
ROMÂNIA
JUDETUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL VORONA

HOTARARE
privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate

şi finanțate din bugetul local la nivelul comunei Vorona, județul Botoşani
pentru anul 2021

Consiliul Local al comunei Vorona. întrunit în şedinţă ordinară din data de 21.04.2021:
Văzând Referatul de aprobare a primarului comunei Vorona înregistrat sub nr.4233 din

14.04.2021 cu privire la aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate
şi finanțate din bugetul local la nivelul comunei Vorona. județul Botosani pentru anul 2021:

Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului de Asistenţă Socială înregistrat
sub nr.4234 din 14.04.2021 prin care solicită aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile
sociale administrate şi finanțate din bugetul local la nivelul comunei Vorona. judeţul Botoşani
pentru anul 2021;

În baza prevederilor :

- art. 112, alin. (3), lit. b, art. 115, alin. (1), lit. a, art. 118 dm Legea asistenței sociale nr.
292/2011, cu modificarile și completarile ulterioare :

- art.9 alin (2), lit b) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Compartimentului de
Asistenţă Socială organizat la nivelul comunei Vorona aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.
2 din 31.01.2018;

-Ordinul nr. 1086/2018 a Ministerului Muncii și Justitiei Sociale privind aprobarea
modelului- cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanțate din
bugetul consiliului local :

În baza art. 129 alin(7). litb din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare:

În temeiul art.139 alin.(1) dm O.U.G. 572019 privind Codul Administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare.

HOTARAȘTE:
Art.1 Se aprobă Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanțate

din bugetul local la nivelul comunei Vorona, pentru anul 2021 furnizate de către Compartimentul
Asistenţă Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vorona, judeţul
Botosani, conform anexei parte integranta la prezenta hotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentului
Asistenţă Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vorona, judeţul
Botoşani.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului judeţului Botosani

_- Compartimentului Asistenţă Socială din cadrul Primăriei comunei Vorona:

Nr?21.04.2021
Contrasemnează pentru legalitate.

Secretar general ,

aurențiu-forjan Anicăi

|



, Anexă nr.] la HCL nr. 25. din 21.04.2021
ROMANIA

JUDETUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL VORONA

PLAN ANUAL DE ACŢIUNE
privind serviciile sociale administrate şi finanțate din bugetul local

la nivelul comunei Vorona, județul Botoșani
pentru anul 2021

Avândîn vedere:
I. a) Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale în domeniul asistentei sociale şi

protecția copilului pentru perioada 2019-2023, aprobată prin Hotărârea Consiliului
Local Vorona nr. 87 din 18.12.2018, având următoarele obiective specifice, principii şi
valori:

a) Implementarea unitară si coerentă a prevederilor legale din domeniul asistenţei sociale,
corelate cu nevoile si problemele sociale ale Grupului țintă (categoriilor de beneficiari):
b) Infiinţarea si actualizarea continuă a unei Baze de date care să cuprindă date privind
beneficiarii (date de contact, vârstă, nivel de pregătire şcolară si profesională, adrese de
domiciliu etc.), date privind indemnizaţiile acordate ajutoare sociale, ajutoare de urgență.
ajutoare pentru incălzire, ajutoare materiale, alocaţii de susţinere, cuantumul şi data acordării
acustora. orice alte informaţii relevante pentru completarea Bazei de date;
c) Infiinţarea şi implementarea unui sistem armonizat, integrat şi performant de furnizare a

tuturor categoriilor de servicii sociale la nivelul comunei Vorona ;

d) Realizarea unor parteneriate public-public, public-privat cu alte autorități sau instituţii
publice, ONG-uri, centre sociale, adaptate nevoilor sociale si resurselor disponibile la nivelul
comunei Vorona iniţiate şi realizate după efectuarea unor studii de piaţă referitoare la nevoile
sociale şi priorităţile generale ale comunităţii locale:
ec) Dezvoltarea unor atitudini proactive si participative in rândul populației localității si a
beneficiarilor de servicii sociale.

PRINCIPII ŞI VALORI
Solidaritatea socială, potrivit căreta întreaga comunitate participă la sprijinirea
persoanelor vulnerabile care necesită suport şi măsuri de protecţie socială pentru depăşirea sau
limitarea unor situaţii de dificultate, în scopul asigurării incluziunii sociale a acestei categorii
de populaţie:
-  Subsidiaritatea, potrivit căreia, în situaţia în care persoana sau familia nu își poate
asigura integral nevoile sociale, intervin colectivitatea locală şi structurile ei asociative şi,
complementar, statul;
-  Universalitatea, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială, în
condiţiile prevăzute de lege;
Respectarea demnităţii umane, potrivit căreia fiecărei persoane îi este garantată



dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii. îi sunt respectate statutul individual și social şi

dreptul la intimitate şi protecţie împotriva oricărui abuz fizic. psihic. intelectual. politic sau
economic:
= Abordarea individuală. potrivit căreia măsurile de asistenţă socială trebuie adaptate
situaţiei particulare de viaţă a fiecărui individ: acest principiu ia în considerare caracterul şi

cauza unor situaţii de urgenţă care pot afecta abilitățile individuale, condiţia fizică și mentală.
precum şi nivelul de integrare socială a persoanei: suportul adresat situaţiei de dificultate
individuală constă inclusiv în măsuri de susţinere adresate membrilor familiei beneficiarului:
- Parteneriatul, potrivit căruia autoritățile publice centrale şi locale. instituţiile publice şi

private. organizaţiile neguvernamentale, instituţiile de cult recunoscute de lege, precum şi
membrii comunităţii stabilesc obiective comune. conlucrează şi mobilizează toate resursele
necesare pentru asigurarea unor condiţii de viaţă decente şi demne pentru persoanele
vulnerabile:
- Participarea beneficiarilor, potrivit căreia beneficiarii participă la formularea și

implementarea politicilor cu impact direct asupra lor. la realizarea programelor individualizate
de suport social și se implică activ în viaţa comunităţii. prin intermediul formelor de asociere
sau direct. prin activităţi voluntare desfăşurate în folosul persoanelor vulnerabile:
- Transparenţa, potrivit căreia se asigură creşterea gradului de responsabilitate a

administraţiei publice centrale şi locale faţă de cetățean. precum şi stimularea participării
active a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor;
= Nediscriminarea, potrivit căreia persoanele vulnerabile beneficiază de măsuri și acţiuni
de protecţie socială fără restricție sau preferinţă faţă de rasă, naţionalitate, origine etnică,
limbă. religie. categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, apartenenţă politică,
dizabilitate. boala cronică necontagioasă. infectare HIV sau apartenenţă la o categorie
defavorizată:

- Eficacitatea, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are în vedere îndeplinirea
obiectivelor programate pentru fiecare dintre activităţi şi obţinerea celui mai bun rezultat în

raport cu efectul proiectat;
Eficienţa, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are la bază respectarea celui mai
bun raport cost-beneficiu;
- Respectarea dreptului la autodeterminare, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul
de a tace propriile alegeri, indiferent de valorile sale sociale, asigurându-se că aceasta nu
ameninţă drepturile sau interesele legitime ale celorlalţi;
-  Activizarea, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială au ca obiectiv final încurajarea
ocupării. în scopul integrării/reintegrării sociale şi creşterii calităţii vieţii persoanei. şi
întărirea nucleului familial;
-  Proximitatea, potrivit căreia serviciile sunt organizate cât mai aproape de beneficiar,
pentru facilitarea accesului şi menţinerea persoanei cât mai mult posibil în propriul mediu de
viaţă:
= Complementaritatea şi abordarea integrată, potrivit cărora, pentru asigurarea
întregului potenţial de funcţionare socială a persoanei ca membru deplin al familiei,
comunităţii şi societăţii, serviciile sociale trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului și
acordate integrat cu o gamă largă de măsuri şi servicii din domeniul economic, educaţional, de
sănătate, cultural etc.:



= Concurența şi competitivitatea, potrivit cărora furnizorii de servicii sociale publici şi

privați trebuie să se preocupe permanent de creşterea calităţii serviciilor acordate şi să

beneficieze de tratament egal pe piaţa serviciilor sociale;
= Egalitatea de şanse, potrivit căreia beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au acces
în mod egal la oportunitaţile de împlinire şi dezvoltare personală, darşi la măsurile și acţiunile
de protecţie socială:
= Confidențialitatea, potrivit căreia, pentru respectarea vieţii private, beneficiarii au
dreptul la păstrarea confidențialității asupra datelor personale şi informaţiilor referitoare la

vicţa privată și situația de dificultate în care se află:
= Echitatea, potrivit căreia toate persoanele care dispun de resurse socio- economice
similare. pentru aceleași tipuri de nevoi, beneficiază de drepturi sociale egale;
-  Focalizarea, potrivit căreia beneficiile de asistenţă socială şi serviciile sociale se
adresează celor mai vulnerabile categorii de persoane și se acordă în funcţie de veniturile şi
bunurile acestora:
= Dreptul la libera alegere a furnizorului de servicii, potrivit căruia beneficiarul sau
reprezentantul legal al acestuia are dreptul de a alege liber dintre furnizorii acreditați.

b) Strategia Judeţeană de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019-2024,
aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoşani nr. 190 din 19.12.2018, având
următoarele premise:

- Reforma sistemului de servicii sociale prin transformarea acestuia dintr-un sistem pasiv
în unul proactiv;

> Schimbarea accentului de pe asistența acordată individului pe construirea măsurilor de
protecție socială în jurul familiei, prin creşterea gradului de securitate socială darsi al

responsabilității individuale printr-o politică socială centrată pe copil și familie, care să
încurajeze o îmbătrânire demnă şi bazată pe un sistem integrat de servicii şi prestații
sociale pentru grupurile vulnerabile:
Promovarea responsabilităţii sociale:

- Utilizarea fondurilor europene pentru reformarea sistemului de asistenta socială.
sprijinirea incluziunii sociale şi combaterea discriminării;

> Consolidarea cooperării dintre sectorul public şi organizaţii neguvernamentale.

2. a)Strategia națională privind promovarea egalității de şanse și de tratament între femei
şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021,
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 365/2018.

Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt:
- Consolidarea cadrului legislativ din domeniul prevenirii si combaterii violente

domestice;
= Dezvoltarea unor măsuri adecvate de sprijin și de protecţie pentru victime:

Prevenirea violenței domestice şi a recidivei acesteia precumşi a violenței sexuale.
- Monitorizarea şi evaluarea activităților întreprinse în vederea prevenirii și combaterii

violenței domestice.
b)Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi 2021-2027.

Obiectivul general prevăzut în strategie este de a asigura participarea deplină și efectivă a

x”



persoanelor cu dizabilități, bazată pe libertatea de decizie, în toate domeniile vieţii şi într-un
mediuaccesibil şi rezilient.

3. Programulde interes național aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 427 din 13 iunie
2018 privind aprobarea programului de interes naţional "Servicii comunitare la domiciliu
pentru persoanele vârstnice dependente” şi a programului de interes național "Creşterea
capacității serviciilor publice de asistență socială din unele unități administrativ teritoriale”.

Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanțate din bugetul
Consiliului Local Vorona cuprinde:
1. Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanțarea serviciilor sociale - Capitolul I:
2. Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la

nivel local - Capitolul II;
3. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul
serviciilor sociale - Capitolul III.

CAPITOLUL I

Administrarea, înființarea şi finanţarea serviciilor sociale
A. Serviciile sociale existente la nivel local

Bugetele estimate pe surse de finanțare,
Cod serviciu social, n e , ” :

: 5 pentru serviciile sociale existente:
NI conform Denumirea Canacitate Grad de

Contriburii
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c e 20
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B. Servicii sociale propuse spre a fi înființate
Resurse .
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C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice. în baza prevederilor
Legii asistenței sociale nr.292/2011. cu modificările și completările ulterioare.

Contorm Contractului pentru acordarea de servicii sociale nr. 3088/03.02/2019 încheltat
intre Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Botoșani și Primăria
comunei Vorona în anul 2020 s-a efectuat plata contribuției lunare pentru serviciile oferite de

către Căminul pentru persoane vârstnice Truseşti pentru numita Mihalache Elena.
D. Programul de subvenţionare a asociaţiilor. fundațiilorşi cultelor recunoscute de lege. în baza

Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundațiilor române cu

personalitate juridică. care înființează şi administrează unități de asistență socială.
Pe raza comunei Vorona nu există asociații si fundații pentru a înfiinţa şi administra

unităţi de asistență socială.

CAPITOLUL II
Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale

existente la nivel local în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr.
797/2017.
L Compartimentul Asistenţă Socială informează publicul prin intermediul paginii de internet a

Primăriei comunei Vorona sau prin afişare la sediul acesteia următoarele:

a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale;

b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanțate din bugetul
Consthului Local Vorona

e) Activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în
format editabil. programul instituţiei, condiţii de eligibilitate, informaţiile privind costurile
serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat - se actualizează cel puțin lunar:

d) Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ-teritoriale
Vorona. acordate de furnizori publici ori privaţi:

- lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate şi din judeţ și a serviciilor sociale
acordate de acestia - se actualizează lunar;

= serviciile sociale care funcţionează în coordonarea Compartimentului asistenţă socială:
nr. cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile şi personalul/tipul de serviciu,
înregistrate în anul anterioretc. - se actualizează trimestrial/anual;

- situații statistice care privesc serviciile sociale organizate şi acordate la nivelul județului
- se actualizează cel puţin anual:

e) Informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente
deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale Vorona.

2. Activităţi de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în
cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării
inițiale. a anchetelor sociale sau a activității de consiliere în cadrul centrelor de zi;



3, Telefonul Copilului -numărul 983 la nivelul județului Botoşani. a cărui misiune este să

primească sesizările cu privire la situaţii de abuz. neglijare şi exploatare a copilului. să asigure
informare telefonică şi să intervină de urgenţă prin intermediul serviciului de specialitate:

4. Campanii de informare şi sensibilizare a comunității. organizate de serviciul public de

asistentă socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local:

3. Campanii de promovare aserviciilor sociale ale Compartimentului Asistenţă Socială:

6. Yreanizarea de întâlniri: furnizorii de servicii sociale. organizații de voluntariat. asociaţii ale

persoanelor beneficiare:

7. Activităţi de informare şi consiliere realizate prin serviciul de asistenţă comunitară. cum ar

i: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială. respectarea
drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistență socială. mediere socială.

CAPITOLUL HI
Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului

care lucrează în domeniul serviciilor sociale

i. Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanței
personalului din structurile proprii/instruire:

a) cursuri de perfecţionare
| Nr. de Buget |

|

persoane|estimat |

Personalul de
|

specialitate
, |

b) cursuri de calificare
| Nr, de persoane Buget estimat

|... - -

Participarea personalului din cadrul Compartimentului Asistenţă Socială la toate
sedintele de instruire şi îndrumare realizate de AJPIS, DGASPC, DSP. Consiliul Judeţean și

In-liluţia Prefectului în cursul anului 2021.

c) sesiuni de instruire pentru:
c.1. personalul din centre conform cerințelor standardelorde calitate;
c.2, asistenţi personali:
«3. iîngrijitori informali:
c.4. voluntari:

| | Nr. de persoane|Buget estimat |

[ora | : "



Instruirea asistenţilor personali noi angajaţi în cursul anului 2021. Pentru asistenții
personali aflaţi în evidenţă în prezent instruirea s-a realizat în luna decembrie 2019. iar
următoarea Instruire se va realiza conform prevederilor legale.

Obiectivul general
Înfiinţarea şi dezvoltarea unui sistem eficient de servicii sociale la nivelul localității.

capabil să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile. creşterea calității vieţii.
iratament egal. nedescriminare şi dreptul la o viaţă demnă pentru toţi locuitorii comunei
Vorona în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (3) lit. b) din Legea asistenței sociale nr.
292/2011 si în concordanţă cu Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale în domeniul
asistenţei sociale şi protecţia copilului pentru perioada 2019-2023.

Grupuri țință
Persoane defavorizate cu nevoi sociale care fac obiectul măsurilor propuse prin Planului

anual de acțiune privind serviciile sociale administrate şi finanțate din bugetul Consiliului
Ludcal Vorona pentru anul 2021:

A. Copii și familii aflate în dificultate:
B. Persoane vărstnicee:
C. Persoane cu handicap (minori și adulţi):
D. Alte persoane aflate în risc social.

Problemele cu care se confruntă persoanele şi grupurile defavorizate sunt:
i. COPIL SE FAMILIILE AFLATE IN DIFICULTATE:
a vamilii monoparenta
9, lamilii tinere:m

Cf. copii separați de părinţi saucurisc de separare;
l. copii cu părinți plecaţi la muncă în străinătate;
*. victimele violenţei în familie:

Problemele sociale ale copiilor si familiilor aflate in dificultate sunt:
i :1psă locuinţei:

r
Ga

". 1psa actelor de identitate:
ec. resurse inanclare insuficiente si dificultăți in gestionarea lor:
d. dificultăţi in găsirea unui loc de muncă;
e. tamilii cu climat social defavorabil:
-ubandonul şcolarsi delincvența juvenilă:

2. probleme de sănătate;
1. dificultăţi in obținerea unor drepturi.

Servicii si prestații asigurate: informare si consiliere, ajutor de urgență. alocaţie pentru
susţinerea familiei. ajutor social si alocaţie de stat pentru copii.
2. PROBLEMELE SOCIALE ALE PERSOANELOR VÂRSTNICE SUNT:
a, sănătatea precară
b. venituri mici in raport cu necesităţile;
c. izolare, singurătate;
d. capacitatea scăzută de autogospodărire;
e. absenţa suportului pentru familia care are în ingrijire un vârstnic dependent:



[. nevoi spirituale:
2. Hpsa locuinței.

Servicii si prestații asigurate: servicii de informare si consiliere, ajutor social. ajutor de
urgenţă si ajutor pentru încălzirea locuinței.
3. PROBLEMELE SOCIALE ALE PERSOANE CU HANDICAP (MINORI SAU
ADULȚI)
a. accesibilitatea. inclusiv in propria locuinţă
. 1psa locurilor de muncă protejate:
2. 1psa profesioniştilor In servicii specializate:
d. atitudinea diseriminatorie a socetetăţii:
“situația materială precară:
„ubsenţa suportului pentru familia care are in Intreţinere persoana cu handicap:

2. iipsa centrelor rezidențiale de zi. specializate pe tipuri de handicap.
Servicii si prestații asigurate: servicii de informare si consiliere; identificare de soluţii

—

pentru angajarea de asistenţi personali pentru a asigura ingrijirea la domiciliu a persoanelor cu
nandieap grav. indemnizaţie pentru persoane cu handicap grav, ajutor social. ajutor de urgență.
ajutor pentru incălzire.

Pentru întocmirea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi
Hnanţate din bugetul Consiliului Local Vorona pentru anul 2021 s-a tinut cont în primul rând
de scopul Compartimentului Asistenta Socială şi anume prevenirea sau limitarea unor situatii
de dificultate sau vulnerabiliate care pot duce la marginalizare sau excludere sociala, instituţia
urmărind scopul prin acordarea de beneficii şi servicii sociale.

A. ACORDAREA DE BENEFICII SOCIALE

Compartimentul Asistenţă Socială vine în sprijinul persoanelor defavorizate oferind
consiliere. informare şi sprijin în vederea acordării tuturor beneficiilor sociale conform
leuislaţiei în vigoare.

L.Venitul minim garantat
Începând cu data de Ol ianuarie 2011. plata ajutorului social acordat în baza Legii nr.

416/2001. se efectuează de către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Botosani.
În cursul anului 2021 s-au aflat în plată un număr mediu de 19 dosare de acordare a venitului
minim garantat.

Din fondurile de la bugetul local se plăteşte ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne
pentru beneficiari Legii 416/2001. privind venitul minim garantat cu modificările şi
dompletarile ulterioare. A fost estimată suma de 8.000lei necesară pentru anul 2021 de la

Bugetul local.

2.Ajutoarele de urgenţă şi ajutoarele de înmormântare.
Ajutoarele de urgenţă și ajutoarele de înmormântare se acordă în baza Legii nr.

416/2001. actualizată si a Hotărârii Consiliului Local Vorona nr. 33 din 24.05.2018



In cursul anului 2020 s-au dat ajutoare de urgență în cuantum de 8.000 lei pentru 6

Gunilii de la Bugetul local. Pentru anul 2021. estimăm un necesar în cuantum de aproximativ
16.000. let de la Bugetul local.

3.Alocaţia pentru susţinerea familiei .

Alocaţia pentru susținerea familiei se acordă în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia
pentru susţinerea familiei. republicată. cu modificările si completările ulterioare. ca formă de
sprijin pentru familiile cu venituri reduse, respectiv cu un venit pe membru de lamilie de pănă
la 330 lei. care au în îngrijire copii în vârstă de până la 18 ant.

Sumele necesare plății acestor drepturi se asigură de la Bugetul de stat prin Agenţia
lu.leţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială Botoşani. În cursul anului 2020 s-au aflat în plată un
număr mediu de 139 familii beneficiare de Alocaţia pentru susținerea familiei.

4. Ajutorul pentru încălzirea locuinţei.
Conform O.U.G. nr. 70/2011. privind măsurile de protecţie socială în protecţie socială

în perioada sezonului rece. cu modificările si completările ulterioare, ajutorul pentru încălzirea
locuinței se acordă din fonduri de la Bugetul de stat. familiilor şi persoanelor cu venituri
reduse, Numărul de beneficiari pentru perioada sezonului rece. ianuarie 2020- martie 2020şi
noiembrie 2020- decembrie 2020 a fost de 115 familii şi persoane singure care au beneficiat
de ajutor de incălzire a locuintei cu lemne şi suma necesara plății acestui drept a fost de
26.037 lei.

S.Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav.
Indemnizaţia și plata asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav se acordă

conform prevederilor Legii nr. 448/2006. privind protecţia și promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile acestei legi. rolul instituției noastre este de a monitoriza
atribuţiile și obligaţiile ce le revin asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav. în
vederea ameliorării situaţiei acestora, astfel încăt aceştia să primească îngrijire specială la

nivelul la care situaţia o cere.
Persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora, datorită unor afecţiuni fizice.

psihice. mentale sau senzoriale. le lipsesc abilităţile de a desfăşura în mod normal activităţi
cotidiene. necesitând măsuri de protecţie în sprijinul recuperării, integrării şi incluziunii
sociale. Persoana cu handicap grav are dreptul. în baza evaluării socio-psiho-medicale. la un
asistent personal sau la indemnizatie de insotitor pentru persoanele cu handicap grav. dupăcaz.

În cursul anului 2020 un număr mediude 80 persoane cu handicap grav. au beneficiat de
drepturile prevăzute de lege, în urma încadrării în gradul de handicap pe baza certificatului
emise de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, respectiv Comisia pentru
Protecţia Copilului din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani, sumele necesare plății
ucestor drepturi pentru anul 2020 au fost în cuantum de 1.00.344 din Bugetul de stat şi

1.443.366 lei din Bugetul local
La data de 31.03.2021 în evidenţa Primăriei comunei Vorona sunt un număr de 60

asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav şi 25 indemnizaţii de însoțitor.



6. Tichete sociale de grădiniță
In conformitate cu prevederile Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în

invaţământul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate se acordă tichete sociale
în valoare de 50 lei lunar pentru fiecare copil. sumele fiind suportate de la Bugetul de stat.
Pentru anul şcolar 2020-2021 în luna decembrie 2020 au beneficiat un nr. 20 de copii din
cadrul a 13 familii.

7. Alocatie de stat pentru copii
Alocaţia de stat pentru copii se acordă în baza Legii nr. 91/1993 republicată. cu

modificarile şi completarile ulterioare. Sumele necesare sunt asigurate de la bugetul de stat.
prin Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Botoşani.

În cursul anului 2020 au fost întocmite un număr de 55 dosare pentru acordarea alocaţiei
de stat pentru copii.

S.Indemnizatie pentru cresterea copilului
Pentru obţinerea îndemnizaţiei pentru creşterea copilului pana la 2 any3 ani pentru

copilul cu dizabilitate. stimulent de inserţie, indemnizaţie lunara pentru ingrijirea copilului cu
vârsta între 3-7 ani conform 0UGnr. 111/2010 şi HG nr. 52/2011 privind susţinerea familie! în

vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare au fost înregistrate în anul
2020 un număr de 30 cereri de solicitare. Sumele necesare sunt asigurate de la bugetul de stat.
prin Agenţia Judeţeană pentru Plăţi și Inspecţie Socială Botoşani.

9. Distribuire pachete cu ajutoare alimentare şi pachete cu produse de igiena în
cadrul Programului POAD.

Contorm 0UG nr. 842020 penru stabilirea unor măsuri necesare în vederea
implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate = POAD în cursul
anului 2020 s-au distribuit de 2 ori pachete cu produse de igiena și o data pachete cu ajutoare
alimentare următoarelor categorii de beneficiari:

a) Liste iniţiale -

„ Titularilor şi membrilor care beneficiază de Venit minim garantat conform legu nr.
416/2001:

- Titularilor şi membrilor beneficiari de Alocaţia pentru susținerea familiei conform
legii nr. 277/2010;

b) Liste suplimentare
Persoanele încadrate în grad de handicap grav, grav cu asistent personal și cu
indemnizatie de insoţitor şi grad de handicap accentuat (adulţi +copii) conform legii
nr. 448 / 2006:
Persoane aflate temporar în situaţii critice de viaţă si care se afla în situaţii deosebite
de vulnerabilitate.
Au fost receptionate şi distribuite un numar de 796 pachete cu produse de igiena și

ajutoare alimentare .



10.Distribuire măşti de protecţie.
În cursul luni septembrie 2020 au fost distribuite 1500 cutii cu măsti (50 măşti cutia)

conlorm OUG 842021 privind acordarea de către Ministerul Sănătăţii. prin direcţiile de
sănătate publică județene și a municipiului Bucureşti, autorităţilor publice locale a necesarului
de măști de protecție pentru familiile și persoanele defavorizate de pe raza unităţilor
acninistrativ-teritoriale, următoarelor categorii de beneficiari:

o Persoanele din familiile beneficiare ale ajutorului social acordat în baza Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat (VMG):

o Persoanele din familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată
în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei (AST);

o Pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi sunt de până la 704lei
inclusiv. reprezentând nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari prevăzute de
Ordonanţa de urgență a guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale
minime garantate. aprobată prin Legea nr. 196/2009:

e persoanele încadrate în grad de handicap conform Legii nr. 448/2006 privind
protecția şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

11. Distribuire plicuri cu card-uri pentru masa caldă
In luna noiembrie 2020 s-au distribuite un numar de 244 de plicuri conform O0UG nr.

L15 din 16.07.2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai
dejavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic
pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de
distribuire a ucestora.

12. Tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional
În luna septembrie 2020 s-au depus un număr 214 dosare conform OUGnr.133 din

07.08.2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați
cure beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru
sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de
distribuire d acestora.

13.Protecţia copilului
În cadrul Primăriei comunei Vorona există un Compartiment Asistenţă Socială care

funcționează în baza Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,
republicată. cu modificările şi completările ulterioare. Prin acesta sunt propuse diverse măsuri
de protecţie. ca de exemplu plasamentul familial, supravegherea specializată la domiciliul
părinților. instituționalizarea sau asigurarea unui asistent maternal pentru copil de pe raza
comunei Vorona şi reintegrarea în familiile naturale a minorilor care au beneficiază de măsuri
de protecţie specială. Cazurile sunt înaintate Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului a Judeţului Botoşani, care analizează situaţia minorilor şi instituie O

măsură de protecție specifică fiecărui caz în parte. Trimestrial, minorii care se află cu măsură
de protecţie specială. respectiv plasament familial. sunt monitorizaţi prin întocmirea unul
raport de vizită. Minorii care se află cu măsură de supraveghere specializată sunt monitorizaţi
periodice în familiile lor naturale în vederea prevenirii unorviitoare fapte antisociale.



Cheltuielile necesare privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului sunt alocate
din fonduri de la Bugetul de stat.

Prin Compartimentul Asistenţă Socială se monitorizează toţi copiii aflaţi în situaţii de
rise de pe raza comunei Vorona.

În vederea prevenirii separării copiilor de familiile naturale sau extinse. se vor efectua
anchete sociale şi vor fi propuse măsuri de protecţie specială. acolo unde situaţiile constatate
impun acest lucru.

L4.Servicii acordate victimele violenţei în familie.
Acestea sunt servicii de informare și consiliere acordate de către angajatul

Compartimentului Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Vorona cu scopul reabilitării șI

remntegrării sociale a victimelor violenţei în familie.
La nivelul comunei Vorona este constituită o echipa mobilă pentru Intervenţii în regim

de urgenţă împreună cu organele de poliţie în cazurile de violenţă domestică. conform
Hotărârii Consiliului Local Vorona nr. 70 din 28.10.2019 în baza Legii nr. 217/2003.
modificată și completată prin Legea nr. 174/2018.

La nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului
Dotosani se deruleaza din luna martie 2020 Proiectul privind combaterea violenţei împotriva
femeilor şi a violenței domestice—"VENUS-Împreună pentru o viață în siguranță!”. Serviciile
olerite victemelor violenței domestice sunt: găzduire, îngrijire, masă şi suport în Locuinţa
protejată. consiliere psihologică în cadrul unui Grup suport şi consiliere vocaţională.

F53.Servicii acordate familiilor în care se află copii cu risc de abandon şcolar.
Pentru prevenirea abandonului şcolar. compartimentul nostru monitorizează situaţia

scolară a copiilor şi tinerilor aflați în situaţii de risc din evidenţele noastre sau ca urmare a
sesizărilor primite. Alături de instituţiile de învăţământ, personalul din cadrul Compartimentul
Asistenţă Socială îndrumă şi sprijina familia pentru depunerea documentelor necesare în
vederea obţinerii unor drepturi băneşti pentru elevi şi studenţi prin efectuarea anchetelor
siviule,

16.Protecţia copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate.
Se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.691/2013 pentru

aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere și îngrijire a copilului cu părinţi
plecați la muncă în strămătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum și pentru
uprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre Direcţia Generală de Asistenţă
Sodlulă și Protecţia Copilului a judetului Botoșani și Compartimentul Asistenţă Socială şi a
modelului standard al documentelor elaborate de către acestea.

Realizarea procedurii de delegare a autoritaţii părintești de către părinţii care urmează să
plece la muncă în strămătate (aplicabilă în situaţia în care ambi părinţi sau părintele care
exercită simgur autoritatea părintească sau la care locuieşte copilul urmează să plece la muncă
in strămătate).

În cursul anului 2020 aufost monitorizaţi copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă În
străinătate după cum urmează :



- trimestrul 1 - 179 copii din 126 familii care sunt plecați ambii părinți. un singur
părinte sau unicul părinte susţinător:

- trimestrul ll - 182 copii din 121 familii care sunt plecați ambii părinți. un singur
părinte sau unicul părinte susţinător:

- trimestrul II - 141 copii din 92 familii care sunt plecaţi ambii părinţi. un singur
părinte sau unicul părinte susţinător:

- trimestrul IV- 112 copii din 94 familii care sunt plecați ambii părinți. un singur
părinte sau unicul părinte susţinător:

Compartimentul Asistenţă Socială va menţine şi se va dezvolta în anul 2021. în
colaborarea cu toate instituţiile statului și cu toate asociaţiile. fundaţiile și ONG — urile care se
ocupă de problematica copiilorși tinerilor.

Primăria Comunei Vorona prin Compartimentul Asistenţă Socială îşi propune
următoarele obiective generale pentru anul 2021:

Obiectiv ÎI. Crearea unui sistem coerent în ceea ce privește activităţile de asistenţă
socială în Comuna Vorona:

- Actualizarea continuă a unei evidențe cu date care să cuprindă date privind beneficiarii
(dute de contact. vârstă, nivel de pregătire, adresa de domiciliu). date privind indemnizaţiile
acordate (ajutoare sociale, ajutoare de urgenţă. ajutoare pentru încălzire, alocaţii de susuţinere.
etc.). cuantumul și data acordării acestorii acestora. precum şi alte informaţii relevante pentru
actualizarea acestor evidențe.

Obiectiv 2. Eficientizarea activităţii privind acordarea prestaţiilor sociale care intră în
atribuțiile Compartimentului Asistenţă Socială:

- Stabilirea sarcinilor:
- Actualizarea procedurilor de lucru.

Obiectiv 3. Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de natură socială, în funcție de
nevoile identificate:

-  Idenulicarea nevoilor prin consultarea cu partenerii, reprezentanţii beneficiarilor și alţi
tavtori interesaţi din comunitate şi stabilirea strategiilor de dezvoltare a serviciilor sociale și a

unor oblective comune în acest sens:
- Folosirea experienţei acumulate şi consultarea cu personalul implicat în furnizarea de

servieti sociale. în stabilirea unor obiective concrete:
-  Referirea cazurilor spre instituţii sau organizaţii. furnizare de servicii sociale sau de altă

natură. pentru a asigura continuitatea intervenţiei.
Obiectivul 4. Îmbunătăţirea continuă a serviciilor sociale:
-Asigurarea unor servicii sociale de calitate și adaptate nevoilor comunităţii. prin

calilicarea continuă a personalului;
-Evaluarea continuă a nevoilor de formare profesională a acestora:
-Monitorizarea și evaluarea continuă a calităţii serviciilor furnizate prin stabilirea unor

indicatori în acest sens;
-Implicarea comunităţii locale în susţinerea și dezvoltarea activităţilor derulate.
Obiectiv 3. Promovarea activitaților de asistență sociala în comunitate:
-realizărea unor campanii de informare in comunitate despre asistența socială şi rolul

ucestela în comunitate:



-realizarea şi distribuirea de materiale informative pe teme de asistenta sociala:
-promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor serviciilor furnizate de către institutia

nNoasUA:

-responsabilizarea comunitatii cu privire la problematica sociala şi conceperea unor
Programe in acest sens:

-implicarea comunitaţii locale in sustinerea și dezvoltarea activitatilor derulate.
Obiectiv 6. Promovarea prevenției ca măsură de importanţă majoră în activitatea de

LSISTOnțĂ SOciala:
-  Identiliearea persoanelor aflate în situaţii de risc social;
- Informarea și consilierea persoanelor aflate în risc social:
- Implicarea partenerilor şi a altor factori interesați din comunitate în activităţi de

prevenţie.

Prin Certificatul de acreditare AF nr. 002898 din 06.09.2017 Compartimentul Asistenţă
Sosială este acreditat ca furnizor de servicii sociale în conformitate cu prevederile Legii nr.
197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi
completările ulterioare şi este autorizată să acorde servicii sociale.

B. SERVICIILE SOCIALE
CENTRUL DE ZI PENTRU COPII „SPERANȚA?

Centrul de zi pentru copii Speranţa” are misiunea de a preveni abandonul şi
unitiuţionalizarea copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei. a unor activități de îngrijire.
oducaţie. recreere-socializare. consiliere. dezvoltare a deprinderilor deviaţă independentă.
orientare şcolară şi profesională pentru copii, cât și a unor activităţi de sprijin, consiliere,
educare pentru părinţi sau reprezentanţii legali. precum și pentru alte persoane care au în
ingrijire copii.

Pentru o bună funcţionare a Centrului de zi pentru copii "Speranța” care are o capacitate
de maxim 20 locuri estimăm cheltuielile materiale pentru anul 2021 la aproximativ 56.000lei
dc lu Bugetul local al comunei Vorona.

Prin Licenţa de funcționare seria LF nr. 000564 din 11.10.2018 Centrul de zi “Speranţa”
este acreditat în conformitate cu prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în
Ju meniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare şi este autorizată să
acorde servicii sociale

OBIECTIVELE CENTRULUI DE ZI PENTRU COPI „SPERANȚA?

Obiectivul 1. Prin acest centru de zi dorim să intervenim în dezvoltarea socio-psiho-
educativă pentru a da o şansă cât mai multor copii proveniţi din familii aflate în situaţie de rise
(atăt celor defavorizați cât şi familiilor plecate la muncă în străinatate) să-şi desfăşoare în
condiţii optime activitatea şcolară și extra —şcolară.

Obiectivul 2, Îmbunătăţirea metodologiei de lucru.
Crearea unei baze de date privind copiii curisc ridicat de separare de familie:



Aplicarea standardelor de calitate privind serviciile sociale acordate copiilor:
Însuşirea şi aplicarea cadrului legislativ actual. modificat şi/sau completat în vederea

abordării integrate a stării sociale a copiilor cu situaţii deosebite.
Obiectivul 3. Combaterea riscului de marginalizare socială a copiilor cu situaţie

deosebită în familie.
Facilitarea accesului copiilor la ajutoare materiale. asigurarea informării beneficiarilor

în legătură cu serviciile furnizate de către alte instituţii care pot răspunde anumitor nevol
specilice:

Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale în funcţie de nevoile identificate.
Obiectivul 4. Promovarea participării copiilor la viaţa socială și cultivarea relaţiilor

interumane,
Dezvoltare personală și socială;
O implicarea copiilor în diverse activităţi sociale prin organizarea de vizite. excursii.

vabără cu scopul soclalizării.
Obiectivul 3. Promovarea participării şi colaborării între toţi factorii implicaţi în

domeniul social.
Realizarea unei strategii de promovare a parteneriatelor care să se bazeze pe nevoile

existente în comunitate.
Încheierea de convenții de parteneriat /colaborare.
Crearea unei reţele de susţinere pentru copiii aflaţi în dificultate, prin implementarea a

Cât mai multor factori din comunitate (familie. instituţii. organizaţii, ete.) în rezolvarea
mroblemelor acestora.

Implicarea comunităţii locale în susţinerea şi dezvoltarea activităţilor centrelor de zi

pentru copii.

Nonitorizarea
Monitorizarea Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate ş

air bugetul Consiliului Local Vorona se va face urmărind o serie de indicatori. În

uceŞU Indicatori se va constata în ce grad au fost atinse obiectivele stabilite.
Responsabili cu îndeplinirea obiectivelor stabilite în Planul anual de acţiune sunt

autorităţile administrației publice locale și persoanele aflate în subordinea acestora. în funcţie
de atribuţii.

finanţatel

funcție de
5

Indicatori

Indicatorii folosiți în scopul monitorizării au fost stabiliţi în funcție de acţiunile propuse
m Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanțate din bugetul
Consiliului Local Vorona pentru anul 2021.

Pe parcusul procesului de monitorizare şi evaluare se vor lua în considerare următorii
HIGICALOTIIE

- Prevenirea şi combaterea sărăciei şi a riscului de excluziune socială;



- Existenţa unei baze de date privind beneficiarii serviciilor sociale de informare şi

consiliere:
- Realizarea unui studiu privind situaţia beneficiarilor de servicii sociale:
- Măsuri de îmbunătățire a calității vieţii beneficiarilor de servicii sociale stabilite pe baza

rezultatelor studiului.

0

Aplicarea Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din
bugetul Consiliului Local Vorona se va face în condiţiile unei verificări periodice a nevoilor
beneficiarilor de asistenţă socială. așa cumeste prevăzut şi stabilit în legislaţia în vigoare.

Atingerea obiectivelor din Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate
şi finanțate din bugetul Consiliului Local Vorona privind măsurile sociale și măsurile de

asistenţă socială se realizează conform bugetului de venituri şi cheltuieli în care sunt cuprinse
investiţiile și sumele alocate în anul 2021.

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează pentru legalitate,
MIHAI GICOVEANU,ENA Secretar g6neral,

AURENȚIU- MARIA ANICĂI


