ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILruL LOCAL GORNET.CRICOV

Ho

rAnAnu

pentru aprobarea planului anuul
de actiune privind serviciile sociale pe anul 2021
Consiliul Local Gornet-Cricov, judeful Prahova, intrunit in sedinta extraordinarl,
Av6nd in vedere

:

- Proiectul de hotarare prezentat de primarul comunei Gornet-Cricov, pentru aprobarea planului
anual de actiune privind serviciile sociale pe anul 2o2l,precum si referatul de aprobare al proiectului
de hotarare;

-

raportul compartimentului de resort, pentru aprobarea planului anual de actiune privind

serviciile sociale pe anul 2021;
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Gomet-Cricov, pentru aprobarea
planului anual de actiune privind serviciile sociale pe anul 2021;
- referatul de specialitate cu m.304103.A2.2020 al Compartimentului de asistenta sociala prin care
propune aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale;
- prevederile art. Il2 alin (3) lit. k), art. 118 din Legea asistenfei sociale nr.29212011, cu
modific5rile qi completirile ulterioare;

-prevederileart. l29alin.(7)lit.b)art. 136alin.(1),alin. (2),alin. (3),alin.(a)siart. 139din
O.U.G. nr. 57 12019 privind Codul Administrativ;
196 alin (l) lit. a) coroborat cu art. lg7 alin (1), alin. (2) si alin (a) din O.U.G.
nr. 57 12019 privind Codul Administrativ,

in temeiul art.

HOTARASTE:

Art. I - Aprobarea planului anual de actiune privind serviciile sociale pe anul 2021, conform
anexei ce face parte integrantl din prezentahot6r6re;
Art. 2 - Cu ducerea la indeplinhe a prezentei hotarari se insarcineaza dna Udrescu Claudia inspector cu atributii de asistenta sociala.

Art. 3 -

Secretarul general al comunei va comunica prezerfia hotarare Institufiei Prefectului
Judefului Prahova pentru controlul de legalitate, totodata va asigura transparenfa si comunicarea cltre
institutiile si persoanele interesate, a prevederilor acesteia.
Ho1666rea a fost adoptata cu un numar a" ..I\... voturi ,, pentru "
totalul de ...I1..... consilieri prezenli la seding6. Consilieri locali in funcfie -
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General

legalitate,
.A.T. Gomet-Cricov,
Elisabeta

Anexi la HCL nr.7129.01.2021

PLANUL ANUAL DE ACTIUNE
PRIVIND SERVICILE SOCIALE PE ANUL 2021
Planul anual de actiune privind serviciile sociale oferite de Compartimentul de Asisten{i Sociald se
elaboreaza in conformitate cu m[surile qi acliunile previzute in strategia de dezvoltare a serviciilor sociale la
nivelul comunei GORNET-CRICOV, conform art.ll2 alin. (3), lit. (a), (b), (k) din Legea asistentei sociale nr.
29212011, cu modificdrile qi completdrile ulterioare.
Planul anual de actiune privind serviciile sociale poate fi modificat:
-ca urmare a unor modificiri apirute in structura Compartimentului de Asistenfi Social6;
-ca uflnare a modificdrii sau a apariliei unor acte legislative.
'm sistem de ac(iuni
Din perspectiv6 funcfionall, acordarea serviciilor de asistenti socialE este conceput6 ca
specffice, care trebuie sE asigure realizarea obiectivului sdu major: asistarea persoanelor care, din cauza unor
motive de natur6 economic6, frzicdopsihicd sau social5, nu au posibilitatea sE-gi asigure nevoile sociale, s6-9i

v

dezvolte propriile capacitflli qi competente pentru integrarea social6.
planificarea este gn proces sistematic prin care Compartimentul de Asisten{E Sociali tgi definegte anumite
prioritdli esentiale pentru indeplinirea misiunii ei.

Rolul planificdrii este de aairfiainstitutia s6:
-igi defrneasci obiectivele gi orientdrile;
-iqi defineasc6 prioritdtile gi cele mai potrivite actiuni pe care le va intreprinde;
-identifice mlsuri concrete de coordonare a activitililor din cadrul instituliei;
-clarific6m resursele pe care le putem folosi gi sd identific[m ce ac]iuni trebuie sI intreprindem.
Consideratii preliminare
in intocmirea planului anual de actiune privind serviciile sociale pentru anul2021 s-a Jinut cont, in primul
r6nd de scopul Compartimentului de Asistenti Social6 qi anume prevenirea sau limitarea unor situalii de
dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune sociald. Institulia urmlregte
rcalizareascopului prin acordarea de beneficii qi servicii sociale.

A. BENEFICII SOCIALE

1.

Venitul minim garantat

plata ajutorului social se efectueaza de cdtre Agen{iile Judetene pentru Pl6ti qi Inspectie Social6. in cursul
anului 2020 s-au aflat in platd un num6r mediu lunar de 24 dosare de acordare a venitului minim garuntat.

Din fondurile de la bugetul local se plitegte ajutorul de incilzire a locuinlei cu lemne pentru beneficiarii
Legii 4161200l, privind venitul minim garantat cu modificErile qi completirile ulterioare. Au fost acordati
66T0leinecesari pentru anul2020 de la Bugetul local. Pentru anul202l estimam 7540 de lei.
2. Indemntzaliagi ptata asistenfilor personali pentru persoanele cu handicap grav

Legii
Indemnizatia gi plata asistentilor personali pentru persoanele cu handicap grav se acord[ conform
qi
44gl1006privind protectia qi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicatd" cu modificarile
a monitoriza
completirile ulterioare. in corrformitate cu prevederile acestei legi, rolul institutiei noastre este de

atributiile gi obligatiile ce le revin asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, in vederea amelior6rii
situatiei acestora, astfel incdt aceqtia sI primeascd ingrijire specialS la nivelul la care situalia lor o cere. in cursul
anului 2020, un numdr mediu lunar de 43 persoane cu handicap grav au beneficiat de drepturile prevlzute de
lege, in urma incadrdrii in gradul grav de handicap pe baza certificatelor emise de Comisia de Evaluare a
Persoanelor Adulte cu Handicap, respectiv Comisia pentru Proteclia Copilului din subordinea Consiliului
Judetean Prahova. Pentru anul202l, estim[m cd indemniza[iile lunare pentru persoanele cu handicap grav vor
fi de aproximativ 420 000lei iar salariile asistenlilor personali de 710.000 lei.
3. Protecfia copilului

\-'

Prin Compartimentul de servicii sociale se monitorizeazd toti copiii aflati in situalii de risc de pe ruza
comunei GORNET-CzuCOV.
in vederea prevenirii separ5rii copiilor de familiile naturale sau extinse, se vor efectua anchete sociale qi vor
fi propuse m6suri de protectie special5, acolo unde situaliile constatate impun acest lucru. Avdnd in vedere
situatia socio-economicl la nivelul comunei Gomet-Cricov preconizfum cdin anul 2021 va cregte numdrul de
copii cu pdrinti aflafi la muncd in strEindtate.
pentru prevenirea abandonului qcolar, compartimentul nostru monitorizeazd situatia gcolard a copiilor qi
tinerilor aflati in situalii de risc din evidenlele noastre sau ca unnare a sesizErilor primite.
in anul 2020 s-au acordat burse de studiu in valoare de 1900 lei, pentru arr:u/. 2021 estimam cE vom acorda un
numar de aproximativ 2}burse de studiu, aproximativ 9500 lei de la Bugetul local, pentru copii defavonzatiAhturi de instituliile de invi{im6nt, Compartimentul servicii sociale particip6 la oblinerea unor drepturi
bdneqti pentru elevi qi studenti prin efectuarea anchetelor sociale.

4. Ajutoarele de urgenfi qi ajutoarele de inmormflntare

in anul 2020 ru a fost necesar6 plata pentru ajutoarele de urgent6 gi ajutoarele de inmorm6ntare care se
acord6 inbazaLegii41612001 privind venitul minim garariat,cu modificirile qi completirile ulterioare. Pentru
anul202l suma acodata pentru fiecare cerere de ajutor de urgenta si ajutor de inmormantare va fi in cuantum
de 1000 lei, de la Bugetul Local.
5. Alocafia

U

pentru susfinerea familiei

Alocalia pentru sustinerea familiei se acordi in baza Legii 27712010 privind alocatia pentru susfinerea
familiei, cu modific6rile gi completirile ulterioare, ca forma de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care
au in cregtere qi ingrijire copii in vdrstd de p6nd la 18 ani. Sumele necesare sunt asigurate de la Bugetul de stat,
prin Agenlia Judeleana pentru Phli qi Inspectie Social6. Av6nd in vedere faptul cE in cursul anului 2020 sunt in
plat12l titulari de dosar, estimlm cI in anul 2021 se va mentine acelaqi numdr de dosare in plat6.
6.

Ajutorul pentru incilzirea locuinfei

Conform O.U.G. 70l20ll privind misurile de protectie socialE in perioada sezonului rece, cu modific6rile gi
completlrile ulterioare, ajutorul pentru incdlzirealocuintei se acordd din fonduri de la Bugetul de stat, familiilor
gi persoanelor singure cu venituri reduse. NumErul de beneficiari pentru perioada noiembrie 2020 -martie212l
lemne.
este de aproximativ 50 familii qi persoane singure au beneficiat de ajutor de incElzire a locuinlei cu
Estimdm c6 vor fi aproximativ 55 de beneficiari de ajutor de incdlzire in perioada sezonului rece noiembrie
2021 - martie 2022.

8. Tichete sociale de gradinifi
in conformitate cu prevederile Legii nr. 24812015 privind stimularea participdrii in invafim6ntul prescolar a
copiilor provenind din familii defavorizate se acordd tichete sociale in valoare de 50 lei lunar, sumele fiind
suportate de la Bugetul de stat. in anul2020 au beneficiat un nr. de 10 de copii, estimIm in anul 2021mnr. de
15 copii.

Pentru anul 202l Compartimentul de asistenfi sociali
iqi propune urmitoarele obiective generale

Obiectiv
identificate

\-

1:

Dezvoltarea qi diversificarea seruiciilor de naturtr socialln

in functie de nevoile

Identificarea nevoilor prin consultarea cu partenerii, reprezentanli ai beneficiarilor gi alli factori
interesali din comunitate qi stabilirea strategiilor de dezvoltare a serviciilor sociale qi a unor obiective alocate
in acest sens;
Folosirea experienlei acumulate gi consultarea cu personalul implicat in furnizarea de servicii sociale,
in stabilirea unor obiective concrete;
Referirea cazurilor spre organizatii sau institulii, fumizoare de servicii sociale sau de altd naturd, pentru
a asigura continuitatea intervenfiei.
Obiectiv 2: imbuniiti{irea continui a caliti(ii serviciilor sociale
Evaluarea continud a personalului qi a nevoilor de formare profesionald a acestora.
intocmirea unui plan de formare qi perfeclionare profesionalE in funclie de nevoile personalului,
schimbdrile legislative qi tin6nd cont de nevoile existente in comunitate;
Asigurarea unor servicii sociale de calitate gi adaptate nevoilor comunitdlii, prin calificarea continud
a personalului;

\/

Folosirea unor metodologii de lucru permanent adaptate nevoilor personalului 9i beneficiarilor;
Sustinerea beneficiarilor in desemnarea unor reprezenta\i care sd le promoveze interesele;
Acordarea de servicii sociale flexibile, adaptate nevoilor beneficiarilor gi in funclie de prioritdlile

identificate in urma evaludrii gi monitorizErii;

Obiectiv 3: Promovarea participlrii gi colaborlrii intre tofi factorii implicafi in domeniul social
Identificarea potentialilor parteneri din comunitate qi inaintarea de propuneri de colaborare;
incheierea de convenlii de parteneriat;
Crearea unei relele de suslinere, pentru persoanele aflate in nevoie, prin implicatea cdt mai multor
factori din comunitate (familie, institulii , orgaurrizalii, etc.) in rezolvarea problemelor acestora;
Organizarea unor intAlniri qi dezbateri periodice intre parteneri,reprezentanti ai institu{iei qi alte
persoane interesate;

Obiectiv 4: promovarea prevenfiei ca

misuri de importan{tr majortr in activitatea de asistenfl

sociala.

Identificarea persoanelor aflate in situatii de risc social;

Informarea gi consilierea persoanelor aflate in situatii de risc social;
Implicarea partenerilor qi a altor factori interesali din comunitate in activitdli de preven{ie.
Folosirea unor metodologii de lucru permanent adaptate nevoilor personalului qi beneficiarilor;
Sus{inerea beneficiarilor in desemnarea unor reprezentali care s6le promoveze interesele;
Acordarea de servicii sociale flexibile, adaptate nevoilor beneficiarilor qi in functie de prioritdlile
identificate in urma evaludrii gi monitorizdrii;

Obiectiv 5: Infiintarea unui centru destinat ingrijirii persoanelor cu diferite afectiuni sau
dizabilitati, in parteneriat cu D.G.A.S.P.C silsau Consiliul Judetean Prahova cu finantare din fonduri
europene.

B. SERVICIILE SOCIALE

MONITORIZAREA
Monitorizarea Planului anual de actiune se va face urmdrind o serie de indicatori. in func[ie de aceqti
indicatori se va constata in ce grad au fost atinse obiectivele pe care qi le-au stabilit.
Responsabili cu indeplinirea obiectivelor stabilite in Planul de actiune sunt autoritdtile administratiei
publice locale qi persoanele aflate in subordinea acestora, in func{ie cu atributii.

INDICATORI
Indicatorii folosili in scopul monitoriz6rii au fost stabilili in functie de actiunile propuse in Planul anual
de acliune pentru 2021.
Pe parcursul procesului de monitorizare qi evaluare se vor lua

in considerare urmdtorii indicatori:

- prevenirea qi combaterea sdriciei gi a riscului de excluziune sociala
- existenfa unei baze de date privind beneficiarii serviciilor de informare qi consiliere

- realizareaunui studiu privind situatia beneficiarilor de servicii sociale
- m6suri de imbun6tdlire acalita{ii vielii beneficiarilor de servicii sociale stabilite pebazarezultatelor

\-

studiului
Aplicarea planului anual de activitate se va face in condifiile unei verific6ri periodice a nevoilor
beneficiari de asistenfE, asa cum este prev[zut qi stabilit in legislatia in vigoare'

Atingerea obiectivelor din Planul de acfiune privind mdsurile de asistenf6 sociala se realizeazd conform
bugetului de venituri qi cheltuieli in care sunt cuprinse investiliile qi sumele alocate pentru Compartimentul de
Asistenfi Social6 pe anul 2021.

Avizat
\'l

/^\
,Y

Secretar General al

Vlad

legalitate,

T. Gomet-Cricov,

