
2018

17

Monitorizarea minorilor
asupra caruia este instituita
o masura de protectie
69

72

73

Primaria comunei
Dragalina
BAS
DGASPC

Trimestrial 2018

Prevenirea abandonului
scolar

-colaborarea cu scoala, respectiv
gradinița.
-consilierea familiilor care se afla
in risc de abandon scolar

Demararea unor acțiuni de
sprijin material și financiar
familiilor aflate în situații
de risc.

Acordarea de ajutoare familiilor
aflate în situații de risc.

An 2018

Primaria comunei
Dragalina
Consiliul Local
Dragalina

Prevenirea separării
copilului de familie

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

An 2018

Asigurarea protectiei
pentru persoanele cu
dizabilitati

Acordarea de indemnizatii
persoanelor incadrate in gradul unu
de handicap.

Prmanent
2018

Primaria comunei
Dragalina
BAS
DGASPC
Primaria comunei
Dragalina
BAS
DGASPC

70

71

ajutoarelor de urgenta, a
ajutoarelor de alimente – POAD,
ajutoare privind stimularea
participarii in invatamantul
prescolar.
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.

Primaria comunei
Dragalina
Liceul Tehnologic
Duiliu Zmfirescu

Permanent
2018

18

74

75

Informarea cetatenilor din
comuna cu privirea la
acordarea de prestatii
sociale
Monitorizarea persoanelor
varstnice si a persoanelor
cu handicap aflate in
situatii de risc .
Monitorizarea minorilor
asupra caruia este instituita
o masura de protectie

76

77

78

Afisarea in locuri publice si pe siteul primariei a legislatiei specifice;
Primirea cererilor si stabilirea
drepturilor, respectiv a
cuantumurilor la care solicitantul
(familia) este indreptatita;
Vizite la domiciliul
Acordarea de prestatii sociale dupa
caz;
Aplicarea corespunzatoare a
programului POAD(ajutoare
alimentare europene)
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.

Permanent
2018

Primaria comunei
Gradistea
Asistenta sociala
AJPIS

Trimestrial/
semestrial/
la nevoie
2018

Primaria comunei
Gradistea
Asistenta sociala

Trimestrial

Primaria comunei
Gradistea
Asistenta sociala

2018

Promovarea cu prioritate a
plasamentului copilului la
familie/rude pana la gradul
IV.

Instituirea masurii de plasament la
rude.

2018

Asigurarea informarii
persoanelor si familiilor
defavorizate din comuna cu
privirea la acordarea de
prestatii sociale si
acordarea de sprijin si
logistica pentru obtinerea
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

Permanent
2018

Primăria Comunei
Gurbănești

Primăria Comunei
Gurbănești
SPAS

19

79

80

81

Implicare și verificare a
modului în care sunt îngrijiți
în familie minorii și adulții
cu deficiențe funcționale.

1.Vizite periodice la locuințele
acestora.
2.Asigurarea suportului material,
conf. Prevederilor legislative.

Permanent
2018

Primăria Comunei
Gurbănești
SPAS

Monitorizarea persoanelor
varstnice aflate in situatii
de risc

Vizite la domiciliul.

Permanent
2018

Asigurarea prestatiilor
sociale destinate familiilor
dezavantajate

Acordarea de prestatii sociale de
catre A.J.P.I.S Calarasi in baza
dosarelor intocmite si aprobate de
catre primarie
Acordare prestatii sociale (alocatie
de stat, alocatie de sustinere a
familiei cu copii, indemnizatie
crestere copil, indemnizatie
persoana cu handicap, ajutor
incalzirea locuintei.
Identificarea persoanelor si
familiilor aflate in dificultate si
includerea acestora in sistemul de
asistenta sociala.
Deplasarea in teren, a personalului
angajat al SPAS in vederea
identificarii.

Permanent
2018

Primăria Comunei
Gurbănești
Primar
Viceprimar
SPAS
Primăria Comunei
Gurbănești
SPAS

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

Prestatii sociale
82

83

84

85

Scaderea numarului de
persoane si familii aflate in
situatie de risc.
Identificarea persoanelor
potential beneficiare de
prevederile Legii
nr.416/2001.
Promovarea cu prioritate a
plasamentului copilului la
familie/rude

Permanent
2018

Primăria Comunei
Gurbănești
SPAS

Permanent
2018

Primăria Comunei
Gurbănești
SPAS

Permanent
2018

Primăria Comunei
Gurbănești
SPAS

Permanent
2018

Primăria Comunei
Mânăstirea
SPAS Manastirea
D.G.A.S.P.C CALARASI

20

Monitorizarea minorilor
asupra carora este instituita
o masura de protectie

1.Vizite la domiciliile familiilor care
au minori în plasament şi la şcoală.
2.Efectuarea de anchete sociale la

Din 3 in 3 luni

Primăria Comunei
Mânăstirea
D.G.A.S.P.C CALARASI
SPAS Manastirea

domiciliile familiilor care au copii

86

instituţionalizaţi pentru verificarea
menţinerii sau nu a măsurii de
protecţie respectivă.
Plasament in familie

Reintegrarea copiilor din Centrele
de plasament in familie

Unde este cazul

D.G.A.S.P.C CALARASI
SPAS Manastirea

Promovarea programelor
de igienă personală și
contraceptivă a mamelor cu
multi copii si posibilitati
minime de existenta

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

Permanent

Informare privind
stimularea participarii in
invatamintul prescolar a
copiilor provenind din
familii defavorizate

Campanie de informare privind
stimularea participarii in
invatamintul prescolar a copiilor
provenind din familii defavorizate

Permanent

Primăria Comunei
Mânăstirea
SPAS Manastirea
CMI Dr.Vlad Marina
CMI Dr. Petrencic
Catalin
D.G.A.S.P.C.CALARASI
Primăria Comunei
Mânăstirea
SPAS Manastirea
Lic.Teh.Matei Basarab
Manastirea

Acordarea de ajutoare de
urgenta familiilor
beneficiare de prestatii
sociale aflate in dificultate
din cauze naturale, decese,
probleme de sanatate, etc

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

Permanent

87

88

89

90

Primăria Comunei
Mânăstirea
SPAS Manastirea
Consiliul Local
Minastirea

21

Reintegrari familiale

Creşterea numărului de reintegrări
familiale
prin
constientizarea
parintilor cu privire la nevoia
copilului de a creste intr-o familie.

2018

Adoptii

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

2018

Primaria Comunei
Mitreni
S.P.A.S.

Promovarea cu prioritate a
plasamentului copilului la
familii/persoane, rude până
la gradul IV
Prevenirea separării
copilului de familie

Instituirea măsurii de plasament la
rude.

2018

Primaria Comunei
Mitreni
S.P.A.S.

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

2018

Primaria Comunei
Mitreni
S.P.A.S.

Asigurarea beneficiilor
sociale destinate familiilor
dezavantajate

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

Permanent
2018

Primaria Comunei
Modelu AJPIS Calarasi

Demararea unor acţiuni de
sprijin material şi financiar
familiilor sărace
Scaderea numarului de
persoane si familii aflate in
situatie de risc.

Acordarea de ajutoare familiilor
defavorizate.

Sarbatorile de
Craciun 2018

Primaria Comunei
Modelu Consiliul Local

Permanent
2018

Primaria Comunei
Modelu
SPAS
Primaria Comunei
Modelu
SPAS

91

92

93

94

95

94

95

Identificarea, consilierea, sprijinirea
si monitorizarea familiilor aflate in
situatii de risc.
Identificarea persoanelor si
familiilor aflate in dificultate si
includerea acestora in sistemul de
asistenta sociala.

Primaria Comunei
Mitreni
S.P.A.S.

Permanent
2018

22

96

97

Asigurarea informarii
persoanelor si familiilor
defavorizate din comuna cu
privirea la acordarea de
prestatii sociale
Monitorizarea persoanelor
varstnice aflate in situatii
de risc

Asigurarea prestatiilor
sociale destinate
pesoanelor singure si
familiilor vulnerabile,
aflate in situatie de risc
98

Asigurarea prestatiilor
socialae destinate tinerilor
99

100

Acordarea drepturilor
persoanelor si familiilor
indreptatite

Afisarea in locuri publice a
legislatiei specifice.
Primirea cererilor si stabilirea
drepturilor, respectiv a
cuantumurilor la care solicitantul
(familia) este indreptatita.
Vizite la domiciliul.
Acordarea de beneficii sociale dupa
caz.
Aplicarea corespunzatoare a
programului PEAD(ajutoare
alimentare europene).
Intocmirea dosarelor in baza carora
se acorda prestatiile sociale privind
: venitului minim garantat ,
ajutorului
pentru
sustinerea
familiei , ajutoarului pentru
incalzirea locuintei , alocatiei de
stat , indemnizatiei de crestere si
ingrijire a copilului , stimulentului
de insertie , indemnizatiei de
insotitor
pentru
persoanele
incadrate in gradul grav de
handicap , salarii pentru asistenti
personali , acordarii ajutoarelor de
urgenta.
- Intocmirea dosarelor in baza
carora se acorda prestatiile sociale
privind tichetele sociale pentru
gradinita .
- Efectuarea anchetei sociale ce sta
la baza beneficierii de programul
educational “Bani de liceu” .
- Primirea dosarelor si a
documentelor
doveditoare,
verificarea lor, stabilirea dreptului
si a cuantumului la care solicitantul
este indreptatit.

Permanent
2018

Primaria Comunei
Modelu
SPAS

Trimestrial
Semestrial
La nevoie

Primaria Comunei
Modelu
SPAS

Permanent
2018

Primaria Comunei
Nicolae Balcescu
S.P.A.S.

Permanent
2018

Primaria Comunei
Nicolae Balcescu
S.P.A.S.

Permanent
2018

Primaria Comunei
Nicolae Balcescu
S.P.A.S.

23

101

102

103

104

105

Informarea cetatenilor cu
privire la acordarea unor
drepturi de asistenta
sociala ( ASF, VMG, TSG,
ajutorul pentru incalzirea
locuintei)

Evaluarea nevoilor sociale
existente in comunitate

Respectarea drepturilor
persoanelor cu handicap şi
acordarea acestora în
conformitate cu legea
448/2006 privind protecţia
şi promovarea persoanelor
cu handicap, cu modificările
şi completările ulterioare
Asigurarea unor masuri de
sprijin pentru viata
persoanelor fara adapost si
a persoanelor defavorizate
Reintegrarea in familie a
copiilor aflati in plasament.

- Afisarea in locuri publice (sediul
primariei,
magazine
)
a
informatiilor referitoare la :
conditiile de acordare a drepturilor
de asistenta sociala, actele
necesare
solicitarii
acestor
drepturi,
noutatile
legislative
referitoare drepturile de asistenta
sociala.

Permanent
2018

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

Permanent
2018

- Realizarea de anchete soaciale si
demersuri pentru completarea
doasarelor in vederea internarii /
institutionalizarii persoanelor fara
locuinta.
- Consilierea familiilor în vederea
asumării obligaţiilor părinteşti si
sprijinirea financiara sau materiala
a acestora

Permanent
2018

Primaria Comunei
Nicolae Balcescu
S.P.A.S.

Primaria Comunei
Nicolae Balcescu
S.P.A.S.

Permanent
2018

Primaria Comunei
Nicolae Balcescu
S.P.A.S.

Primaria Comunei
Nicolae Balcescu
S.P.A.S.
Primaria Comunei
Nicolae Balcescu
S.P.A.S.

Permanent
2018

24

106

107

108

109

110

Monitorizarea minorilor
asupra carora este instituita
o masura speciala de
protectie/ a persoanelor
aflate in situatii de risc

Monitorizarea persoanelor
varstnice si a persoanelor
cu handicap aflate in
situatii de risc .
Cresterea gradului de
confort pentru persoanele
singure sau provenind din
familii defavorizate:
beneficiari V.M.G , A.S.F.
Perfecţionarea
competenţelor profesionale
şi dezvoltarea abilitǎţilor
pentru angajaţii Seviciului
Public de Asistenţǎ Sociala

Demararea unor programe
de sprijin material şi
financiar pentru familiile
sărace

- Activitate de consiliere a familiei
si
copilului.
- Intocmirea planului de masuri, a
fisei de monitorizare, a anchetei
sociale.
- Sprijinirea si indrumarea familiilor
care au persoane cu dizabilitati in
vederea incadrarii intr-un grad de
handicap.
- Vizite la domiciliul
- Acordarea de prestatii sociale
dupa caz;
- Aplicarea corespunzatoare a
programului
POAD
(ajutoare
alimentare europene)
Ajutorarea
persoanelor
defavorizate prin distribuirea de
pachete

cu

alimente

Semestrial 2018

Primaria Comunei
Nicolae Balcescu
S.P.A.S.

Permanent
2018

Primaria Comunei
Nicolae Balcescu
S.P.A.S.
Primaria Comunei
Nicolae Balcescu
S.P.A.S.

Anual 2018

prin

Programul POAD.
- Participarea la cursuri de
perfecţionare pentru asistenţii
sociali şi personalul de specialitate
conform standardelor specifice
- Instruirea asistenţilor maternali
privitor la mǎsurile ce se impun
pentru asigurarea unui mediu sigur
pentru copiii din plasament
- Acordare de ajutoare familiilor
defavorizate

Anual 2018

Primaria Comunei
Nicolae Balcescu

Primaria Comunei
Nicolae Balcescu
(S.P.A.S)
Biserica

Permanent
2018

25

Evaluarea nevoilor sociale
existente in comunitate

111

Asigurarea acordarii
prestatiilor sociale
destinate grupurilor
dezavantajate
112

Reintegrari familiale
113
Prevenirea separarii
copilului de familie
114

115

Asigurarea informarii
cetatenilor privind
drepturile de care pot
beneficia conform
legislatiei si acordarea
acestora

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)
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

2018

Primaria Municipiului
Oltenita
ONG. Scoala, Consiliul
Local, Primaria, SPAS

2018

Primaria Municipiului
Oltenita
AJPIS, SPAS

2018

Primaria Municipiului
Oltenita
SPAS, DGASPC

2018

Primaria Municipiului
Oltenita
Scoala, SPAS, DGASPC

2018

Primaria Municipiului
Oltenita
SPAS, AJPIS, DGASPC

26

116

Monitorizarea minorilor
asupra carora este instituita
o masura speciala de
protectie/ a persoanelor
aflate in situatii de risc

Servicii pentru familie
117
Protectie sociala
118

Programul „POAD”
119

122

Anchete sociale pentru acordarea
de prestatii sociale:
VMG,ASF,acordare ajutor incalzire
lemne.
Acordare de ajutoare de urgenta si
ajutoare de inmormantare.
Afisarea la avizierul primariei
legislatia in vigoare privind
asistenta sociala.
Acordarea de alimente (POAD)
familiilor vulnerabile.

2018

Primaria Municipiului
Oltenita
SPAS, DGASPC

Trimestrial
2018

Primaria Comunei
Perisoru
SPAS
DGASPC
Primaria Comunei
Perisoru
SPAS

Trimestrial
2018

Ori de cate ori
este nevoie
2018
Permanent
2018

Primaria Comunei
Perisoru
SPAS
Primaria Comunei
Perisoru
SPAS
Primaria Comunei
Perisoru
SPAS
Consiliul Judetean
Calarasi
Primaria Comunei
Perisoru
SPAS
Gradinita Perisoru
Primăria Comunei
Radovanu
Parohia com.
Radovanu
Primăria Comunei
Radovanu

Decembriemartie
2018

Stimulent educational

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

Anul scolar
2017-2018

Demararea unor programe
de sprijin material şi
financiar pentru familiile
sărace
Informare şi consilierea
privind combaterea

Acordare de ajutoare familiilor
defavorizate

Pe parcursul
anului 2018

Combaterea violenţei în familie

Pe parcursul
anului 2018

120

121

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.
Prevenirea separarii copilului de
familie si efectuarea de anchete
sociale.

27

violenţei în familie
Prevenirea separarii
copilului de familie

Implicarea membrilor Consiliului
Comunitar Consultativ pentru
solutionarea problemelor care
privesc minorii

2018

Asigurarea prestaţiilor
sociale destinate familiilor
dezavantajate

Acordarea de prestaţii sociale de
către AJPIS Călăraşi în baza
dosarelor întocmite şi aprobate de
primărie

Permanent
2018

Ajutorarea persoanelor
aflate în situaţii de urgenţă
ce necesită ajutoare de
urgenţă
Promovarea cu prioritate a
plasamentului copilului la
familii/
persoane, rude până la
gradul IV
Asigurarea prestaţiilor
sociale destinate familiilor
dezavantajate

Anchete sociale şi acordarea de
ajutoare băneşti sau de alt gen

Ori de câte ori
este nevoie
2018

Instituirea măsurii de plasament la
rude.

Permanent
31.12.2018

123

124

125

126

127

128

Asigurarea prestatiilor
sociale destinate familiilor
dezavantajate

Reintegrari familiale
129

130

Adoptii

Postul de poliţie
Radovanu
Primaria comunei
Radovanu,
Compartiment de
asistenta sociala
Consiliul Comunitar
Consultativ
Primaria Comunei
Radovanu
Compartiment de
asistenta sociala
AJPIS
Primaria Comunei
Radovanu
Compartiment de
asistenta sociala
Primaria Comunei
Radovanu,
Compartiment de
asistenta sociala

Acordarea de prestaţii sociale de
către AJPIS Călăraşi în baza
dosarelor înticmite şi aprobate de
primărie
Acordarea de prestatii sociale de
catre A.J.P.I.S Calarasi in baza
dosarelor intocmite si aprobate de
catre primarie

Permanent
2018

Primaria Comunei
Radovanu
AJPIS Călăraşi

An 2018

Primaria Comunei
Roseti
AJPIS Calarasi
SPAS

Cresterea numarului de reintegrari
familiale
prin
constientizarea
parintilor privind nevoia copilului
de a creste in familie
Sprijinirea si indrumarea familiilor
fara copii privind adoptarea

An 2018

Primaria Comunei
Roseti
SPAS

An 2018

Primaria Comunei
Roseti

28

copiilor

130

131

132

133

134

135

136

Promovarea cu prioritate a
plasamentului copilului la
rude pana la rude pana la
gradul IV- lea
Inbunatatirea
randamentului scolar al
copiilor romi
Promovarea cu prioritate a
plasamentului copilului la
familii/persoane, rude pana
la gradul IV
Prevenirea separarii
copilului de familie
Demararea unor programe
de sprijin material si
financiar pentru familiile
sarace
Asigurarea informarii si
indrumarii familiilor care
au personae cu dizabilitati.

Asigurarea informării
persoanelor şi familiilor
defavorizate din comună cu
privire la acordarea,
conform legislaţiei specifice
în vigoare, de prestaţii
sociale şi acordarea de
sprijin şi logistică pentru

SPAS

Instituirea masurii de plasament la
rude

An 2018

Primaria Comunei
Roseti
SPAS

Realizarea unor programe de
consiliere a parintilor de etnie
roma
Instituirea masurii de plasament la
rude

An 2018

Primaria Comunei
Roseti
SPAS

Informarea si indrumarea privind
prevenirea sarcinilor nedorite si a
bolilor cu transmitere sexuala
Acordare de ajutoare familiilor
defavorizate

2018

2018
Primaria comunei
Spantov
Primaria comunei
Spantov

2018
Primaria comunei
Spantov

1.Afişarea în locuri publice şi 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
2018

1.Afişarea în locuri publice şi la
avizierul Primăriei a legislaţiei
specifice.
2. Primirea cerereilor şi a
documentelor doveditoare
prevăzute de legislaţia în vigoare şi
verificarea datelor înscrise în cereri
de către solicitanţi.

Permanent
2018

Primaria Comunei
Tamadau Mare
D.G.A.S.P.C

Primaria Comunei
Tamadau Mare
SPAS

29

137

138

obţinerea acestora.

3. Stabilirea dreptului, respectiv a
cuantumului la care solicitantului
(familia) este îndreptăţit.

Monitorizarea persoanelor
vârstnice, persoane cu
handicap, someri si alte
categorii de persoane aflate
în situaţie de risc.
Prevenirea separarii
copilului de familie/ rude
de gradul I.

2.Acordarea de prestaţii sociale,
după caz.
3.Aplicarea corespunzătoare a
Programului P.O.A.D. (ajutoare
alimentare europene)
1.Consilierea parintilor in vederea
responsabilitatilor pe care le au in
cresterea si ingrijirea copiilor.
2. Sprijin material sau financiar.
1.Vizite la locuinţele familiilor care
au minorii in plasament.
2.Vizite la locuintele familiilor care
au copii institutionalizati pentru
mentinerea masurii de plasament
pe care o au sau reintegrarea in
familie a copiilor.

Permanent
2018

Primaria Comunei
Tamadau Mare
SPAS

Permanent
2018

Primaria Comunei
Tamadau Mare
D.G.A.S.P.C

Trimestrial
2018

Primaria Comunei
Tamadau Mare
D.G.A.S.P.C

1.Informare şi consiliere privind
combaterea violenţei în familie.
2.Întâlniri şi discuţii comune cu
tinerii, copii si membrii familiilor
acestora şi reprezentanţii M.A.I.
Informare si indrumare privind
prevenirea sarcinilor nedorite si a
bolilor cu transmitere sexuala.
Instituirea masurii de plasament la
rude

Permanent
2018

Primaria Comunei
Tamadau Mare
Reprezentant Post
politie Tamadau Mare
D.G.A.S.P.C
Primaria comunei
Ulmeni
Medicii de familie

Acordarea de prestatii sociale de
catre AJPIS Calarasi in baza
dosarelor intocmite si aprobate de
primar.

Permanent
2018

Monitorizarea minorilor
asupra caruia este instituita
o masura de protectie
139

Combaterea violentei in
familie
140

141

142

143

Prevenirea separarii
copilului de familie
Promovarea cu prioritate a
plasamentului copilului in
familii- rude pana la gradul
IV
Asigurarea prestatiilor
sociale destinate familiilor
dezavantajate

Anul 2018

Anul 2018

Primaria comunei
Ulmeni
DGASPC Calarasi
Primaria comunei
Ulmeni
AJPIS Calarasi
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144

145

146

147

148

149

Monitorizarea persoanelor
varstnice aflate in situatii
de risc

Monitorizarea minorilor
asupra caruia este instituita
o masura de protectie
Ajutarea persoanelor si
familiilor aflate in situatii
de urgenta ce necesita
ajutoare de urgenta
Asigurarea informarii
persoanelor si familiilor
dafavorizate cu privire la
acordarea conform legii de
prestatii si servicii sociale si
acordarea de sprijin pentru
obtinerea acestor drepturi

Combaterea saraciei si
minimalizarea excluderii
sociale a categoriilor de
persoane defavorizate.

Monitorizarea persoanelor
vârstnice, persoane cu
handicap, someri si alte
categorii de persoane aflate
în situaţie de risc.

Vizite la domiciliu
Acordarea de prestatii sociale dupa
caz
Aplicarea
corespunzatoare
a
programului
PEAD(ajutoare
alimentare)
Vizite la familiile de plasament

Trimestrial
Semestrial
La nevoie
2018

Primaria comunei
Ulmeni

Trimestrial
2018

Primaria comunei
Ulmeni

Efectuarea de anchete sociale in
vederea acordarii de ajutoare
banesti sau in materiale de
constructie.
Afisarea in locuri publice si la
avizierul primariei a legislatiei
specifice;
Consiliere la cererea persoanelor
interesate
Primirea
cererilor
si
a
documentelor necesare precum si
verificarea datelor inscrise in cereri
de catre solicitanti
Stabilirea dreptului, respectiv a
cuantumului la care solicitantul
este indreptatit.
identificarea familiilor in
cauza;
- consilierea acestor familii.
acordarea unor beneficii de
asistenta sociala in functie de
nevoile acestora..

De cate ori este
nevoie

Primaria comunei
Ulmeni

Permanent
2018

Primaria comunei
Ulmeni
SPAS

2018

Acordarea de prestaţii sociale,
după caz.
Aplicarea
corespunzătoare
a
Programului P.O.A.D. (ajutoare
alimentare )

2018

Primaria Comunei
Chirnogi
Compartimentul de
asistenta sociala
Consiliul Local Chirnogi
Compartiment Expert
Local pentru romi
Primaria Comunei
Chirnogi
Compartimentul de
asistenta sociala
Consiliul Local Chirnogi
Compartiment Expert

31

Local pentru romi

Prevenirea abandonului
copilului

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

2018

Asigurarea de servicii de
planificare familială
femeilor fertile şi cuplurilor
aparţinând categoriilor
sociale defavorizate în
scopul prevenirii
abandonului prin
prevenirea sarcinilor
nedorite

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

2018

Primaria Comunei
Chirnogi
Compartimentul de
asistenta sociala
Echipa comunitara
(mediator sanitar si
asistent medical
comunitar)
Consiliul Local Chirnogi
Compartiment Expert
Local pentru romi
Primaria Comunei
Chirnogi
Compartimentul de
asistenta sociala
Echipa comunitara
(mediator sanitar si
asistent medical
comunitar)
Consiliul Local Chirnogi
Compartiment Expert
Local pentru romi
Primaria Comunei
Chirnogi
Compartimentul de
asistenta sociala
Echipa comunitara
(mediator sanitar si
asistent medical
comunitar)
Consiliul Local Chirnogi
Compartiment Expert
Local pentru romi

150

151

Campanii de informare
privind abandonul familial
si combaterea violentei
domestic.
152

-

identificarea familiilor in
cauza;
consilierea acestor familii.
2018

32

Masuri de asistenta in
domeniul protectiei
copilului, combaterea
violentei in familie si
medierea conflictelor
familiale

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

Anul 2018

Primaria Comunei
Nana

154

Monitorizarea minorilor
asupra carora este instruita
o masura speciala de
protectie

Vizite la locuintele familiilor care au
minori in plasament

Anul 2018

Primaria Comunei
Nana

155

Asigurarea de prestatii
sociale destinate familiilor
defavorizate

Acordarea de prestatii sociale de
catre AJPIS Caarasi, in baza
dosarelor intocmite si aprobate de
primarie

Anul 2018

Primaria Comunei
Nana

Solutionarea cu precadere a
problemelor sociale urgente prin
acordarea de ajutoare de urgenta,
aprobate prin dispozitii ale
primarului

Anul 2018

Primaria Comunei
Nana

Permanent
2018

Primaria comunei
Plataresti

153

156

157

158

Promovarea unui sistem de
furnizare a serviciilor
sociale bazat pe urgenta
situatiei de nevoie si
prioritate recunoscuta de
comunitate
Asigurarea informării
persoanelor şi familiilor
defavorizate din comună cu
privire la acordarea,
conform legislaţiei specifice
în vigoare, de prestaţii
sociale şi acordarea de
sprijin şi logistică pentru
obţinerea acestora.

Monitorizarea persoanelor
vârstnice, persoane cu
handicap, someri si alte
categorii de persoane aflate
în situaţie de risc.

1.Afişarea în locuri publice şi la
avizierul Primăriei a legislaţiei
specifice.
2. Primirea cerereilor şi a
documentelor doveditoare
prevăzute de legislaţia în vigoare şi
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)

Primaria comunei
Plataresti
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159

160

161

Asigurarea informarii si
indrumarii familiilor care
au persoane cu dizabilitati.

Reintegrarea in familie a
copiilor aflati in plasament.

Combaterea saraciei si
minimalizarea excluderii
sociale a categoriilor de
persoane defavorizate.

Asigurarea acordarii
prestatiilor sociale
destinate grupurilor
dezavantajate
162

163

Asigurarea informarii
cetatenilor privind
drepturile de care pot
beneficia conform
legislatiei si acordarea
acestora

1.Afişarea în locuri publice şi 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.
Consilierea familiilor în vederea
asumării obligaţiilor părinteşti si
sprijinirea financiara sau materiala
a acestora
identificarea familiilor in
cauza;
- consilierea acestor familii.
acordarea unor beneficii de
asistenta sociala in functie de
nevoile acestora..
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)
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

Permanent
2018

Primaria comunei
Plataresti

Primaria comunei
Plataresti

2018

Primaria comunei
Plataresti

2018

Primaria comunei
Plataresti

2018

Primaria comunei
Plataresti
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164

Monitorizarea minorilor
asupra carora este instituita
o masura speciala de
protectie/ a persoanelor
aflate in situatii de risc

Monitorizarea minorilor
asupra caruia este instituita
o masura de protectie
165

166

167

168

169

170

Prevenire abandon scolar

Ajutarea persoanelor aflate
în situaţii de urgenţă ce
necesită ajutoare de
urgenţă
Înființare serviciu social
,,Îngrijire persoane
vârstnice la domiciliu.
,Promovarea accesului
copilului la activități
recreative și petrecere a
timpului liber.
Posibilitățile legale de care
pot dispune părinții care
plecă la muncă în
străinătate în vederea
asigurării protecției
copilului ce urmează sî
rămână in țară.

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.
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.
Colaborarea cu scoala, respectiv
gradinita in vederea prevenirii
abandonului scolar
Anchete sociale şi acordarea de
ajutoare băneşti sau de alt gen

Realizarea serviciului social

Organizarea de acțiuni cu caracter
cultural

Campanie de informare

2018

Primaria comunei
Plataresti

Trimestrial
2018

Primaria comunei
Plataresti

Permanent
2018

Primaria comunei
Plataresti

Ori de câte ori
este nevoie
2018

Primaria comunei
Plataresti

Primaria comunei
Ștefan cel Mare

Pe parcursul
anului 2018
Pe parcursul
anului 2018

Primaria comunei
Ștefan cel Mare

Pe parcursul
anului 2018
Primaria comunei
Ștefan cel Mare
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171

172

Demararea unor programe
de sprijin material și
financiar pentru familiile
defavorizate.
Întrajutorarea persoanelor
vârstnice aflate in
dificultate – clubul
seniorilor.

Centrul de zi pentru copii
,,Sfântul Nicolae,,.

173

174

175

176

177

Promovarea accesului
copilului la activități
recreative și petrecere a
timpului liber
Măsuri de asistență a
persoanelor vârsnice
Demararea unor programe
de sprijin material si
financiar pentru familiile
sărace
Prevenirea separării
copilului de familia sa

Acordarea de ajutoare sociale

Pe parcursul
anului 2018

Primaria comunei
Ștefan cel Mare

• socializare și petrecere a
timpului liber
• consiliere si informare sociala
• terapie ocupationala
• terapie prin muzica si dans
• servicii de educare
• servicii de asistenţă pedagogica
• servicii de consiliere individualăsocială destinate atât copiilor cât şi
părinţilor acestora
• servicii de consiliere psihologică
individuală şi de grup pentru copii
şi părinţi
• activitatătide socializare şi
petrecere a timpului liber
• masa calda
• educaţie sanitară pentru copii
Organizarea de acțiuni cu caracter
cultural

Pe parcursul
anului 2018

Pe parcursul
anului - 2018

Primaria Comunei
Luica
SPAS

Servicii comunitare asigurate
persoanelor vârstnice

Pe parcursul
anului - 2018

Acordare de ajutoare familiilor
defavorizate

Pe parcursul
anului - 2018

Primaria Comunei
Luica
SPAS
Primaria Comunei
Luica
SPAS

Soluționarea problemelor care
privesc minorii care au ramas fara
parinti si sprijinirea pentru a fi dati

Pe parcursul
anului - 2018

Primaria comunei
Ștefan cel Mare

Pe parcursul
anului 2018

Primaria comunei
Ștefan cel Mare

Primaria Comunei
Luica
SPAS

36

in plasament altor familii si ajutati
sa primeasca si pensie de urmas.
Monitorizarea persoanelor
varstnice aflate in situatii
de risc
178

179

180

181

Asigurarea prestaţiilor
sociale destinate
familiilor dezavantajate

Scaderea numarului de
persoane si familii aflate
in situatie de risc.
Monitoritarea minorilor
asupra caruia este
instituita o masura de
protectie

Reintegrari familiale
182

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)

Acordarea de prestaţii sociale
de către AJPIS Călăraşi în baza
dosarelor întocmite şi aprobate
de primărie
Identificarea, consilierea,
sprijinirea si monitorizarea
familiilor aflate in situatii de
risc.
Vizite la locuinţele familiilor
care au minori in plasament.
Vizite la locuintele familiilor
care au copii institutionalizati
pentru verificarea mentinerii
sau nu a situatiei care a
provocat masura de protectie
respectiva.
Creşterea numărului de
reintegrări familiale prin
constientizarea parintilor cu
privire la nevoia copilului de a
creste intr-o familie.

DGASPC

Primaria Comunei
Luica
SPAS

La nevoie
2018

An 2018

Primaria Comunei
Unirea
SPAS

Permanent
2018

Primaria Comunei
Unirea
SPAS

Trimestrial
an 2018

Primaria Comunei
Unirea
SPAS impreuna cu
personalul DGASPC

An 2018

Primaria Comunei
Unirea
SPAS
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183

Asigurarea informarii
persoanelor si familiilor
defavorizate din comuna
cu privirea la acordarea
de prestatii sociale
Programul „POAD”

184

185

186

187

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

Ajutarea persoanelor
aflate în situaţii de
urgenţă ce necesită
ajutoare de urgenţă

Anchete sociale şi acordarea de
ajutoare băneşti sau de alt gen

Asigurarea informării
persoanelor şi familiilor
defavorizate din comună cu
privire la acordarea,
conform legislaţiei specifice
în vigoare, de prestaţii
sociale şi acordare de
sprijin şi logistică pentru
obţinerea acestora.

1.Afişarea la avizierul Primăriei a
legislaţiei specifice.
2.Consilierea persoanelor
interesate.
3.Primirea cererilor şi
documentelor doveditoare
prevăzute de legislaţia în vigoare şi
verificarea datelor înscrise de către
solicitanţi.
4.Stabilirea dreptului de care poate
beneficia solicitantul.
1.Vizite la domiciliile familiilor care
au minori în plasament şi la şcoală.
2.Efectuarea de anchete sociale la
domiciliile familiilor care au copii
instituţionalizaţi pentru verificarea
menţinerii sau nu a măsurii de
protecţie respectivă.

Monitorizarea minorilor
asupra cărora este instituită
o măsură specială de
protecţie

Permanent
2018

Primaria Comunei
Unirea
SPAS

An 2018

Primaria Comunei
Unirea
SPAS
Primaria Comunei
Unirea
SPAS

Ori de câte
ori este
nevoie
2018

Primăria Comunei
Vlad Ţepeş
Compartimentul
asistență socială

Permanent
2018

Trimestrial/Sem
estrial/La
nevoie
2018

Primăria Comunei
Vlad Ţepeş
Compartimentul
asistență socială
DGASPC
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Monitorizarea persoanelor
vârstnice aflate în situaţie
de risc

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

Prevenirea separării
minorului de familia sa

1.Discuţii cu părinţii şi familia
lărgită a minorului.
2.Implicarea membrilor Consiliului
Comunitar Consultativ pentru
soluţionarea problemelor care
privesc minorii.
1.Informare şi consiliere privind
combaterea violenţei în familie.
2.Întâlniri şi discuţii comune cu
tinerii, membrii familiilor acestora
şi reprezentanţii M.A.I.
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Combaterea violenței în
familie
190

Permanent
2018

Primăria Comunei
Vlad Ţepeş
Compartimentul
asistență socială
Primăria Comunei
Vlad Ţepeş
Compartimentul
asistență socială
Post Poliţie Comuna
Vlad Ţepeş
Primăria Comunei
Vlad Ţepeş
Compartimentul
asistență socială
Post Poliţie Comuna
Vlad Ţepeş
Primăria Comunei
Vlad Ţepeş
Compartimentul
asistență socială

La nevoie
2018

Permanent
2018

191

Efectele migrației părinților
la muncă în străinătate
asupra copiilor

Informare și consiliere privind
combaterea efectelor migrației
părinților la muncă în străinătate
asupra copiilor.

Permanent
2018

192

Prevenirea separării
copilului de părinţi/rude de
gradul I

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

Permanent
2018

Primăria Comunei
Vlad Ţepeş
Compartimentul
asistență socială

Promovarea integrării
sociale a persoanelor cu
handicap

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 şi oferirea

Permanent
2018

Primăria Comunei
Vlad Ţepeş
Compartimentul
asistență socială
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39

serviciilor de consiliere, orientare şi
informare
pentru
familia
/
reprezentantul legal al persoanelor
adulte

194

Promovarea accesului
copilului la activitati
recreative si petrecerea
timpului liber
Masuri de asistenta a
persoanelor varstnice

195

Prevenirea separarii
copilului de familia sa
196

1. Organizarea de acţiuni cu
caracter cultural

Pe parcursul
anului 2018

1. Au fost sprijiniti si indrumati ori
de cate ori au solicitat serviciul de
asistenta sociala
2. Acordarea de prestatii sociale ,
dupa caz
3. Aplicarea corespunzatoare a
Programului P.E.A.D. (ajutoare
alimentare europene)

Pe parcursul
anului 2018

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

Primaria Comunei
Vilcelele

Primaria Comunei
Vilcelele

Pe parcursul
anului 2018

Primaria Comunei
Vilcelele
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Domeniu cheie 2: Ocuparea forței de muncă
Nr.
crt.

DENUMIREA
OBIECTIVULUI

1. Protectia sociala a
persoanelor aflate in
cautarea unui loc de
munca

2. Prevenirea şomajului
şi combaterea
efectelor sociale ale
acestuia

3. Creşterea şanselor de
ocupare a
persoanelor în
căutarea unui loc de
muncă

ACŢIUNE

Inregistrarea
somerilor/persoanelor
aflate in cautarea unui loc de munca in
evidenta AJOFM Calarasi (numar someri
indemnizati inregistrati, numar someri
neindemnizati
inregistrati,
numar
persoane in cautarea unui loc de munca
inregistrate, numar someri beneficiari de
venit minim garantat)
Organizarea de programe de formare
profesională pentru proprii angajaţi
(numar
programe
de
formare
profesionala organizate, numar salariati
cuprinsi la cursuri)
Acordarea de servicii de preconcediere,
în principal, angajaţilor care urmează să
fie disponibilizaţi colectiv (numar
societati care disponibilizeaza colectiv,
numar persoane disponibilizate colectiv,
numar persoane cuprinse in servicii de
preconcediere)
Informarea şi consilierea profesională a
persoanelor în căutarea unui loc de
muncă (numar persoane cuprinse in
servicii de informare si consiliere
profesionala);
Medierea munci (numar persoane
cuprinse in masuri active)i;
Formarea profesională (numar programe
de formare profesionala organizate,
numar someri cuprinsi la cursuri);

STADIU REALIZĂRII LA
31.12.2018

TERMEN DE
REALIZARE

CHELTUIELI
EFECTIVE
(milioane
lei/euro)

INSTITUŢIE
RESPONSABILĂ

Decembrie 2018

AJOFM Calarasi

Decembrie 2018

AJOFM Calarasi
Agenti economici

Decembrie 2018

AJOFM Calarasi
CRFPA Calarasi
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4. Stimularea
angajatorilor pentru
încadrarea în muncă
a şomerilor
5. Cresterea gradului de
ocupare a fortei de
munca

Evaluarea şi certificarea competenţelor
profesionale dobândite pe alte căi decât
cele formale (numar programe
organizate, numar someri cuprinsi la
programe de evaluare si certificare a
competentelor);
Consultanţă şi asistenţă pentru
începerea unei activităţi independente
sau pentru iniţierea unei afaceri (numar
programe organizate, numar someri
cuprinsi la programe de consultanţă şi
asistenţă pentru începerea unei activităţi
independente);
Completarea veniturilor salariale ale
angajaţilor (numar persoane ocupate
prin completarea veniturilor salariale ale
angajatilor);
Stimularea mobilităţii forţei de muncă
(numar persoane ocupare prin
acordarea primelor de
mobilitate/instalare, respectiv relocare).
Stimularea
angajatorilor
pentru
încadrarea persoanelor în căutarea unui
loc de muncă (numar persoane ocupate
prin subventionarea locurilor de munca)
Realizarea indicatorilor de performanta
pentru anul 2018, prin implementarea
urmatoarelor programe de ocupare:
Programul de ocupare a fortei de munca
(numar persoane ocupate);
Programul de ocupare a femeilor (numar
femei ocupate);
Programul de formare profesionala
(numar persoane ocupate in urma
absolvirii programelor de formare
profesionala);
Programul special pentru localităţi din

Decembrie 2018

AJOFM Calarasi

Decembrie 2018

AJOFM Calarasi
Primariile din judetul
Calarasi
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6. Creșterea participării
persoanelor
aparținând
grupurilor
vulnerabile pe piața
muncii prin
dezvoltarea de
măsuri care să
combine suportul
social cu activarea,
diminuarea
șomajului în rândul
tinerilor și a

mediul rural (numar persoane ocupate in
localitatile cu o pondere mare a
somerilor din mediul rural);
Programul special de ocupare a fortei de
munca pentru comunitati cu numar
mare de etnici rromi (numar persoane
de etnie rroma ocupate in localitatile cu
o pondere mare a somerilor de etnie
rroma));
Programul de ocupare a tinerilor cu risc
de marginalizare sociala (numar
contracte de solidaritate incheiate,
numar conventii incheiate pentru tineri
cu risc de marginalizare sociala);
Programul privind numarul elevilor si
studentilor (numar elevi si studenti
ocupati);
Programul de ucenicie la locul de munca
(numar contracte de ucenicie incheiate,
numar conventii incheiate)
Programul de ocupare a absolventilor de
invatamant superior prin acordarea
stagiului de practica (numar absolvemti
de invatamant superior ocupati prin
acordarea stagiului de practica)
Activităţi de informare şi promovare în
rândul angajatorilor si a autoritatilor
locale
(numar
agenti
economici/autoritati
locale
informati/informate,
materiale
informative distribuite, numar actiuni de
consiliere in scoli);
Protocoale de colaborare incheiate cu
institutiile abilitate (numar protocoale
de colaborare incheiate);
Rata de participare a şomerilor la măsuri
active în primele luni de la înregistrare,
respectiv:

AJOFM Calarasi
Primariile din judetul
Calarasi
Inspectoratul Şcolar
Judeţean Călăraşi
Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului
Călăraşi

Decembrie 2018

43

numărului de tineri
din categoria NEETs
(care nu sunt în
ocupare, educație
sau formare)

a) în primele 4 luni de la înregistrare în
cazul tinerilor;
b) în primele 6 luni de la înregistrare în
cazul adulţilor;
Ponderea tinerilor cu vârsta mai mică de
25 de ani care, în primele 4 luni de la
înregistrare, ocupă un loc de muncă,
participă la un curs de formare
profesională, încheie un contract de
ucenicie la locul de muncă sau încheie
un contract de stagiu în total tineri cu
vârsta mai mică de 25 de ani înregistrați
Ponderea persoanelor ocupate din
totalul participanţilor la măsuri active,
respectiv:
a) la 3 luni de la participarea la ultima
măsură activă a pachetului personalizat;
b) la 6 luni de la participarea la ultima
măsură activă a pachetului personalizat
Stimularea angajatorilor pentru
încadrarea persoanelor în căutarea unui
loc de muncă (numar locuri de munca
ocupate prin subventionarea locurilor de
munca, inclusiv tinerii NEETs);
Stimularea
şomerilor
apartinand
grupurilor vulnerabile în vederea
ocupării unui loc de muncă (numarul
somerilor ocupati prin acordarea
primelor de activare);
Burse ale locurilor de munca organizate
(numar burse organizate, numar agenti
economici contactati/participanti, numar
locuri de munca inregistrate, numar
participanti
contactati/participanti/selectati
in
vederea ocuparii/ocupati)
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7. Informarea
persoanelor fizice si
juridice cu privire la
sistemul asigurarilor
pentru somaj si
stimularea ocuparii
fortei de munca

8. Facilitarea accesului
la formarea
profesionala corelata
cu nevoia persoanei
în vederea creşterii
şanselor de integrare
social
9. Facilitarea accesului
şi
a
participării
persoanelor
aparţinând
grupurilor
vulnerabile pe piaţa
muncii
10. Calificarea/recalificar
ea persoanelor aflate
în evidența
Agențiilor Județene
pentru Ocuparea
Forței de Muncă
arondate sau
nearondate, precum
și a altor categorii de
beneficiari

Tematica/Apariții în mass media
(presă scrisă, audio și TV), site AJOFM
Calarasi, Facebook cu privire la: rata
șomajului, locuri de muncă vacante la
nivelul județului, locuri de muncă
vacante prin EURES, Bursa Locurilor de
Muncă,
programe
de
formare
profesională, obligaţiile angajatorilor,
economie socială, modificări legislative,
diverse campanii, etc.
Comisia de autorizare a Judetului
Calarasi din cadrul AJPIS Calarasi în anul
2017 va autoriza furnizori de formare
profesională a adulţilor care solicită
autorizarea şi îndeplinesc condiţiile
legale.

Decembrie 2018

AJOFM Calarasi
Compartimentului
Resurse Umane,
Salarizare, Comunicare,
Secretariatul Consiliului
Consultativ și EURES

Permanent
Ianuariedecembrie 2018

AJPIS Calarasi –Comisia
de autorizare a
Judetului Calarasi
Furnizorii de formare
profesională

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

Permanent
Anul 2018,
(în funţie de
solicitări)

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 in
regiunea arondata CRFPA Calarasi este
de 3677 persoane.
Dintre aceștia 1945 reprezintă femei, 22
persoane cu handicap, 112 persoane de
etnie romă,1397 șomeri din mediul
rural.
La nivelul județului Călărași vor fi
cuprinși la cursuri un număr de 560

31.12.2018

Agenţia Naţională
Antidrog - Centrul de
Prevenire, Evaluare şi
Consiliere Antidrog
Călăraşi

CRFPA Călărași
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11. Integrarea pe piata a
munci a persoanelor
aflate in continuarea
unui loc de munca

șomeri, dintre care 248 femei.
CRFPA Călărași va organiza in regiunea
arondata în decursul anului un număr de
220
cursuri
(calificare,inițiere,perfecționare) astfel:
206 cursuri pentru șomeri/persoane în
căutarea unui loc de muncă și 14 cursuri
pentru alte categorii de beneficiari. In
judetul Calarasi este estimat a se
organiza 41 de programe de formare
profesionala, din care 4 de initiere si 37
de calificare.
Orientarea persoanelor aflate in

An 2018

Primaria comunei
Borcea

cautarea unui loc de munca

12. Informarea privind
locul de munca

Innformare coreca asupra locurilor de
munca vacante in vedera ocuparii
acestora,cat si participarea somerilor la
cursurile de calificare

An 2018

Primaria comunei
Borcea

13. Economia sociala- un
domeniu care merita
studiat

Seminarii si intalniri in care este
prezanta Economia Sociala ca
oportinitatea de dezvoltare
acomunitatii.

An2018

Primaria comunei
Borcea

14. Consiliere individuala
pentru parinti sielevi.

Saptamanal psihologu
inpreuna cu
asistentul social, vororganiza intalniri de
consiliere individuala si de grup cu elevi
si parintii elevilor din familiile cu
probleme.
Cooptarea a cat mai multe persoane din
categoria persoanelor vulnerabile din
comunitate la activitati sociale
organizate in comunitate(manifestari

An 2018

Primaria comunei
Borcea

An 2018

Primaria comunei
Borcea

15. Intregare in viata
sociala si culturala a
comunitati
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prijeluite de evenimente cu caracter
social sau cultural)
16. Integrarea pe piata
muncii a persoanelor
aflate in cautarea
unui loc de munca
17. Acordarea serviciilor
de consiliere
profesionala
persoanelor aflate in
dificultate in vederea
reintegrarii sociale
18. Identificarea
resurselor de
finantare pentru
demararea de
activitati pe cont
propriu, sprijinirea
pentru pregatirea
unui CV si pentru
participarea la
interviu, gasirea unui
loc de munca
19. Desfăşurarea
activităţilor de
informare şi
consiliere
profesională şi
mediere pentru
persoanele aflate în
evidenţa
AJOFM,prin: includerea
persoanelor de etnie
romă în servicii de
consultanţă şi

Indrumarea persoanelor aflate
cautarea unui loc de munca.

in

Permanent
2018

Primaria Orașului
Budești
SPAS

2018

Reprezentanti Autoritatea Publica Locala

Primaria Comunei
Curcani

AJOFM Oltenita

Primaria Comunei
Curcani

AJOFM Oltenita

ONG

AJOFM – Oltenita -Reprezentanţi ai
minorităţii rome -Autoritatea publică
locală (Consiliul Local, Primărie prin
serviciul de specialitate)

2018

2018

Primaria Comunei
Curcani
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asistenţă pentru
începerea unei
activităţi
independente sau
pentru iniţierea unei
afaceri pe cont
propriu; - întâlniri cu
reprezentanţi ai
etniei rome, precum
şi întâlniri în
comunităţile de romi
de pe raza comunei,
cu cetăţenii de etnie
romă, pentru a-i
informa despre
modalităţile de
ocupare şi formare
profesională, precum
şi informarea
acestora despre
organizarea Bursei
locurilor de munca
Identificarea
modalităţilor de
recunoaştere a
competenţelelor
profesionale ale
cetăţenilor
20. aparţinând
minorităţii rome,
obţinute în afara
cadrului formal, în
scopul facilitării
incluziunii pe piaţa
muncii.
Integrarea pe piata
21. muncii a persoanelor
aflate in cautarea

AJOFM Oltenita
Autoritatea publică locală
Judeţean, Consiliul Local,
Parteneri sociali

2018

Primaria Comunei
Curcani

An 2018

Primaria comunei
Dragalina

(Consiliul
Primărie)

Orientarea persoanelor aflate in
cautarea unui loc de munca.
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unui loc de munca.

Afişarea la sediul
primăriei şi la
agenţii economici
22. locali a
ofertelor de muncă,
inclusiv cele venite
din ţările u.e.
Mobilizarea
persoanelor apte de
23. munca, somere si
inactive in cautarea
unui loc de munca.
Informare privind
locurile de munca
24.
Integrarea mai facilă
pe
piaţa muncii a
25. persoanelor
aflate în căutarea
unui loc
de muncă
Afișarea la sediul
primăriei și la agenții
26. economuci locali a
ofertelor de muncă,
inclusiv cele venite
din țările UE
Informarea
membrilor
27.
comunitații despre
oportunitățile de

BAS
Expert local rom
AJOFM
Primaria comunei
Dragalina

Afişe.
Anunțuri.

Permanent
2018

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

Permanent
2018

Primaria comunei
Gradistea
Asistenta sociala

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

Permanent
2018

Primaria Comunei
Gurbanesti

Permanent
2018

Primaria Comunei
Gurbanesti

Permanent
2018

Primaria Comunei
Gurbanesti

Permanent
2018

Primaria comunei
Independenta

Prin afișe distribuite.

Informarea persoanelor aflate în
căutarea unui loc de muncă despre
ofertele AJOFM Calarasi, respective ce
cursuri de calificare /recalificare pot
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28.

29.

30.

angajare- calificare
/recalificare

face.

Integrarea tinerilor
pe piaţa muncii

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.

Informare privind
locurile de munca

Informare privind
locurile de munca

Integrarea mai facilă
pe
piaţa muncii a
persoanelor
aflate în căutarea
31. unui loc
de muncă

32.

Informare

Informare privind
33. locurile de munca
Afisarea la sediul
34. primariei a ofertelor
de munca

Informarea corecta 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).
Imformareaa corescta si imediata prin
afisarea in locuri publice a anunturilor
privind locurile de munca disponibile
Distribuirea de pliante

Afișe.
Anunturi.

Anul 2018

Primăria Comunei
Mânăstirea
S.P.A.S.

Permanent
2018

Primăria Comunei
Mânăstirea
S.P.A.S.
Avizierul Primariei
Primaria Comunei
Mitreni
AJOFM

2018

2018

Primaria Comunei
Mitreni

2018

Primaria Comunei
Mitreni

Permanent 2018

Primaria Comunei
Modelu
SPAS
Primaria Comunei
Modelu
SPAS

Permanent 2018
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35.

Bursa locurilor de
munca

Mobilizarea
persoanelor apte de
36. munca, somere si
inactive in cautarea
unui loc de munca.
Afișarea la sediul
primăriei și la agenții
economuci locali a
37.
ofertelor de muncă,
inclusiv cele venite
din țările UE
Cresterea
ocuparii
fortei de munca in
randul persoanelor
38. beneficiare de venit
minim
garantat,
precum si a altor
categorii
defavorizate
Informare privind
locurile de muncă.
39.

Mediatizarea cu ajutorul unui LCD
electronic, cu ajutorul caruia persoanele
doritoare pot cauta locuri de munca
disponibile atat in judet cat si in tara
- Informarea si consilierea persoanelor
inactive pentru ocuparea unui loc de
munca.

Permanent 2018

Primaria Comunei
Modelu
SPAS

Lunar 2018

Primaria Comunei
Nicolae Balcescu

- Prin afișare și pliante distribuite.

Primaria Comunei
Nicolae Balcescu

Lunar 2018

- 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 2018

Afisarea la avizier a pliantelor cu oferte
de munca.

Permanent
2018

Oferta locuri de
41. munca

Afisarea la avizier a agentilor economici
care ofera locuri de munca.

Permanent
2018

Primaria Municipiului
Oltenita
SPAS
ALOFM Oltenita
Primaria Comunei
Perisoru
SPAS
AJOFM Calarasi
Primaria Comunei
Perisoru

Informare privind
42. locurile de munca

Informarea corecta asupra locurilor de
munca vacante in vederea ocuparii

An 2018

Primaria comunei Roseti

40.

Stimularea fortei de
munca

Afișare la sediul SPAS a
pliantelor/anunturilor cu oferte de
muncă de la diferiti agenti economici.

Primaria Comunei
Nicolae Balcescu

2018
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acestora cat si participarea somerilor la
cursuri de calificare
Integrarea pe piata
muncii a persoanelor
43.
in cautarea unui loc
de munca
Integrarea tinerilor
44. pe piata muncii

Orientarea persoanelor aflate
cautarea unui loc de munca

Informarea privind
45. locurile de munca
Afișarea la sediul
primăriei și la agenții
46.
economici locali a
ofertelor de muncă
Informare, consiliere
47. privind accesarea de
fonduri europene.
Mobilizarea
persoanelor apte de
48. muncă și inactive în
căutarea unui loc de
muncă
Integrarea tinerilor
49. pe piața muncii

50.

Informare privind
locurile de munca

Integrarea pe piata
muncii a persoanelor
51.
aflate in cautarea
unui loc de munca
Informare privind
52. locurile de munca

in

An 2018

Primaria comunei Roseti

Organizarea de cursuri de calificare si
recalificare a tinerilor

An 2018

Primaria comunei Roseti

Informarea corecta asupra locurilor de
munca vacante in vederea ocuparii
acestora

An 2018

Primaria comunei Roseti

Pe parcursul
anului 2018

Comuna Stefan cel Mare

Pe parcursul
anului 2018

Comuna Stefan cel Mare

Informarea și consilierea persoanelor
inactive pentru ocuparea unui loc de
muncă

Pe parcursul
anului 2018

Comuna Stefan cel Mare

Organizarea de cursuri de calificare și
recalificare a tinerilor

Pe parcursul
anului 2018

Comuna Stefan cel Mare

Afișe distribuite

Prezentarea oportunităților
accesarea fondurilor europene

privind

Informarea corecta asupra locurilor dec
munca vacante in vederea ocuparii
acestora cat si participarea somerilor la
cursurile de calificare si recalificare
Indrumarea persoanelor aflate in
cautarea unui loc de munca.

2018

Primaria comunei
Spantov
AJOFM

Permanent
2018

Primaria Comunei
Tamadau Mare

Afisarea la sediul primariei si la agentii
economici locali a ofertelor de munca.

Permanent
2018

Primaria Comunei
Tamadau Mare
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AJOFM
Informarea privind
53. locurile de munca
Afisarea la sediul
primariei si la agentii
economici locali a
54.
ofertelor de munca
inclusive cele venite
din tarile U.E.
Încheierea de
parteneriate cu cât
mai mulți angajatori
din județ, în vederea
identificării de noi
ocupații pe piața
55.
muncii și creșterea
accesibilității celor
care finalizează un
program de formare
profesională la un loc
de muncă.
Informare privind
locurile de munca

Informarea corecta asupra locurilor de
munca vacante in vederea ocuparii
acestora.
Afise distribuite

Pe parcursul
anului
2018
Pe parcursul
anului
2018

Primaria comunei
Ulmeni
ALOFM Oltenita
Primaria comunei
Ulmeni
ALOFM Oltenita
AJOFM Calarasi

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

2018

Primaria Comunei
Chirnogi
Consiliul Local Chirnogi

Distribuirea de pliante
Afise, anunturi.

2018

Primaria Comunei
Chirnogi
Consiliul Local Chirnogi
Compartiment Expert
Local pentru romi
Compartimentul de
asistenta sociala
Primăria Comunei Luica
SPAS

56.

Integrarea tinerilor
57. pe piața muncii

Organizarea de cursuri de calificare și
recalificare a tinrilor

Pe parcursul
anului - 2018

AJOFM Calarasi
Informare privind
58. locurile de muncă

Informarea corectă asupra locurilor de
muncă vacante in vederea ocupării
acestora

Pe parcursul
anului - 2018

Primăria Comunei Luica
AJOFM Calarasi
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Afisarea la sediul
primăriei și la agenții
economici locali a
59.
ofertelor de muncă,
inclusiv cele venite
din tările UE
Informare privind
60. locurile de munca

Pe parcursul
anului - 2018

Primăria Comunei Luica
AJOFM Calarasi Agenti
economici

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

Permanent
2018

Primaria comunei
Plataresti

Permanent
2018

Primaria Comunei
Radovanu
Compartiment de
asistenta sociala

Permanent
2018

Afisarea la sediul
primariei si la agentii
economici locali a
63.
ofertelor de munca
inclusiv cele venite
din tarile U.E.

Afise distribuite.

Permanent
2018

Primaria Comunei
Radovanu,
Compartiment de
asistenta sociala
Primaria Comunei
Radovanu
Compartiment de
asistenta sociala

Informare privind
64.
locurile de munca

Afisarea la sediul primariei si la agentii
economici locali a ofertelor de munca
inclusiv cele venite din tarile U.E.
1.Promovarea de proiecte cu caracter
social de dezvoltarea resurselor umane
și ocuparea forței de muncă.
2.Întâlniri cu membrii comunității aflați

Permanent
2018

Informare privind
locurile de munca
61.

62.

Integrarea tinerilor
pe piaţa muncii

Vom progresa, doar
65. muncind!

Afise și pliante distribuite

Primaria Comunei
Unirea
si AJOFM Calarasi
Primăria Comunei Vlad
Ţepeş

Permanent
2018

Instituția prefectului
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în astfel de situații.

Afisarea la sediul
primariei si la agentii
economici locali a
66.
ofertelor de munca
inclusiv cele venite
din tarile U.E.
Integrarea tinerilor
67.
pe piata muncii
Informare privind
68.
locurile de munca
Afisarea la sediul
Primariei si la agentii
economici locali a
69.
ofertelor de munca,
inclusiv cele venite
din UE

Afise distribuite.

Au fost informati de cursurile organizate
la nivel judetean
Au fost informati privind locurile de
munca la nivel judetean
Afise primite de la diversi operatori
economici, afise primite de la AJOFM ,
afise primite prin institutia prefectului

Pe parcursul
anului 2018

Primăria Comunei Vlad
Ţepeş

Pe parcursul
anului 2018
Pe parcursul
anului 2018
Pe parcursul
anului 2018

Primaria Comunei
Vilcelele
Primaria Comunei
Vilcelele

Primaria Comunei
Vilcelele

55

Domeniu cheie 3: Educație
Nr.
crt.

DENUMIREA
OBIECTIVULUI
Facilitarea și
stimularea participării
la educația timpurie a
copiilor proveniți din
grupuri dezavantajate

1.

2.

3.

Derularea unor
programe și proiecte
care contribuie la
creșterea participării
școlare
Asigurarea cadrului
educațional și
legislativ pentru
respectarea dreptului
la educație al
copiilor/tinerilor
proveniți din grupuri

ACŢIUNE

1.a)Realizarea unei previziuni la nivelul
comunităților privind participarea școlară,
pe baza recensământului populației de
vârstă preșcolară și școlară.
1.b)Orientare şcolară şi profesională în acord
cu particularităţile fizice, fiziologice şi
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.
1.Implicarea unităților de învățământ în
proiecte și programe care contribuie la
creștere participării școlare

1.a)Înscrierea copiilor de vârstă școlară din
județ la
educația de bază.
1.b) Asigurarea egalitǎții de şanse şi sporirea
accesului la educație a elevilor cu cerinte
educationale speciale.

STADIU REALIZĂRII LA
31.12.2018

TERMEN DE
REALIZARE

CHELTUIELI
EFECTIVE
(milioane
lei/euro)

INSTITUŢIE
RESPONSABILĂ

Iunie 2018
I.S.J. Călărași
CJRAE Călărași
Unitățile de învățământ
din județ

Septembrie/
octombrie
2018

Permanent
2018
Permanent
2018

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

Permanent
2018

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

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
4.Aprobarea investigațiilor privind
abandonul școlar și
inițierea unor măsuri ameliorative.
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
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

Mai 2018

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

Permanent
2018

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

Permanent
2018

I.S.J. Călărași
CJRAE Călărași

Permanent
2018

I.S.J. Călărași
CJRAE Călărași

Permanent
2018

I.S.J. Călărași

Februarie/mar
tie 2018

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

Mai/iunie
2018
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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;
10.Înființarea de noi posturi de mediatori
școlari în
vederea creșterii gradului de participare la
educație
a copiilor de etnie romă
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 şi a managmentului
clasei;
13.Elaborarea unei baze de date la nivelul
fiecărei
şcoli referitoare la situaţiile de risc de
abandon
şcolar
14.Realizarea unei baze de date cu copiii de
etnie
romă

Septembrie/oc
tombrie 2018

I.S.J. Călărași
CJRAE Călărași

Septembrie/oc
tombrie 2018

I.S.J. Călărași
CJRAE/Primării

Iunie 2018

I.S.J. Călărași
Universitatea din
București

Permanent
2018

I.S.J. Călărași
C.C.D. Călărași

Martie 2018

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

Mai 2018

I.S.J. Călărași
Unitățile de învățământ
din județ
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4.

5.

Implementarea la
nivel județean a
programelor care
contribuie la
prevenirea
abandonului școlar și
completarea educației
de bază

Promovarea politicilor
incluzive la nivelul
sistemului de
învățământ călărășean

1.Extinderea/dezvoltarea programelor de
tip „Școală
după școală“ la nivelul comunităților unde
ponderea elevilor romi este semnificativă

Septembrie/oct
ombrie 2018

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

2.Continuarea programelor de tipul “A doua
șansă“,
în vederea corectării părăsirii timpurii a
școlii
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 şcolar.
5.Monitorizarea privind cuprinderea copiilor
de vârstă
preşcolară şi şcolară într-o formă de
învăţământ
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

Septembrie/oc
tombrie 2018

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

Septembrie/oc
tombrie 2018

I.S.J. Călărași
Primării

Septembrie/oc
tombrie 2018

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

Permanent
2018

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

Septembrie/oc
tombrie 2018
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pentru grădiniță
1.b)Acordarea de suport familiilor copiilor cu
cerinte educative speciale; HG 423/ 2016
2.Asigurarea sumelor necesare navetei
elevilor

6.

Continuarea măsurilor
afirmative în domeniul
educației

1.Acordarea în continuare de facilități și
locuri
distincte pentru elevii romi care doresc să
urmeze
învățământul preuniversitar liceal,
profesional sau
postliceal
2.a)Organizarea de activități de educare
pentru
prevenirea infracţionalităţii
2.b)Creşterea importantei terapiilor specifice
şi a serviciilor educaționale în acțiunea de
compensare, reabilitare şi integrare şcolara a
elevilor cu cerinte educative speciale;
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 şi 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 înscrişi,

Permanent
2018

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

Iunie 2018

Permanent
2018

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

Mai 2018

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

Permanent
2018

I.S.J. Călărași
Unitățile de învățământ
din județ
Primării
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înlăturarea oricăror formelor de discriminare
și evitarea abandonului şcolar ;

5.a)Creșterea participării și a
performanțelor școlare
ale elevilor romi.
5.b)Creşterea rolului activităţilor educative
şcolare şi extraşcolare pentru formarea
complexă a personalităţii copiilor şi 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 şi a
sistemului național de învǎțǎmậnt special
prin oferirea de servicii specializate centrate
pe nevoile copiilor cu cerințe educative
speciale;
7

Creşterea nivelului de
sensibilizare şi
responsabilizare a
familiilor în vederea
oferirii de modele
pozitive copiilor, în
cadrul programelor de
informare, educare şi
conştientizare cu
privire la efectele
consumului de droguri

Activităţi de informare/conştientizare în
rândul familiilor privind importanţa
implicării în educaţia copiilor.

Permanent
2018

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

Permanent
2018

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

Permanent
Anul 2018
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Agenţia Naţională
Antidrog - Centrul de
Prevenire, Evaluare şi
Consiliere Antidrog
Călăraşi

8

Educatie si preventie
in diabet

Buletin informativ

An2018

Primaria comunei
Borcea

9

Actiun de
informare,educatie pe
teme de protectia
naturii.

Colectare deseuri

An 2018

Primaria comunei
Borcea

Crestera acesului
categoriilor
defavorizatela
serviciile de sanatate,,

Canpanii de evaluare a starii de sanatate a
cetatenilor

An 2018

Primaria comunei
Borcea

Cresterea rolului
medicului de familie
ca factor social

Vizite comune ale persoanelor cu atributii in
domeniul asistenteii sociale ,medic de
familie aflat in stuatii de risc.

An2018

Primaria comunei
Borcea

Creșa

Educație antepreșcolară.

Permanent
2018

Solutionarea
problemelor sociale

Solutionarea unor indivizi in vederea
mentineri acestuia in propriul medilui de
viata,in sistemul integrat cu serviciile
sociale.

Primăria Municipiului
Călărași
Direcția de Asistență
Socială
Primaria comunei
Borcea

Extinderea, derularea,
monitorizarea şi
mediatizarea
programelor de sprijin
care vizează
stimularea participării
şcolare, reducerea
absenteismului şi
obţinerea succesului

Autoritatea publică locală (Consiliul Local,
Primărie) Conducerea Şcolii Generale cu
clasele I-VIII Curcani -ONG-urile cu atribuţii
legate de educaţia grupurilor dezavantajate
şi cu experienţă în domeniu

10

11

12

13

14

Cursul anului
2018

2018

Primaria Comunei
Curcani

62

şcolar în învăţământul
preuniversitar

15

16

17

Asigurarea accesului
egal, gratuit şi
universal al cetăţenilor
români aparţinând
minorităţii rome la
educaţie de calitate la
toate nivelurile
sistemului public de
învăţământ prin
dezvoltarea unor
programe de tip
,,Şcoala de după
şcoală”, ,,A doua
şansă” şi de corectare
a abandonului şcolar,
pentru copiii şi tinerii
care au părăsit şcoala
înainte de terminarea
învăţământului
obligatoriu
Dezvoltarea unui
program de tip ,,Şcoala
după şcoală”, la Scoala
Generala cu clasele IVIII Curcani
Organizarea de
concursuri, activităţi
extraşcolare,
extracurriculare şi
tabere şcolare care să
ofere facilităţi
copiilor/elevilor

Autoritatea publică locală (Consiliul Local,
Primărie) - Conducerea Şcolii Generale cu
clasele I-VIII Curcani -ONG-urile cu atribuţii
legate de educaţia grupurilor dezavantajate
şi cu experienţă în domeniu -Partenerii
sociali -Reprezentanţi ai minorităţii rome

2018

Primaria Comunei
Curcani

Autoritatea publică locală (Consiliul Local,
Primărie) - Reprezentant şcoli – conform GLL
-ONG-urile cu atribuţii legate de educaţia
grupurilor dezavantajate şi cu experienţă în
domeniu -Partenerii sociali
utoritatea publică locală (Consiliul Local,
Primărie) ONG-urile cu atribuţii legate de
educaţia grupurilor dezavantajate şi cu
experienţă în domeniu Reprezentanţi ai
minorităţii rome

2018

Primaria Comunei
Curcani

2018

Primaria Comunei
Curcani
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proveniţi din grupuri
dezavantajate

18

19

20

21

Implementarea unor
programe şi activităţi
de educaţie parentală
şi de încurajare a
participării părinţilor
romi la procesul
educaţional din şcoală
şi din afara ei.
Angajarea unui
mediator şcolar,
aparţinând minorităţii
rome
Stimularea participarii
copiilor/adultilor in
sistemul scolar si
prevenirea
abandonului scolar

Stimularea participarii
in invatamantul
prescolar a copiilor
proveniti din familii
defavorizate

Autoritatea publică locală (Consiliul Local,
Primărie) Conducerea Şcolii Generale cu
clasele I-VIII

Autoritatea publică locală (Consiliul Local,
Primărie) Inspectoratul Şcolar

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

2018

Primaria Comunei
Curcani

Primaria Comunei
Curcani

2018

Primaria Comunei
Dragalina
ISJ Calarasi
Cadre didactice
Consilieri scolaripsiholog scolar
Reteaua comunitara
Școlile

2018

Primaria Comunei
Dragalina
ISJ Calarasi
Cadre didactice
Consilieri scolaripsiholog scolar
Reteaua comunitara
Școlile

2018

64

Promovarea educatiei
22

23

24

25

26

27

Identificare copii cu
cerinte educationale
speciale
Reabilitare
Liceu
Tehnologic
Duiliu
Zamfirescu Dragalina

Sustinerea materială a copiilor care provin
din familii defavorizate –acordare de burse
sociale.
Cuprinderea în sistemul de învăţământ a
tuturor copiilor de vârstă şcolară.
Identificarea copiilor cu cerinte
educationale speciale si colaborarea cu
cadrele didactice in vederea integrarii lor
intr-o forma de invatamant
Repararea acoperișului, renovarea sălilor de
curs, dotarea cu mobilier corespunzător

Reabilitare
și
modernizare
Școala
Constantin
Brâncoveanu
(gradinita)
Facilitarea accesului la
educație a copiilor din
comunitățile izolate

Repararea acoperișului, renovarea sălilor de
curs, dotarea cu mobilier corespunzător

Prevenirea
abandonului scolar

Colaborarea cu scoala, gradinita in vederea
preveniri abandonului scolar

,,Biblionet “pentru toţi

Facilitatea accesului tuturor persoanelor la
Programul Naţional Biblionet in scopul
cresterii gradului de informare şi dezvoltarii
personalitatii individuale
Inițierea și derularea de proiecte
interinstituționale.

28

29

Dezvoltarea abilităților
de relaționare.

30

Prevenire abandon
scolar

Asigurarea transportului gratuit prin
punerea la dispoziție a microbuzelor
școlare.

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

An 2018

Primaria Comunei
Dragalina
Liceu Tehnologic Duiliu
Zamfirescu Dragalina

Permanent
2018

Primaria Comunei
Dragalina
Liceu Tehnologic Duiliu
Zamfirescu Dragalina
Primaria Comunei
Dragalina
Liceu Tehnologic Duiliu
Zamfirescu Dragalina
Primaria Comunei
Dragalina
Liceu Tehnologic Duiliu
Zamfirescu Dragalina

An 2018

An 2018

Permanent
2018

Trimestrial/se
mestrial/ la
nevoie
2018
Permanent
2018

Permanent
2018

Primaria Comunei
Dragalina
Liceu Tehnologic Duiliu
Zamfirescu Dragalina
Primaria comunei
Gradistea
Asistenta sociala
Primaria comunei
Gradistea
Biblioteca comunala
Primaria comunei
Independenta
Scoala George Valsan
Primaria Comunei
Mânăstirea
Lic.Teh.Matei Basarab

Permanent
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31

Îmbunătăţirea
randamentului şcolar
al copiilor romi

32

Consiliere individuală
pentru părinţi şi elevi

33

Monitorizare situatie
scolara copii cu
masura speciala de
protectie

Campanii de informare
34

35

36

37

38

Campanii de informare
Prevenirea
abandonului scolar

Facilitarea accesului la
educatie a copiilor din
comunitatile izolate
Asigurarea accesului la
educatie a copiilor
anteprescolari

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

Primaria Comunei
Mânăstirea
Reprezentant romi
Lic.Teh.Matei Basarab

In timpul
anului scolar

Primaria Comunei
Mânăstirea
Lic.Teh.Matei Basarab
Primaria Comunei
Mânăstirea
SPAS Manastirea

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.
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
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

Permanent

Acordarea unor bonuri pentru familiile
defavorizate pentru a acoperii costul
gradinitei

Semestrial
2018

2018

Primaria Comunei
Mitreni
S.P.A.S.

2018

Primaria Comunei
Mitreni

Permanent
2018

Primaria Comunei
Modelu
SPAS
Scoala
Primaria Comunei
Modelu
SPAS
Scoala
Primaria Comunei
Modelu
SPAS

Permanent
2018

66

39

40

Prevenirea si
reducerea
abandonului scolar.

Facilitarea accesului la
educatie a copiilor din
comunitatile izolate
Prevenire abandon
scolar

41

42

Promovarea politicilor
incluzive la nivelul
sistemului de
învățământ .

„Biblionet pentru toti”
43

- 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.
- Asigurarea transportului gratuit prin
punerea la dispozitie a microbuzelor scolare

44

45

Permanent
2018

Permanent
2018

Consilierea familiilor ai căror copii au
frecventa scolara redusa sau au abandonat
scoala.

2018

Continuarea programelor de susținere
educațională
a copiilor proveniți din grupuri
dezavantajate: efectuarea de anchete
pentru acordarea de burse sociale -Bani de
liceu- tichete sociale pentru grădiniță,
monitorizarea evolutiei copiilor/elevilor cu
cerinte educationale speciale.
Proiectul „ Cartea cel mai bun prieten”.
„Minunata lume a cartilor-proiect de
parteneriat educational”.

2018

Proiectul „ Parte de carte”.

Primaria Comunei
Nicolae Balcescu
Scoala Gimnaziala
Nicolae Balcescu

Primaria Comunei
Nicolae Balcescu
Primaria Municipiului
Oltenita
SPAS
Scoala
Politia Locala
Primaria Municipiului
Oltenita
SPAS
Scoala

Anul scolar
2017-2018
Ianuarieiunie2018
Aprilie-iunie
2018

Primaria Comunei
Perisoru
Bibliotecarul comunei
Asistent social

Primaria Comunei
Perisoru
SPAS
Sc.Gimnaziala Perisoru
Primaria Comunei
Perisoru
SPAS

Prevenirea
abandonului scolar

Consilierea parintilor si copiilor cu risc de
abandon scolar.

Anul scolar
2017-2018

Plenning familial

Indrumarea tinerilor pentru obtinerea de
materiale de contraceptie.

Permanent
2018

67

DGASP

46

47

48

Prevenire abandon
scolar

Colaborarea cu scoala, respectiv gradinita in
vederea prevenirii abandonului scolar

Permanent
2018

Prevenirea
abandonului şcolar

Atenuarea efectelor asupra copiilor ai căror
părinţi sunt plecaţi în străinătate

Pe parcursul
anului 2018

Consiliere individuală
pentru părinţi şi elevi

Săptămânal psihologul împreună cu
asistentul social, vor organiza întâlniri de
consiliere individuală şi de grup cu elevi şi
părinţii elevilor din familiile cu probleme.

Promovarea educatiei

Sustinerea materiala a copiilor care provin
din familiilor defavorizate acordate de
burse sociale

AN 2018

Prevenire abandon
scolar

Colaborarea cu scoala respectiv gradinita in
vederea prevenirii abandonului scolar

An 2018

Campanii de informare

Informarea parintilor cu privire la
importanta fregventarii gradinitei, precum si
acordarea tichetelor sociale pentru familiile
eligibile
Informarea parintilor si a elevilor cu privire
la importanta feregventarii cursurilor
scolare, continuitatii acestor cursuri
Accesul tuturor persoanelor
în scopul
creșterii gradului de informare și dezvoltare
personală și profesională
Activități cultural artistice

2018

Primaria comunei
Spantov
Scolile din comuna

2018

Primaria comunei
Spantov
Scolile din comuna
Primaria Comunei
Stefan cel Mare

49

An 2018

50

51

52

53
54

Campanii de informare

,,Bilionet pentru toți,,

,,Cartea prieten de
nădejde,,

Pe parcursul
anului 2018
Pe parcursul
anului 2018

Primaria Comunei
Radovanu
Scoala cu clasele I – VIII
D.I Ghica Radovanu
Primaria Comunei
Radovanu
Scoala cu clasele I – VIII
D.I Ghica Radovanu
Primaria Comunei
Radovanu
Scoala cu clasele I – VIII
D.I Ghica Radovanu
Primaria Comunei
Roseti
Scoala Generala „Iancu
Rosetti”
Primaria Comunei
Roseti
Scoala Generala „Iancu
Rosetti”

Primaria Comunei

68

Stefan cel Mare
Creșa

Înființare creșa
educație antepreșcolară

Pe parcursul
anului 2018

Primaria Comunei
Stefan cel Mare

,,Știu și înțeleg ceea ce
citesc,,

Concurs lunar

Pe parcursul
anului 2018

Primaria Comunei
Stefan cel Mare

Prevenirea
abandonului scolar

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

Permanent
2018

Primaria Comunei
Tamadau Mare

„Biblionet” pentru
toti.

Accesul tuturor persoanelor la Programul
National”Biblionet” in scopul cresterii
gradului de informare si dezvoltare
personala si profesionala.
Repararea acoperisuliu, renovarea salilor de
curs, dotarea cu mobilier corespunzator.

Permanent
2018

Primaria Comunei
Tamadau Mare
Biblioteca Tamadau
Mare
Primaria Comunei
Tamadau Mare

Informarea parintilor cu privire la
importanta frecventarii gradinitei, precum si
acordarea tichetelor sociale , pentru
familiile eligibile

2018

Primaria Comunei
Tamadau Mare
Scolile din localitate

Colaborarea cu scoala, respective gradinita
in vederea prevenirii abandonului scolar.

Permanent
2018

Primaria comunei
Ulmeni
Scoala gimnaziala
“Grigore
Moisil”,Gradinitele din
comuna

55

56

57

58

59

60

Reabilitarea si
modernizarea
cladirilor avand
destinatia de scolii si
gradinite din
localitate.
Campanie de
informare privind
stimularea participarii
in invatamintul
prescolar a copiilor
provenind din familii
defavorizate.
Prevenirea
abandonului scolar

2018

61

69

62

63

64

65

66

67
68

Imbunatatirea
randamentului scolar
al copiilor romi

Programe de consigliere a parintilor de etnie
roma pentru cresterea interesului acestora
in procesul educative.

Anul 2018

Atenuarea efectelor
asupra copiilor ai caror
parinti sunt plecati in
strainatate

Prevenirea abandonului scxolar

Permanent
2018

Cresterea gradului de
alfabetizare in randul
grupurilor excluse
social.

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

Prevenirea
abandonului scolar
Stimularea Participarii
in invatamantul
prescolar a copiilor din
familii defavorizate, in
vederea obtinerii
tichetului social
Prevenire abandon
scolar
Stimulent educational

Primaria comunei
Ulmeni
Scoala gimnaziala
“Grigore
Moisil”,Gradinitele din
comuna
Primaria comunei
Ulmeni
Scoala gimnaziala
“Grigore
Moisil”,Gradinitele din
comuna
Primaria Comunei
Chirnogi

2018

Scolile din localitate
ISJ
ONG
Compartiment Expert Local
pentru romi
Compartimentul de
asistenta sociala

Colaborarea cu scoala si gradinita in vederea
abandonului scolar
Sedinta Consiliului Comunitar Consultativ si
discutii cu parintii si elevi care sunt in pragul
abandonului scolar

Anul 2018

Primaria Comunei Nana
Scoala Gimnaziala nr.1
Nana

Acordarea de tichet social de gradinita

Anul 2018

Primaria Comunei Nana

Colaborarea cu scoala, respectiv gradinita in
vederea prevenirii abandonului scolar

Permanent
2018

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

Anul scolar
2017-2018

Primaria comunei
Plataresti
Primaria comunei
Plataresti

70

69

70

71

„Biblionet” pentru
toţi’’

Prevenirea
abandonului si
absenteismului scolar
Stimularea participarii
in invatamantul
prescolar a copiilor din
familiile defavorizate
in vederea obtinerii
tichetului social
Nu te vinde,vei avea
doar de pierdut!

Facilitarea accesului tuturor persoanelor la
programul naţional
„biblionet” în scopul creşterii gradului de
informare şi a dezvoltăriipersonalităţii
individuale
- colaborarea cu scoala, gradinita in vederea
prevenirii abandonului si absenteismului
scolar
- consilierea familiilor care au copii aflati in
risc de abandon scolar
- intocmirea documentatiei necesare
obtinerii stimulentului educational

Informare şi consiliere privind combaterea
efectelor traficului de persoane.

72

73

Prevenirea
abandonului scolar.
Campanii de informare

74

Activitati de consiliere a familiilor si copiilor
–intocmirea unui plan de actiune in functie
de nevoile lor.
Informarea parintilor cu privire la
importanta frecventarii gradinitei, precum si
acordarea tichetelor sociale , pentru
familiile eligibile

Pe parcursul
anului 2018

Primăria Comunei Luica

Trimestrial/
semestrial/ la
nevoie
2018

Primaria Comunei
Unirea
Scoala Gimnaziala nr.1
Unirea

An scolar
2017-2018

Primaria Comunei
Unirea
Scoala Gimnaziala nr.1
Unirea
Primaria Comunei Vlad
Țepeș
Compartimentul
asistență socială
Școala Gimnazială
nr.1Vlad Țepeș
Primaria Comunei
Vilcelele
Scoala Gimnaziala
Vilcelele
Primaria Comunei
Vilcelele
Scoala Gimnaziala
Vilcelele

Mai 2018

2018

2018

71

Domeniu cheie 4: Sanatate
Nr.
crt.

1

DENUMIREA
OBIECTIVULUI
Implementarea
programelor de sanatate
care să răspundă
problemelor de sănătate
publică prioritare şi
nevoilor persoanelor
aparţinând grupurilor
vulnerabile

ACŢIUNE

INSTITUŢIE
RESPONSABILĂ

Permanent anul
2018

D.S.P. Călărași

1.

Programul naţional de
vaccinare

Permanent anul
2018

D.S.P. Călărași

2.

Programul naţional de boli
transmisibile (HIV-SIDA,
tuberculoză şi alte boli
trabnsmisibile prioritare)
Programul naţional de
monitorizare a factorilor
determinanţi din mediul de
viaţă şi de muncă.
Programul naţional de evaluare,
promovare a sănătăţii şi
educaţie pentru sănătate.

Permanent anul
2018

D.S.P. Călărași

Permanent anul
2018

D.S.P. Călărași

Permanent anul
2018

D.S.P. Călărași

5.

Programul naţional de sănătate
a femeii şi copilului

Permanent anul
2018

D.S.P. Călărași

1.

Creşterea numărului de
lucrători comunitari din judeţ

Permanent anul
2018

D.S.P. Călărași

4.

Intărirea reţelei de
asistenţă medicală
comunitară la nivelul

CHELTUIELI
EFECTIVE
(milioane
lei/euro)

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului
Călăraşi derulează următoarele investiţii
în cadrul Programelor de sănătate:

3.

2

STADIU REALIZĂRII LA
31.12.2018

TERMEN DE
REALIZARE

72

judeţului
2.

3

4

Imbunătaţirea accesului
persoanelor vulnerabile
la servicii de sănatate

Eficientizarea sistemului
de sanatate

Derularea de campanii IEC
privind prevenirea tuberculozei

Permanent anul
2018

D.S.P. Călărași

Implementarea de către CPECA de
proiecte specifice de asistenţă pe tip de
drog conform datelor de prevalenţă a
consumului din zonă (tutun, alcool şi
alte substanţe)

Permanent
Anul 2018

Agenţia Naţională
Antidrog - Centrul de
Prevenire, Evaluare şi
Consiliere Antidrog
Călăraşi

Promovarea de către CPECA a serviciilor
de asistenţă şi intervenţie timpurie

Permanent
Anul 2018

Agenţia Naţională
Antidrog - Centrul de
Prevenire, Evaluare şi
Consiliere Antidrog
Călăraşi

Formarea profesionala/informarea de
către CPECA a specialiştilor: medici,
cadre medicale medii, farmacişti, alţii
care lucrează în domeniul reducerii
riscurilor asociate consumului de
droguri.

Permanent
Anul 2018

Agentia Nationala
Antidrog - Centrul de
Prevenire, Evaluare si
Consiliere Antidrog
Calarasi

Asigurarea de asistenta medicala si

Permanent 2018

Primaria Comunei
Borcea
Medicii de familie

An2018

Primaria Comunei
Borcea
Medicii de familie

Permanent 2018

Primaria Comunei
Borcea

consiliere la domiciliu persoanelor cu
handicap sau aflate in dificultate de a se
deplasa din diferite motive.

5

6

Organizarea de campanii
de informare pentru
nasterile cuprinse intre
varsta 14-18

Discutii privind masurile de prevenire a
unei sarcini nedorite.

Stimularea calitatii in

Asigurare asistentei medicale in unitatile

73

Compartimentul de
asistenta sociala

asistenta medicala

de invatamant din localitate

Capani de informare.

Efectuarea de campanii de vaccinare

An2018

Identificare, urmărire și supraveghere

8

Asistență medicală
comunitară și mediator
sanitar

Permenent
2018

9

Stimulare calitati in
asistenta medicala

Asigurarea asistentei medicale in
unitatile de invatamant din localitate

Identificarea
persoanelor de etnie
romă care nu sunt
înscrise la medicul de
familie şi demararea
procedurilor de
înscriere.
Extinderea reţelei de
asistenţi comunitari şi
mediatori sanitari care
să-şi desfăşoare
activitatea în cadrul
comunităţilor de romi
de pe raza Comunei
Curcani.
Derularea periodică a
unor activităţi de
informare/instruire
sanitară şi de educaţie
pentru sănătate la
nivelul comunităţilor de
romi din : - Campanii de

DSP -Serviciul Public de Asistenţă Socială
- Autoritatea publică locală (Consiliul
Local, Primărie)

2018

Primaria Comunei
Curcani

DSP, - Autoritatea publică
(Consiliul Local, Primărie)

2018

Primaria Comunei
Curcani

7

10

11

12

medicală în comunitate

DSP, - Autoritatea publică locală
(Consiliul Local, Primărie)

locală

Permanent 2018

2018

Primaria Comunei
Borcea
Medici de familie
Mediator sanitar
Primăria Municipiului
Călărași
Direcția de Asistență
Socială
Primaria Comunei
Borcea

Primaria Comunei
Curcani

Echipa comunitara

74

13

14

15

educaţie sanitară privind
BTS (Bolile cu
transmitere sexuală) a
cetăţenilor români de
etnie romă; -Campanii
de educaţie sanitară
privind alimentaţia
sănătoasă a cetăţenilor
români de etnie romă Campanii de educaţie
sanitară privind
utilizarea apei şi
săpunului în cadrul
comunităţilor
cetăţenilor români de
etnie romă
Identificarea copiilor şi
familiilor aflate în
dificultate şi includerea
acestora în sistemul de
asistenţă socială.
Desfăşurarea anuală, în
colaborare cu ONG-urile
şi autorităţile locale, a
unor campanii de
informare şi de
sensibilizare a opiniei
publice cu privire la
drepturile copilului,
precum şi la
problematica familiilor
aflate în dificultate, în
scopul prevenirii
abandonului, abuzului şi
a neglijării copilului.
Asigurarea serviciilor de
planificare familială

Serviciul Public de Asistenţă Socială

2018

Primaria Comunei
Curcani

- Serviciul Public de Asistenţă Socială ONG-uri cu preocupare în problematica
romilor

2018

Primaria Comunei
Curcani

Medic de familie, echipa comunitara,
asistent medical si mediatoar sanitar

2018

Primaria Comunei
Curcani

75

16

17

18

19

20

21

22

23

Identificarea si
implementarea unor
programe specifice
asistentei medicale
Derularea de programe
de sanatate care sa
faciliteze protectia
maternala
Favorizarea accesului la
servicii de sanatate

Activitati de consiliere medicala prin
mediatori sanitari si asistenti medicali
comunitari

2018

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

2018

Cresterea accesului la
serviciile de sanatate
publica

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

2018

Informare privind
riscurile asociate bolilor
transmisibile si
importanta vaccinarii

Efecuarea de campanii informare și de
vaccinare.

Permanent
2018

Campanie de informare
referitor la conditiile
igienico-sanitare

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

Permanent 2018

Importanta monitorizarii
gravidelor

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

Permanent
2018

Prevenirea nasterilor, a
bolilor sexuale
transmisibile la
adolescente cu varste
cuprinse intre 14-18 ani

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

Trimestrial/
semestrial/
la nevoie
2018

2018

76

Primaria Comunei
Dragalina
D.S.P.
Medici familie
Primaria Comunei
Dragalina
D.S.P.
Medici familie
Primaria Comunei
Dragalina
Medici familie
Casa Jud.de Sanatate
Primaria Comunei
Dragalina
D.S.P.
Medici familie
Expertul local rom,
Primaria Comunei
Dragalina
Medici familie
Asistenta medicala
comunitara
Primaria Comunei
Dragalina
Medici familie
Asistenta medicala
comunitara
Primaria Comunei
Dragalina
Medici familie
Asistenta medicala
comunitara
Primaria Comunei
Gradistea
Asistenta sociala
Medicii de familie
Scoala

24

Dezvoltarea activităţilor
de planning familial
pentru cazurile sociale şi
în special pentru
familiile
cu mulţi copii aflate în
situaţii de risc
Creşterea rolului
medicului de familie ca
factor social’’

25

26

27

28

Eficientizarea sistemului
de sanatate

Identificarea
persoanelor care nu
sunt inscrise la medicul
de familie
Susținerea programelor
de vaccinare prin
popularizarea lor.

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

Permanent
2018

Primaria Comunei
Gurbanasti

1.Vizite comune ale persoanelor cu
atributii in domeniul asistenteii sociale
,medic de familie aflat in stuatii de risc.
2. Întâlniri cu elevii și tinerii din localitate
pentru promovarea principiilor unei vieți
sănătoase: fără alcool, fără tutun, fără
droguri.
3. Întâlniri cu tinere și femei de etnie
romă pentru promovarea unei educații
corecte.
4.Distribuirea de pliante în întreaga
comunitate
privind
promovarea
metodelor de contracepție.
Asigurarea de asistenta medicala si
consiliere la domiciliu persoanelor cu
handicap sau aflate in dificultate de a se
deplasa din diferite motive de moment a
persoanelor ce fac parte din familii
vulnerabile.
Vizite la domiciliu a asistentilor sociali.

Permanent
2018

Primaria Comunei
Gurbanasti Dr. CMI
Dr.Donescu Rodica

Permanent
2018

Primaria Comunei
Gurbanasti Cabinetele
medicale

Permanent
2018

Primaria Comunei
Gurbanasti SPAS

Prin acțiunea comună cu medicul de
familie și prin afișare.

Permanent
2018

Primaria Comunei
Gurbanasti
SPAS
Medic de familie

77

Prin acțiunea comună cu medicul de
familie și prin afișare.

Permanent
2018

Primaria Comunei
Gurbanasti
SPAS
Medic de familie

Prin acțiunea comună cu medicul de
familie și prin afișare.

Permanent
2018

Primaria Comunei
Gurbanasti
SPAS
Medic de familie

Solutionarea problemelor medicosociale ale individului in vederea
mentinerii acestuia in propriul mediu de
viata in sistem integrat cu serviciile
sociale.
sensibilizarea /furnizarea de informare si
consiliere pentru persoanele varstnice

Permanent
2018

Primaria Comunei
Gurbanasti CMI Dr.
Donescu Rodica

Permanent

Informare privind
riscurile asociate bolilor
transmisibile si
importanta vaccinarii

Efecuarea de campanii informare și de
vaccinare.

Permanent

Primaria Comunei
Mânăstirea
SPAS Manastirea
Asistent comunitar
Mediator sanitar
CMI individual
Primaria Comunei
Mânăstirea
Asistent comunitar
Mediator sanitar

Buletin informativ

Permanent

34

Educaţie şi prevenţie în
diabet

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

Permanent

35

Creşterea rolului
medicului de familie ca
factor social’’

29

30

31

Promovarea
programelor de igienă
personală şi
contraceptivă la nivelul
şcolii şi al comunei.
Informarea cetățenilor
comunei privind
modalitățile de acces la
serviciile medicale,
legislatia in domeniu.
Cresterea rolului
medicului de familie ca
factor social

Măsuri de asistenţă a
persoanelor vârstnice
32

33

Primaria Comunei
Mânăstirea
Asistent comunitar
Mediator sanitar
Primaria Comunei
Mânăstirea
SPAS Manastirea
CMI Dr.Vlad
CMI Dr. Petrencic

78

36

37

38

Importanta monitorizarii
gravidelor si inscrierea
acestora la medicul de
familie cit mai devreme

Masuri de igiena
Organizarea de campanii impreuna cu
asistentii comunitari

Permanent

Monitorizarea familiilor
cu multi copii avind ca
scop igiena locuintei
Dezvoltarea activităţilor
de planning familial
pentru cazurile sociale şi
în special pentru
familiile
cu mulţi copii aflate în
situaţii de risc
Campanii de informare

Masuri de igiena
Organizarea de campanii impreuna cu
asistentii comunitari
Indrumarea persoanelor de sex feminin
catre cabinetele medicale, in vederea
obtinerii de metode contraceptive,
gratuite

Permanent
2018
2018

Primaria Comunei
Mitreni, Cabinetele
medicale

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

2018

Primaria Comunei
Mitreni, Cabinetele
medicale

2018

Primaria Comunei
Mitreni, Cabinetele
medicale

Informarea familiilor/parintilor cu privire
la importanta vaccinarii minorilor ,
pentru prevenirea imbolnavirii acestora
Indrumarea persoanelor de sex feminin
pentru a merge periodic la medic si

2018

Primaria Comunei
Mitreni, Cabinetele
medicale
Primaria Comunei
Modelu

39

Activitati socio-medicale
40

41

Informare importanta
vaccinare

42

Dezvoltarea activitatilor

Primaria Comunei
Mânăstirea
CMI Dr.petrencic
CMI Dr.Vlad Marina
Asistent comunitar
Mediator sanitar
Primaria Comunei
Mânăstirea

Permanent 2018

79

43

44

45

46

47

48

49

de plening

consilierea lor

Campanie de informare
referitor la conditiile
igienico-sanitare

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

Permanent 2018

Cresterea gradului de
informare privind riscul
bolilor transmisibile

Distribuirea si afisarea de pliante

Permanent 2018

Prezentarea notiunilor
de baza a avantajelor
planificarii familiale

Creşterea accesului
categoriilor defavorizate
la serviciul de sănătate
Mentinerea unui mediu
de trai sanatos
Cresterea gradului de
informare privind riscul
bolilor transmisibile
Campanii de informare
privind riscurile asociate
bolilor transmisibile si a
vaccinarii.

- Informarea persoanelor provenind din
familii defavorizate pe tema planningului familial;
- Distribuirea de materiale educative pe
tema planificarii familiale;
- Indrumarea femeilor care accepta
metode de planificare familiala catre
servicii medicale de specialitate.
- Campanii de evaluare a stării de
sănătate a cetăţenilor
- Colectarea deşeurilor menajere din
localitate.
-Informarea
membrilor
familiilor
defavorizate asupra modalitatilor de
prevenire a bolilor cu transmitere
sexuala;
- Distribuirea si afisarea de pliante
1.Dfesfasurarea de campanii de
informare a cetatenilor privind
importanta vaccinarilor, a unui spatiu de
locuit igienizat corespunzator, a

Semestrial 2018

Permanent
2018
Permanent 2018

SPAS
Medicii de familie
Primaria Comunei
Modelu
SPAS
Asistentii
Comunitari
Primaria Comunei
Modelu
SPAS
Asistentii
Comunitari

Primaria Comunei
Nicolae Balcescu

Primaria Comunei
Nicolae Balcescu
Primaria Comunei
Nicolae Balcescu
Primaria Comunei
Nicolae Balcescu

Semestrial 2018

2018

Primaria Municipiului
Oltenita
Autoritatea de
sanatate judeteana

80

Identificarea si
implementarea unor
programe specifice
asistentei medicale.
50

Seminarii de sanatate
51

masurilor de igiena necesare unei vieti
sanatoase, discutii de prevenire a
imbolnavirilor.
2. Indrumarea persoanelor de sex
feminin catre cabinetele medicale in
vederea obtinerii de metode
contraceptive, gratuite.
1.Identificarea persoanelor care nu sunt
inscrise la medicul de familie si
demararea procedurilor de inscriere.
2.Asigurarea asistentei medicale in
unitatile de invatamant.
3. Examen triaj epidemiologic de fiecare
data când copii intra in colectivitate.
4.Distribuirea de lapte praf in scopul
profilaxiei distrofiei copiilor cu varsta
cuprinsa intre 0-12 luni, care nu
beneficiaza de lapte matern.
Cursuri de gatit mancare vegetariana si
prezentare de produse.

Program National de
Sanatate

Depistarea bolilor cronice sau de alta
natura.

Inspectie ( Evaluare
tegumente, mucoase,
ungii, par)

Examen triaj epidemiologic.

53

54

Informare privind
riscurile asociate bolilor
transmisibile si
importanta vaccinarii

Desfasurarea de campanii de informare
a cetatenilor

52

SPAS

2018

Primaria Municipiului
Oltenita
Autoritatea de
sanatate judeteana
SPAS

luna ianuarie
2018

Primaria Comunei
Perisoru
SPAS
Biserica Adventista
Primaria Comunei
Perisoru
SPAS
CMI Perisoru
Primaria Comunei
Perisoru
SPAS
CMI Perisoru
Primăria Comunei
Radovanu,
Compartiment
asistenta sociala,
medicul de familie, DSP

O data pe an

De fiecare data
cand copiii intra
in colectivitate
Permanent
2018

81

55

Dezvoltarea activităţilor
de planning familial
pentru cazurile sociale şi
în special pentru
familiile cu mulţi copii
aflate în situaţii de risc
Campanii de informare

56

57

58

59

Reducerea numarului de
persoane neinscrise la
medicul de familie.
Informare privind
riscurile asociate bolilor
transmisibile si
importanta vaccinarii
Dezvoltarea activitatilor
de planning familial
pentru cazurile sociale si
in special pentru
familiile cu multi copii
aflate in situatii de risc
Campanii de informare

60

61

Reducerea numarului de
persoane neinscrise la
medicul de familie.

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

Permanent
2018

Primaria Comunei
Radovanu, Medicul de
familie

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.
Desfasurarea de campanii de informare
a cetatenilor

Permanent
2018

Primaria Comunei
Radovanu, Medicul de
familie

Permanent
2018

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

An 2018

Primaria Comunei
Radovanu
Cabinetul medical
Primaria comunei
Roseti
Cabinet medical
individual
Medici familie
Primaria comunei
Roseti
Cabinet medical
individual
Medici familie

Efectuarea de campanii de vaccinare .
Informare in randul cetatenilor prin
distribuirea de pliante
Identificarea persoanelor care nu sunt
inscrisi pe listele
Medicilor de familie
Identificarea persoanelor din localitate
care nu sunt inscrise la medic de familie
si demararea procedurilor de inscriere.

An 2018

Primaria comunei
Roseti
Cabinet medical
individual
Medici familie

An 2018

Primaria comunei
Roseti
Cabinet medical
individual

An 2018

82

Medici familie

62

63

Organizarea de campanii
de informare referitor la
conditiile igienico –
sanitare

Distribuire de pliante.
Discutii privind importanta unui spatiu
de locuit igienizat corespunzator.

Dezvoltarea acivitatilor
de planning familial
pentru cazurile sociale si
in special pentru
familiile cu multi copii
aflate in situatii de risc
Activitati socio-medicale

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

2018

Consiliere, informare, monitorizare a
persoanelor fara venituri sau cu venituri
mici, in vederea inscrierii la medicul de
familie si acordarea asistentei medicale
primare, consiliere igienico-sanitare
Întâlniri cu persoanele din comunitate
Prezentare

2018

64

65

66

Alimentația corectă,
primul pas către o viață
lungă și sănătoasă.
Importanța vaccinării
copiilor.

Discuții și distribuire de afișe

Primaria comunei
Roseti
Cabinet medical
individual
Medici familie
Primaria comunei
Spantov
Cabinet medical

An 2018

Primaria comunei
Spantov
Cabinet medical

Primaria Comunei
Stefan cel Mare

Pe parcursul
anului 2018
Pe parcursul
anului 2018

Primaria Comunei
Stefan cel Mare

67

Ce trebuie să stii despre
diabet?

Campanii de conștientizare și educare a
populației

Pe parcursul
anului 2018

Primaria Comunei
Stefan cel Mare

68

Educația în
hipertensiune arterială.

Prezentare

Pe parcursul
anului 2018

Primaria Comunei
Stefan cel Mare

Organizarea de campanii
de informare referitore
la condiţiile igienicosanitare

.Discutii privind importanta unui spatiu
de locuit igienizat corespunzator.
2.Discutii privind masurile de igiena
necesare unei vieti sanatoase

69

Permanent 2018

83

Primaria Comunei
Tamadau Mare

70

71

72

73

74

75

76

Dezvoltarea activitatilor
de plening familial
pentru cazurile sociale si
in special pentru
familiile cu multi copii
aflate in situati de risc.
Cresterea gradului de
informare
privind
riscurile
bolilor
transmisibile.

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

1.Informarea in randul cetatenilor prin
distribuirea de pliante.
2.Discutii privind masurile de prevenire
al inbolnavirilor

Permanent 2018

Permanent
2018

Efecuarea de campanii de informare și
de vaccinare

Permanent 2018

Informare medicală

Cresterea gradului de
informare privind
riscurile bolilor
transmisibile
Imbunatatirea accesului
persoanelor vulnerabile
la servicii de sanatate

Informarea in randul cetatenilor prin
distribuirea de pliante.
Discutii privind masuriler de prevenire a
imbolnavirilor
Indrumarea persoanelor vulnerabile
catre cabinetele medicale in vederea
inscrierii la medic de familie.

Anul 2018

Organizarea de campanii
de informare referitoare
la conditiile igienicosanitare
Organizarea de campanii
de informare referitore
la condiţiile igienicosanitare

Discutii privind importanta mentinerii
igienei si a curateniei in spatiul de locuit.

Anul 2018

-Discutii privind importanta unui spatiu
de locuit igienizat corespunzator.
-Discutii privind masurile de igiena
necesare unei vieti sanatoase.

2018

Anul 2018

Primaria Comunei
Tamadau Mare

Primaria
ComuneiTamadau
Mare
Cabinet medical
individual
Primaria
ComuneiTamadau
Mare
Cabinet medical
individual
Primaria comunei
Ulmeni
Cabinetele medicale
Primaria comunei
Ulmeni
Cabinerele medicilor
de familie
Primaria comunei
Ulmeni

Primaria Comunei
Chirnogi
Compartimentul de
asistenta sociala
Echipa comunitara
(mediator sanitar si
asistent medical
comunitar)
Consiliul Local Chirnogi

84

Campanii de informare
privind starea de
sanatate a populatiei.

- identificarea persoanelor vulnerabile;
- discutii;
- distribuirea de pliante.

2018

Cresterea accesului la
serviciile de sanatate
publica

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

Informare privind
riscurile asociate bolilor
transmisibile si
importanta vaccinarii

Desfasurarea de campanii de informare
a cetatenilor

Reducerea numarului de
persoane neinscrise la
medicul de familie
Promovarea
programelor de igienă
personală şi
contraceptivă la nivelul
şcolii şi al comunei.

Identificarea Persoanelor din localitate
care nu sunt inscrise la medic si
demararea procedurilor de inscriere

Anul 2018

Campanii de conştientizare şi educare a
populaţiei

Pe parcursul
anului 2017

Primaria Comunei
Chirnogi
Compartimentul de
asistenta sociala
Echipa comunitara
(mediator sanitar si
asistent medical
comunitar)
Consiliul Local Chirnogi
Primaria Comunei
Chirnogi
Compartimentul de
asistenta sociala
Echipa comunitara
(mediator sanitar si
asistent medical
comunitar)
Consiliul Local Chirnogi
Primaria Comunei
Chirnogi
Compartimentul de
asistenta sociala
Echipa comunitara
(mediator sanitar si
asistent medical
comunitar)
Consiliul Local Chirnogi
Primaria Comunei
Nana
CMI Seiniuc Aurora
Primăria Comunei
Luica
C.M.I. Greavu Ana

77

2018

78

79

80

81

2018

85

82

83

84

85

86

87

Dezvoltarea activităţilor
de plaining familial
pentru cazurile sociale şi
în special pentru
familiile cu mulţi copii
aflate în situaţii de risc
Derularea de programe
de sanatate care sa
faciliteze protectia
maternala
Creşterea accesului
categoriilor defavorizate
la serviciul de sănătate

Pot și eu să ajut!

Organizarea de campanii
de informare referitore
la condiţiile igienicosanitare
Campanii de informare
privind starea de
sanatate a populatiei.

Indrumarea persoanelor de sex feminin
catre cabinetele medicale, in vederea
obtinerii de metode contraceptive,
gratuite
Distribuirea de lapte praf in scopul
profilaxiei distrofiei copiilor cu varsta de
0-12 luni, care nu beneficiaza de lapte
matern
Campanii de evaluare a stării de
sănătate a cetăţenilor

Colectarea deşeurilor menajere din
localitate.

1.Discutii privind importanta unui spatiu
de locuit igienizat corespunzator.
2.Discutii privind masurile de igiena
necesare unei vieti sanatoase.
- identificarea persoanelor vulnerabile;
- discutii;
- distribuirea de pliante.

Permanent
2018

Primaria Comunei
Unirea
Medicul de familie

An 2018
La nevoie

Primaria Comunei
Unirea
Medicul de familie

Pe parcursul
anului

Primaria Comunei
Vlad Ţepeş

2018

Primaria Comunei
Vlad Ţepeş
Şcoala Gimnazială nr.1
Vlad Ţepeş
Asociaţia Pământenii
Primaria Comunei
Vilcelele
Cabinet Medical
Individual
Primaria Comunei
Vilcelele
Cabinet Medical
Individual

Pe parcursul
anului
2018
Pe parcursul
anului 2018

Pe parcursul
anului 2018

86

87

Domeniu cheie 5: Locuințe
Nr.
crt.

1

DENUMIREA OBIECTIVULUI

Inbunatatire conditiilor de
locuit

TERMEN DE
REALIZARE

ACŢIUNE

Accesul persoanelor defavorizate la

STADIU REALIZĂRII LA
31.12.2018

CHELTUIELI
EFECTIVE
(milioane
lei/euro)

INSTITUŢIE
RESPONSABILĂ

Permanent 2018

Primaria Comunei
Borcea

utilitati publice(energie
electrica,salubritate , alimentare cu apa)

2

Inbunatatire conditiilor de
locuit

Racordarea la utilitati( energie
electrica,apa) a famililor defavorizate.

Permanent 2018

Primaria Comunei
Borcea

Instalarea unui sistem de supraveghere
video in comuna.

An 2018

3

Punerea in legalitate a
persoanelor care nu au act
de proprietate pentru
locuinta

Primaria Comunei
Borcea

Initierea demersurilor legale
punere in legalitate a acestota.

An 2018

4

Punerea in legalitate a
persoanelor care nu au act
de proprietate pentru
locutnta

Primaria Comunei
Borcea
Consiliul local
Borcea

Identificarea acestor persoane care nu
poseda act de proprietate.

An 2018

5

Punerea in legalitate a
persoanelor care nu au acte
de proprietate pentru
locuinta

Primaria Comunei
Borcea
Grup de lucru local
ONG-uri

Facilitarea accesului la
locuinţă socială, publică,
privată, atribuirea de teren
pentru construcţia de
locuinţe conform Legii nr.

Autoritatea publică locală (Consiliul Local,
Primărie prin serviciul de specialitate) -Reprezentanţi ai minorităţii rome Autoritatea publică locală (Consiliul Local,
Primărie)

6

pentru

2018

88

Primaria Comunei
Curcani

15/2003

7

8

9

10

Soluţionarea problemelor
legate de dreptul de
proprietate asupra
terenurilor şi locuinţelor
deţinute de romi. Asigurarea condiţiilor
normale de locuit în zonele
populate de romi prin
racordarea la serviciile de
energie electrică, apă
potabilă, canalizare,
salubrizar
Reparaţii străzi locuite de
romi, prin asfaltare sau
refacere pietruire in functie
de situatie.
Realizări trotuare (alei
pietonale) pe străzi locuite
de romi
Imbunatatirea conditiilor de
locuire, asigurarea accesului
la uitilitati

-Oficiul de Cadastru şi -Publicitate
Imobiliară -Reprezentanţi ai minorităţii
rome -Autoritatea publică locală (Consiliul
Local, Primărie)
Autoritatea publică locală (Consiliul Local,
Primărie)

2018

2018

Primaria Comunei
Curcani

Primaria Comunei
Curcani

Autoritatea publică locală (Consiliul Local,
Primărie)

2018

Primaria Comunei
Curcani

Autoritatea publică locală (Consiliul Local,
Primărie)

2018

Primaria Comunei
Curcani

2018

Primaria Comunei
Dragalina

-

11
-

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.

89

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Menţinerea ordinii şi liniştii
publice pe raza comunei
Radovanu.

Proiect –Înființare
gospodărie de apa potabilă
și Rețea de apă poabilă în
satul Drajna Nouă,
Com.Dragalina.
Proiect –Înființare Rețea de
canalizare menajeră și bazin
vidanjabil în satul Drajna
Nouă, Com.Dragalina.
Proiect –Construire Camin
Cultural
Îmbunătăţirea condiţiilor de
locuire.
Acțiuni de voluntariat

Sustinerea tinerelor familii
in obtinerea unei locuinte

Imbunatatirea conditiilor de
locuit

Punerea in legalitate a
locuintelor construite
abuziv, fara autorizatie de
constructie

Informarea pliţiştilor locali cu privire la
localizarea grupurilor de tineri in vederea
prevenirii faptelor de natura infractionala.
Extinderea sistemului de supraveghere
video în comună.
Racordare apă potabilă a satului Drajna
Nouă.

An 2018

Primaria Comunei
Dragalina
Politia Locala

An 2018

Primaria Comunei
Dragalina

Racordare la utilități.

An 2018

Primaria Comunei
Dragalina

Construire Camin Cultural în comuna
Dragalina.

An 2018

Primaria Comunei
Dragalina

Permanent 2018

Primaria Comunei
Gurbanesti

Permanent 2018

Primaria Comunei
Independenta

Permanent 2018

Primaria Comunei
Modelu

Accesul persoanelor defavorizate la
utilitati publice (energie electrica,
alimentarea cu apa, salubritate).
Implicarea membrilor comunitatii in
sprijinirea persoanelor singure/familii
aflate in situatii de risc.
Asigurarea unor terenuri in localitate in
vederea ridicarii de locuinte
- Extinderea la nivelul intregii comune a
retelei de alimentare cu apa
- Amenajarea retelei de canalizare
- Salubrizarea eficienta si constant a
comunei
- Continuarea actiunilor legale de punere
in legalitate a persoanelor ce nu detin
autorizatie de constructie pentru locuinte;
- Sustinerea familiilor tinere pentru
construirea de locuinte.

Permanent 2018
Primaria Comunei
Nicolae Balcescu
Permanent 2018

90

Primaria Comunei
Nicolae Balcescu

Permanent 2018

Imbunatatirea conditiilor de
locuire, asigurarea accesului
la uitilitati

- 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;
Conectarea la utilități publice (energie
electrică, alimentarea cu apă, salubritate)
a locuițelor solicitanților.

PROIECT-modernizarea
reteaua potabila de apa

Racordare apa potabila a satelor Perisoru
si Tudor Vladimirescu.

2017-2018

PROIECT-modernizare si
dotare camin cultural din
localitatea Perisoru
PROIECT-infiintare si dotare
gradinita

Modernizare camin cultural si salonul de
festivitati.

2018

Primaria Comunei
Perisoru

Construire gradinita copii Perisoru.

2018

Primaria Comunei
Perisoru

26

Concesionare teren
intravilan

Construire locuinte tineri.

Permanent
2018

Primaria Comunei
Perisoru

27

Punerea în legalitate a
persoanelor care nu au act
de proprietate pentru
locuinţă

Identificarea acestor persoane care nu
posedă act de proprietate.
Sprijinirea acestora pentru obţinerea
actelor de proprietate şi pentru cadastru.

Permanent
2018

Primaria Comunei
Radovanu

28

Imbunatatirea conditiilor de
locuire prin facilitarea
accesului la utilitati

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

Permanent
2018

Consiliul local
Radovanu

21

22

23

24

25

Imbunatatirea mediului
social si cresterea increderii
in institutiile publice (locale,
regionale)

Primaria Comunei
Nicolae Balcescu

2018

91

Primaria
Municipiului
Oltenita
Consiliul Local
Oltenita
Primaria Comunei
Perisoru

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Punerea in legalitate a
persoanelor care nu au act
de proprietate pentru
locuinta
Punerea în legalitate a
persoanelor care nu au acte
de proprietate pentru
locuințe
Susținerea tinerelor familii
în obținerea unor locuințe
Proiect modernizare
drumuri
Sprijin acordat tinerilor cu
varste cuprinse intre 18 si
35 ani pentru construirea
unei locuinte.
Punerea in legalitate a
persoanelor care nu au acte
de proprietate pentru
locuinta.
Imbunatatirea conditiilor de
locuire prin facilitarea
accesului la utilitati
Imbunatatirea conditiilor de
locuire prin facilitarea
accesului la utilitati
Punerea în legalitate a
persoanelor care nu au act
de proprietate pentru
locuinţă

Identificarea acestor persoane care nu
poseda act de proprietate. Sprijinirea
acestora pentru obtinerea actelor de
proprietate si oentru cadastru.

AN 2018

Primaria Comunei
Roseti
Primaria Comunei
Stefan cel Mare

Inițierea demersurilor legale pentru
punerea în legalitate

Pe parcursul
anului 2018

Atribuire în folosință gratuită de teren
intravilan în vederea construirii unor
locuințe
Modernizare drumuri în comuna ștefan
cel mare

Pe parcursul
anului 2018

Primaria Comunei
Stefan cel Mare

Pe parcursul
anului 2018

Primaria Comunei
Stefan cel Mare

Acordare teren in folosinta gratuita pe
durata existentei constructiei.

Permanent
2018

Initierea demersurilor legale pentru
punerea in legalitate a acestora.

Permanent
2018

Racordarea la
defavorizate.

Permanent
2018

Primaria Comunei
Tamadau Mare

Anul 2018

Primaria comunei
Ulmeni

utilitati

a

familiilor

Racordarea la utilitati(apa, energie
electrica) a locuintelor familiilor
defavorizate.
Identificarea acestor persoane care nu
posedă act de proprietate.
Sprijinirea acestora pentru obţinerea
actelor de proprietate şi pentru cadastru.

2018

92

Primaria Comunei
Tamadau Mare
Consiliul Local
Primaria Comunei
Tamadau Mare

Primaria Chirnogi
Consiliul Local
Chirnogi
Compartiment
Expert Local pentru
romi

38

39

40

Îmbunătăţirea condiţiilor de
locuire prin facilitarea
accesului la utilităţi.

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

Punerea în legalitate a
persoanelor care nu au act
de proprietate pentru
locuinţă.
Îmbunătăţirea condiţiilor de
locuire.

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

Permanent
2017

Primăria Comunei
Luica
Cadastru

Conectarea la utilitati publice (energie

Permanent

Primaria Comunei
Mânăstirea
Primaria
Manastirea
Primaria Comunei
Mânăstirea
Primaria
Manastirea
Primaria Comunei
Mânăstirea
Secretar Primaria
Manastirea
Cadastru

2018

electrica, alimentarea cu apa, salubritate)
a locuintelor solicitantilor.
Informarea pliţiştilor locali cu privire la
localizarea grupurilor de tineri in vederea
prevenirii faptelor de natura infractionala.

Permanent

41

Menţinerea ordinii şi liniştii
publice pe raza comunei
Manastirea.

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

Permanent

42

Punerea în legalitate a
persoanelor care nu au act
de proprietate pentru
locuinţă.

43

44

45

Asigurarea locuintelor
persoanelor vulnerabile,
beneficiare de venit minim
garantat, impotriva
dezastrelor naturale

Emiterea politelor de asigurare PAID,
pentru familiile defavorizate.

Anul
2018

Punerea in legalitate a
persoanelor care nu au acte
de proprietate pentru
locuinta.

Initierea demersurilor legale pentru
punerea in legalitate a acestora.

Permanent
2018

Imbunatatirea conditiilor de
locuire prin facilitarea

Conectarea la utilitati publice (energie
electrica, alimentarea cu apa, salubritate)

Permanent

93

Primaria Chirnogi
Consiliul Local
Chirnogi
Compartiment
Expert Local pentru
romi

Primaria Comunei
Unirea
AJPIS Calarasi

Primaria Comunei
Vlad Ţepeş
Primaria Comunei

accesului la utilitati

46

47

48

Imbunatatirea conditiilor de
locuit

Imbunatatirea conditiilor de
locuire prin facilitarea
accesului la utilitati
Punerea în legalitate a
persoanelor care nu au act
de proprietate pentru
locuinţă

a locuintelor solicitantilor.
-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 (gradiniță,
biserică).
Racordarea la utilitati a familiilor
defavorizate.
Identificarea acestor persoane care nu
posedă act de proprietate.
Sprijinirea acestora pentru obţinerea
actelor de proprietate şi pentru cadastru.

2018

Permanent
2018

Pe parcursul
anului 2018
Pe parcursul
anului 2018
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Vlad Ţepeş

Primaria Comunei
Vlad Ţepeş

Primaria Comunei
Vilcelele
Primaria Comunei
Vilcelele

Domeniu cheie 6: Participare socială
Nr.
crt.

1

2

3

4

5

6

DENUMIREA OBIECTIVULUI

ACŢIUNE

TERMEN DE
REALIZARE

CHELTUIELI
EFECTIVE
(milioane
lei/euro)

INSTITUŢIE
RESPONSABILĂ

Demararea unor actiun de
sprijin material famililor
sarace

Acordarea de ajutoare familiilor

Reintegrarea familiilor care
au copii in centre de
plasament

Identificarea familiilor in cauza.Consilierea
acestor familii

An 2018

Prevederile Legii nr.416si de
prevederile Legii 277/2010

Deplasarea in teren, a persoanelor angajat
al Comparimentului in vederea identificari

Permanent 2018

Atenuarea efectelor asupra
copiilor ale caror familii se
afla in situatii de risc

Prevenirea abadonului scolar

Pe parcursul
anului 2018

Primaria comunei
Borcea
Scoala clasele 1-8

Scaderea numarului de
persoane si familii aflate in
situatii de risc

Identificare persoanelor si famlilor aflate
in dificultate si includerea acestora in
sistemul de asistenta sociala.

Permanent

Primaria Comunei
Borcea

Continuarea procesului de
dezinstituționalizare/preve
nire a instituționalizării

Instruirea, formarea asistenților personali
ai persoanelor cu handicap/dizabilități

An 2018

Primăria
Municipiului
Călărași
Direcția de
Asistență Socială

defavorizate

Sarbatori de
Paste 2018

STADIU REALIZĂRII LA
31.12.2018
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Primaria comunei
Borcea
Consiliul local
Borcea
Primaria comunei
Borcea
Compartimentul
SPAS
Primaria comunei
Borcea

Încheierea de protocoale cu instituții,
ONG-uri

An 2018

7

Asigurarea condițiilor, pe
categorii de persoane, de
acces la toate organizațiile,
structurile și serviciile din
cadrul comunității

Primăria
Municipiului
Călărași
Direcția de
Asistență Socială

Organizarea de activități care să permită
participarea persoanelor cu dizabilități la
activități de recreere, culturale și
evenimente dedicate lor

An 2018

8

Încurajarea și sprijinirea
participării persoanelor cu
handicap la activități de
recreere, culturale și
evenimente dedicate lor

Primăria
Municipiului
Călărași
Direcția de
Asistență Socială

9

10

11

12

Imbunatatirea mediului
social si cresterea increderii
in institutiile publice locale

Imbunatatirea mediului
social si cresterea increderii
in institutiile publice.
Incurajarea si sprijinirea
participarii persoanelor cu
handicap la activitati de
recreere, culturale si
evenimente dedicate lor.
Desfasurarea de
evenimente culturale.

- activitati de voluntariat pentru
ajutorarea persoanelor vulnerabile
(donatii constand in alimente, haine,
obiecte de uz casnic,jucarii);
- informarea si medierea relatiilor cu
familia si societatea;
- identificarea persoanelor fara acte de
stare civila in vederea inregistrarii;
- informarea si consilierea victimelor
violentei domestice si a agresorilor.
Informarea si medierea relatiilor cu familia
si societatea
Activitati de voluntariatpentru ajutorarea
persoanelor vulnerabile
Organizarea de activitati care sa permita
participarea persoanelor cu dizabilitati la
activitati de recreere, culturale

- aniversari (Zilele comunei, Ziua Unirii,
Ziua Nationala a Romaniei);
- serbari scolare;
- comemorarea eroilor;
- comemorarea hramului bisericii Sf.

Semestrial 2018

Permanent

2018

2018
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Primaria Comunei
Curcani

Primaria Comunei
Curcani
Primaria Comunei
Curcani

Primaria Comunei
Dragalina
Biserica
Școli

Nicolae.

Imbunatatirea mediului
social si cresterea increderii
in institutiile publice (locale,
regionale.)
13

Integrarea în viaţa socială şi
culturală a persoanelor
vulnerabile si inactive.
14

Cresterea gradului de
responsabilizare a
institutiilor publice.
15

-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.
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 şi participarea la slujbele şi activităţile
organizate de biserici (unde cetăţenii vor
socializa şi pot primi ajutor spiritual şi
material din partea enoriasilor
Îmbunătățirea comunicării privind
disponibilitatea serviciilor și a
mecanismelor de acces ajungând în mod
active în specialla cei mai vulnerabili
beneficiary potențiali.
Mai buna documentare și diseminare prin
mass-media și instrumente TIC a
interactiunilor reușite între cetățeni și
institușii în vederea sporirii încrederii în
instituțiile publice și a conștientizării
privind serviciile disponibile;
Includerea reprezentantilor grupurilor

2018

Primaria Comunei
Dragalina

Permanent
2018

Primaria Comunei
Gradistea
Bisericile
Școala

Permanent
2018

Primaria Comunei
Gurbanesti
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vulnerabile în comitetele și organelle
decizionale (atât formale cât și informale)
în vederea exercitării rolurilor în cadrul
comunităților.

Cresterea tolerantei fata de
grupurile vulnerabile.

Sporirea conținutului educational ce
promovează toleranța față de minorități și
grupuri vulnerabile în curriculum-uri.
Conceperea și implementarea unor
campanii sustinute educative și de sporire
a conștientizării diversității (incluzând
diverse categorii de grupuri marginalizate
sau discriminate) ca o completare a altor
actiuni, în abordarea stigmatului și
discriminării.
Consolidarea măsurilor antidiscriminatorii care vizează sporirea
incluziunii sociale a romilor și altor grupuri
vulnerabile în sectoarele de educatie a
romilor și altor grupuri vulnerabile în
sectoarele de educație și de ocupare a
forței de muncă în același timp dezvoltând
măsuri antidiscriminatorii în atle sectoare
ca sănătatea și locuirea.

Permanent
2018

Primaria Comunei
Gurbanesti

Angajamentul civic și
voluntariatului pentru
reducerea sărăciei și
promovarea incluziunii
sociale.

Dezvoltarea și sustinerea unui system vast
de îngrijire de zi pentru copii și persoane
vârstnice ca mijloc de eliberare a unui
număr mare de femei și persoane
vârdstnice pentru o gamă mai mare de
opțiuni de participare socială.

Permanent
2018

Primaria Comunei
Gurbanesti

16

17

98

18

Imbunatatirea activitatii de
asistenta sociala.

Informarea si medierea relatiilor cu familia
si societatea.
Activitatii de voluntariat pentru ajutorarea
persoanelor vulnerabile
Organizarea de campanii anuale de
promovare a drepturile persoanelor cu
dizabilitati

2018

Primaria Comunei
Mânăstirea

2018

Primaria Comunei
Mitreni

2018

Primaria Comunei
Mitreni

19

Conștientizarea comunității
privind problematica
dizabilității și necesitatea
prevenirii și combaterii
discriminării persoanelor
cu dizabilități;

20

Activitati sociale

Evaluarea nevoilor sociale existente în
comunitate

21

Desfasurarea de
evenimente culturale

-aniversari (Zilele comunei, Ziua Unirii)
- serbari scolare;
- comemorarea eroilor;

Desfasurarea de
evenimente culturale la
care participa persoanele si
familiile defavorizate

Boboteaza
Serbarile scolare
Zilele Comunei
Desfasurarea sarbatorilor de Craciun

22

23

Imbunatatirea mediului
social si cresterea increderii
in institutiile publice

- Activitatii de voluntariat pentru
ajutorarea persoanelor vulnerabile (
deszapezirea locuintelor persoanelor
varstnice, donatii constand in alimente,
haine, obiecte uz caznic)
- Informarea si medierea relatiilor cu
familia si societatea;
- Identificarea persoanelor fara acte de
identitate si sprijin in vederea obtinerii lor;
- Informarea si consilierea victimelor
violentei domestice .

2018

Permanent 2018

Anual

99

Primaria Comunei
Mitreni

Primaria Comunei
Modelu
SPAS
Biserica
Societati
Comerciale

Primaria Comunei
Nicolae Balcescu
S.P.A.S.
Biserica
Societati
comerciale

24

25

Desfasurarea
de
evenimente culturale la
care participa persoanele si
familiile defavorizate
Integrarea persoanelor si
familiilor vulnerabile in
activitatile comunitatii
Desfasurarea de
evenimente
sociale/culturale/religioase.

26

Ziua de Boboteaza

- Serbarile scolare
- Zilele Comunei
- Sarbatorilor de Craciun

- Oferirea unor mese calde, la marile
sarbatori religioase, pentru familiile
defavorizate
Sărbatoarea
zilei
internationala
a
persoanelor varstnice.
Aniversarea a 50de ani de la casatorie
(identificarea cupliurilor si premierea lor).
Aniversare cu prilejul zilelor municipiului
Oltenita.
Sarbatoarea Zilei Nationale a Romaniei,
aZilei Recoltei, a Zilei Eroilor.
Parada cailor de la Herghelia Jegalia

27

28

31

Semestrial 2018
2018

Anual
2018

Ziua Comunei

Participarea persoanelor defavorizate din
familiile beneficiare de VMG si ASF.

Anual
2018

Desfasurarea de
evenimente culturale

- aniversari (Ziua comunei, Ziua Unirii, Ziua
Nationala a Romaniei);
- serbari scolare;
- comemorarea eroilor;
-comemorarea hramului Bisericilor „Sf.
Gheorghe”;
„Adormirea
Maicii
Domnului”din
satul
Radovanu
si
Adormirea Maicii Domnului din satul
Valea Popii.
Evaluarea nevoilor sociale existente în
comunitate
Informarea si medierea relatiilor cu familia
si societatea.
Activitatii de voluntariat pentru ajutorarea

2018

29

30

Anual

Activitati sociale
Imbunatatirea mediului
social si cresterea increderii
in institutiile publice

2018
Permanent
2018
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Primaria Comunei
Nicolae Balcescu

Primaria Comunei
Nicolae Balcescu
Biserica
Primaria
Municipiului
Oltenita
Consiliul Local
Oltenita

Primaria Comunei
Perisoru
Herghelia Jegalia
Biserica Ortodoxa
Primaria Comunei
Perisoru
Primaria Comunei
Radovanu
Biserica
Asociatia Caminul
Luminii Radovanu
Scoala D. I. Ghica
Radovanu
Biblioteca
comunala
Primaria comunei
Radovanu
Primaria comunei
Radovanu

persoanelor vulnerabile.
32

33

34
35

Integrarea in viata sociala si
culturala a comunitatii.

Integrarea persoanelor si
familiilor vulnerabile in
activitatile comunitatii

Activitati sociale

Cooptarea a cat mai multe persoane din
categoria persoanelor vulnerabile din
comunitate la evenimente cu caracter
social sau cultural.
1.Hramul Bisericii Sfantul Nicolae- Spantov
Praznicul bisericii-intalnire cu membrii
comunitatii
2.Haramul Bisericii Cuvioasa ParaschievaStancea
Praznicul bisericii-intalnire cu membrii
comunitatii
Evaluarea nevoilor sociale existente in
comunitate

Permanent
2018

06.12.2018
14.10.2018

Primaria comunei
Radovanu
Bisericile din
comuna Radovanu
Primaria comunei
Spantov
Biserica Sfantul
Nicolae- Spantov
Biserica Cuvioasa
ParaschievaStancea

2018

Primaria comunei
Spnatov

Promovarea voluntariatului

Încheierea unor parteneriate cu diverse
instituții : poliţia, şcoala, grădiniţă

Pe parcursul
anului 2018

Primaria Comunei
Stefan cel Mare

Integrarea persoanelor și
familiilor vulnerabile în
activitățile comunității

Organizarea de spectacole pentru copii și
concerte gratuite la care să participe
întreaga comunitate-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
Cooptarea a cat mai multe persoane din
categoria persoanelor vulnerabile din
comunitate la evenimente cu caracter
social sau cultural.
- aniversari (Zilele comunei,
Ziua
Nationala a Romaniei);
- comemorarea eroilor;
- hramul bisericii Sf. Paraschev

Pe parcursul
anului 2018

Primaria Comunei
Stefan cel Mare

Permanent
2018

Primaria Comunei
Tamadau Mare
Biserica

Permanent
2018

Primaria Comunei
Tamadau Mare
Biserica

36

37

Integrarea in viata sociala si
culturala a comunitatii.

38

Desfasurarea de
evenimente culturale

101

39

Integrarea in viata sociala si
culturala a comunitatii

Desfasurarea de
evenimente culturale
40

41

Integrarea persoanelor si
familiilor vulnerabile in
activitatile comunitatii

Cooptarea a cat mai multor persoane din
categoria persoanelor vulnerabile din
comunitate, la activitati sociale organizate
in comunitate(manifestari prilejuite de
evenimente cu caracter social sau cultural)
dar si participarea la slujbele si activitatile
organizate de biserici – unde cetatenii vor
socializa si pot primi ajutor spiritual si
material.
- Zilele comunei Chirnogi , Ziua Nationala
a Romaniei);
- serbari scolare;
- comemorarea eroilor;
- comemorarea hramului bisericii Sf.
Nicolae.
Hramul bisericii Adormirea Macii
Domnului
Praznicul bisericii-întâlnire cu membrii
comunităţii
Hramul bisericii Sf.Dumitru
Praznicul bisericii- întâlnire cu membrii
comunităţii

Desfasurarea de
evenimente culturale

- aniversari ( Ziua Unirii, Ziua Nationala a
Romaniei);
- serbari scolare;
- comemorarea eroilor;
- comemorarea hramului bisericii Sf.
Nicolae.

Ziua de Boboteaza

- botezarea cailor
- aruncarea sfintei cruci in apa Bratului
Borcea
- concursul de frumusete, viteza si putere
a cailor din comuna
- premierea castigatorilor

42

43

Pe parcursul
anului
2018

2018

08.09.2018

26.10.2018

An 2018

06.01.2018
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Primaria comunei
Ulmeni
Bisericile din
comuna

Primaria Comunei
Chirnogi
Biserica
ONG
Scoli
Biblioteca
comunala
Primăria Comunei
Luica
Biserica Sfantu Ilie,
Valea Stanii
Primăria Comunei
Luica
Biserica Sfantu
Nicolae, Luica
Primaria Comunei
Unirea
Scoala Gimnaziala
nr.1 Unirea
Bisericile din
comuna
Primaria Comunei
Unirea
Bisericile din
comuna

44

Hramul bisericii Adormirea
Macii Domnului

Praznicul bisericii-întâlnire cu membrii

Hramul bisericii Sf.Dumitru

Praznicul bisericii- întâlnire cu membrii
comunităţii

comunităţii

45

Desfasurarea de
evenimente culturale
46

47

Integrarea in vaiata sociala
a persoanelor defavorizate

- aniversari (Zilele comunei, Ziua Unirii,
Ziua Nationala a Romaniei);
- serbari scolare;
- comemorarea eroilor;
- comemorarea hramului bisericii Sf.
Dimitrie
- depistarea persoanelor cu probleme
sociale
- efectuare a anchetelor sociale

08.09.2018

26.10.2018

Biserica Adormirea
Maicii Domnului,
Mihai Viteazu
Primaria Comunei
Vlad Ţepeş
Biserica
Sf.Dumitru, Vlad
Ţepeş
Primaria Comunei
Vlad Ţepeş

2018

Primaria Comunei
Vilcelele

2018

Primaria Comunei
Vilcelele
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