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Strategia de dezvoltare locala a serviciilor sociale din comuna Dragomiresti pentru perioada 2018-2022

I.INTRODUCERE
Prezenta lucrare a fost realizata la solicitarea Directiei de Asistenta Sociala si Protectie a
Copilului cat si a Primariei Dragomiresti.
Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale constituie un document necesar administratiei
publice locale din comuna Dragomiresti pentru dezvoltarea localitatii din punct de vedere al asistentei
sociale .
Odata elaborata o astfel de strategie este mult mai usor de stabilit o ordine a prioritatilor si o
alocare optima a resurselor financiare cat si a resurselor umane . De aceea este important sa se asigure
o atentie deosebita elaborarii acestui document si sa se asigure o participare cat mai larga a
persoanelor responsabile la elaborarea lui si mai ales la aplicare .
Este foarte important sa se constientizeze la nivelul Serviciului Public de Asistenta Sociala a
comunei Dragomiresti, implicit asistentul social, ca strategia de dezvoltare comunitara nu este un
dosar de sertar ci un instrument de lucru pentru ca toti si fiecare sa traiasca mai bine .

II. PREZENTARE GENERALA
1.

Definiţie
Serviciile sociale sunt definite ca reprezentând activitatea sau ansamblul de activităţi realizate
pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi a celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în
vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială,
promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.

2.

Scop
Scopul elaborării strategiei este acela de a asigura condiţiile furnizării unor servicii sociale de
calitate, care implicit să conducă la îmbunătăţirea calităţii vieţii familiilor şi persoanelor sărace,
fără nici un venit sau cu venituri foarte mici, a persoanelor cu handicap, a şomerilor, a
pensionarilor, precum şi a altor categorii de persoane defavorizate din comuna DRAGOMIRESTI.

3.

Legislaţie
Prezenta Strategie şi Planul de acţiune corespunzător sunt elaborate cu respectarea legislaţiei în
vigoare:

a)
b)

Legea asistenţei sociale nr. 292/2011;
Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi
completările ulterioare;

Red./Proc. P.G.L.
Data ………05.2018

Strategia de dezvoltare locala a serviciilor sociale din comuna Dragomiresti pentru perioada 2018-2022

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Legea nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea personaelor cu handicap, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.

Comuna Dragomiresti conform ultimului recensământ realizat în anul 2011, avea 2317 locuitori.
Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul Primariei Dragomiresti este serviciu public de
asistenţă socială aflat în subordinea Consiliului Local al comunei Dragomiresti, cu personalitate
juridică, înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local Dragomiresti nr.30 din 29.07.2009.
Serviciul Public de Asistenţă Socială a fost acreditat de către Comisia de acreditare a furnizorilor
de servicii sociale a judeţului Neamt prin Decizia nr.226 din 19.12.2012, iar in momentul de fata
urmeaza sa se realizeze reacreditarea serviciului.
Serviciul Public de Asistenţă Socială a fost înfiinţat în scopul prevenirii sau limitării unor situaţii
de dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune socială.
Primăria comunei Dragomiresti prin Serviciul Public de Asistenţă Socială urmăreşte realizarea
scopului prin acordarea de prestaţii şi servicii sociale:
Prestaţiile sociale acordate sunt: ajutorul social, ajutorul de înmormântare, ajutor de
urgenţă conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările
ulterioare, alocaţia pentru susţinerea familiei conform Legii nr. 277/2010, indemnizaţia lunară
pentru creşterea copilului de până la 2 ani conform O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi
indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni
şi combustibili petrolieri conform O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în timpul
sezonului rece, alocatia de stat.
Serviciile sociale acordate sunt: servicii de informare şi consiliere socială, servicii de asistenta
sociala pentru copii si familii aflate in dificultate , servicii pentru persoane varstnice .
Prestaţiile şi serviciile sociale, oferite de către Serviciul Public de Asistenţă Socială, se adresează
locuitorilor comunei Dragomiresti, care se află în situaţie de nevoie socială şi care îndeplinesc
condiţiile legale de acordare a acestora.
Scopul serviciilor sociale, traditional recunoscut, este de a permite persoanelor, grupurilor si
colectivitatilor sa-si rezolve problemele care apar în cadrul procesului de adaptare la o societate în
permanenta evolutie, sa identifice cauzele care pot conduce la compromiterea echilibrului de
functionare sociala si sa actioneze în vederea ameliorarii conditiilor economice si sociale ale
categoriilor tinta.
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1. Locuitorii
La data ultimului recensamant din anul 2011, din totalul populatiei de 2300 persoane, un numar
de aproximativ 900 persoane din populatia localitatii, traieste sub pragul minim de saracie, astfel:
- beneficiari venit minim garantat- 207 persoane
- someri - 10 persoane
- persoane cu handicap- 90 persoane
- pensionari cu pensii minime de 520 lei- 185 persoane
- beneficiari de alocatii pentru sustinerea familiei – 180 persoane
- persoane care nu au niciun venit – aproximativ 200 persoane
2. Nevoie sociala
Nevoia sociala este determinate de:
• problemele si nevoile sociale ale locuitorilor;
• cresterea gradului de saracie consecinta a crizei economice;
• modificarea comportamentelor sociale;
• principiile privind incluziunea sociala, tratament egal, nediscriminme, dreptul la viata demna;
• cresterea numarului copiilor institutionalizati care dupa implinirea varstei de 18 ani sunt supusi
multiplelor riscuri.
3. Identificarea problemelor sociale
Persoanele aflate in situatii dificile sunt locuitorii care traiesc in conditii de insecuritate
materiala si sociala si care se confrunta cu multiple probleme:
• sunt in imposibilitatea de a-si asigura hrana zilnica minim necesara pentru ei si pentru familiile lor;
• sunt in imposibilitatea de a-si asigura accesul la consiliere psihologica, la indrumare si orientare, la
educatie religioasa, civica, legislativa, de igiena personala.
Majoritatea acestor persoane sunt batrani, persoane singure sau bolnave care nu realizeaza venituri
sau realizeaza venituri sub limita minima pentru asigurarea necesarului zilnic.
4. Riscurile la care sunt supuse persoanele defavorizate sunt:
• saracia;
• maladiile: boli cu transmitere sexuala, dizenterie, infectii etc.;
• neglijarea aspectului fizic si al sanatatii;
• excluziunea sociala.
5. Grupul-tinta
La nivelul comunei DRAGOMIRESTI a fost identificat un Grup ţintă (categorii de
beneficiari) după cum urmează:
A. Copii şi familii aflate în dificultate;
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B.
C.
D.
E.
F.

Persoane vârstnice;
Persoane cu handicap;
Persoane defavorizate de etnie romă;
Persoane fără adăpost
Alte persoane în situaţii de risc social
Copiii şi familiile aflate în dificultate identificate sunt:
tineri provenind din sistemul de protecţie a copilului;
familii monoparentale;
familii tinere;
copii separaţi de părinţi sau cu risc de separare; copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate;
victimele violenţei în familie;
copiii străzii.

A.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Problemele sociale ale copiilor şi familiilor aflate în dificultate sunt:
a) lipsa locuinţei;
b) lipsa actelor de identitate;
c) resurse financiare insuficiente şi dificultăţi în gestionarea lor;
d) dificultăţi în găsirea unui loc de muncă;
e) familii cu climat social defavorabil;
f) abandonul şcolar şi delincvenţa juvenilă;
g) probleme de sănătate;
h) dificultăţi în obţinerea unor drepturi.

B.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Problemele sociale ale persoanelor vârstnice sunt:
sănătatea precară;
venituri mici în raport cu necesităţile;
izolare, singurătate;
capacitatea scăzută de autogospodărire;
absenţa suportului pentru familia care are în îngrijire un vârstnic dependent;
un număr insuficient de locuri în Centrele de asistenţă medico-socială din judeţ;
nevoi spirituale;
lipsa locuinţei.

C. Persoane cu handicap (minori sau adulţi)
Problemele sociale ale persoanelor cu handicap sunt:
a) accesibilitatea, inclusiv în propria locuinţă;
b) lipsa locurilor de muncă protejate;
c) lipsa profesioniştilor în servicii specializate;
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d) atitudinea discriminatorie a societăţii;
e) situaţia materială precară;
f) absenţa suportului pentru familia care are în întreţinere persoana cu handicap;
g) lipsa centrelor rezidenţiale de zi, specializate pe tipuri de handicap.

D.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Problemele sociale ale persoanelor defavorizate de etnie romă sunt:
sărăcia;
mentalitatea romilor cu privire la muncă , educaţie si igiena;
sănătate;
familii dezorganizate;
lipsa actelor de identitate;
dificultate în obţinerea unui loc de muncă din cauza lipsei calificării;
condiţii improprii de locuit;
delicvenţă.

Avand in vedere:
 structura populatiei localitatii;
 problemele sociale ale locuitorilor;
 riscurile persoanelor vulnerabile, grupul-tinta caruia se adreseaza serviciile sociale este
alcatuit din:
 persoane-defavorizate ;
 persoane cu posibilităţi materiale precare,
 bolnavi;
 abandonaţi sau ale căror familii sunt plecate în străinătate,
 someri, persoane fara loc de munca,
 populatia de etnie roma ,
 persoane si familii fara venituri ,
 victimele violentei in familie,
 persoane cu dizabilitati ,
 copii inclusive delincventi juvenili .
Toate serviciile sociale se vor desfasura si vor fi oferite respectand principiile fundamentale
privind: nediscriminarea, tratamentul egal, egalitatea de sanse, dezvoltarea durabila, îmbătrânirea
activă, protectia mediului, societatea informaţională.
III. OBIECTIVE STRATEGICE
În stabilirea obiectivelor strategice s-a ţinut cont, în primul rând de scopul Serviciului Public de
Asistenţă Socială.
Pentru atingerea acestui scop se vor respecta următorii paşi:
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Stabilirea unor scopuri specifice pentru fiecare serviciu social acordat. Scopul defineşte cele
mai importante realizări pe care şi le propune instituţia;
Stabilirea unor obiective, acestea fiind propuneri concrete care ajută la îndeplinirea unui scop;
Stabilirea activităţilor care sunt mijloacele alese pentru atingerea obiectivelor.

A. SERVICII PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE
Scopul acestor servicii îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice şi
prevenirea instituţionalizării acestora prin dezvoltarea serviciilor alternative.
OBIECTIV nr . 1 : Promovarea unui sistem coerent, coordonat şi integrat de asistenţă socială
pentru persoanele vârstnice din comuna Dragomiresti.
1. Dezvoltarea cadrului administrativ şi instituţional la nivel local
- crearea unei baze de date privind persoanele vârstnice din cadrul Serviciului Public de Asistenţă
Socială al comunei Dragomiresti;
- dezvoltarea de studii şi cercetări privind persoanele vârstnice (izolare socială, situaţie socială,
îmbătrânirea, etc.).
2. Îmbunătăţirea cadrului legislativ:
- realizarea şi îmbunătăţirea documentaţiilor conform legislatiei în vigoare;
- însuşirea şi aplicarea cadru legislativ actual, modificat şi/sau completat în vederea abordării
integrate a stării sociale a persoanelor vârstnice;
- aplicarea reglementărilor sistemului de evaluare a nevoilor şi a gradului de dependenţă;
- implementarea modelului de serviciu integrat privind îngrijirea persoanelor vârstnice;
- aplicarea standardelor de calitate privind serviciile sociale acordate persoanelor vârstnice la
domiciliu;
- elaborarea regulamentelor, codului etic, cartei drepturilor beneficiarilor, etc.
3. Dezvoltarea resurselor umane din domeniul asistenţei sociale pentru persoanele vârstnice:
- evaluarea resurselor umane existente şi a nevoilor de formare a personalului;
- identificarea de programe de pregătire iniţială şi continuă şi elaborarea curriculei de formare în
funcţie de abilităţile ce trebuie dezvoltate
OBIECTIV nr . 2 : Combaterea riscului de excluziune socială a persoanelor vârstnice şi
creşterea calităţii vieţii acestora.
1. Dezvoltarea şi diversificarea prestaţilor sociale:
- Facilitarea accesului persoanelor vârstnice la ajutoare financiare, materiale şi medicale acordate
pentru situaţii punctuale conform legislaţiei (căldură, etc.).
2. Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale:
- întărirea colaborării asistentului social cu medicul de familie al vârstnicilui aflat în evidenţă, atunci
când starea lui de sănătate este precară;
- sărbătorirea celor mai longevivi cetăţeni ai comunei şi a cuplurilor (peste 90 de ani sau peste 50 de
ani de căsătorie);
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- facilitarea accesului persoanelor vârstnice din Dragomiresti la servicii sociale şi medicale;
- promovarea parteneriatelor cu organizaţiile neguvernamentale care activează în domeniul
persoanelor vârstnice.
3. Prevenirea şi combaterea abuzului şi neglijării persoanelor vârstnice:
- organizarea de grupuri de informare pe diverse tematici în vederea reducerii riscului de abuz,
neglijare şi consecinţele acestuia;
- crearea de materiale informative (pliante, etc.).
OBIECTIV nr . 3 : Promovarea participării persoanelor vârstnice la viaţa socială şi cultivarea
relaţiilor interumane.
1. Dezvoltarea şi împlinirea personală:
- acordarea de suport pentru îmbunătăţirea socio-economice a persoanelor vârstnice în conformitate
cu legislaţia în vigoare

B. SERVICII SOCIALE PENTRU PERSOANE/FAMILIE AFLATE ÎN SITUAŢIE DE
DIFICULTATE
Scopul acestor servicii este prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate sau vulnerabilitate
care pot duce la marginalizare sau excluziune social
OBIECTIV nr . 1 . Crearea unui sistem coerent, integrat în ceea ce priveşte activităţile de
asistenţă socială în comuna Dragomiresti
Activităţi:
- Realizarea unei baze informatizate de date cu privire la beneficiarii de servicii sociale, oferite în
cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială al comunei Dragomiresti;
- Realizarea unei baze informatizate de date cu furnizorii de servicii sociale acreditaţi, incluzând
prestaţiile şi serviciile acordate, programele pe care le desfăşoară şi criteriile de admitere în cadrul
acestora;
- Realizarea unei baze informatizate de date cu privire la instituţii sau organisme cu implicare în
domeniul social;
OBIECTIV nr . 2 : Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de natură socială, în funcţie de
nevoile identificate
Activităţi
- Identificarea şi utilizarea unor indicatori de evaluare a nevoilor comunităţii prin realizarea de studii,
cercetări, întâlniri tematice, dezbateri;
- Consultarea cu partenerii, reprezentanţi ai beneficiarilor şi alţi factori interesaţi din comunitate în
stabilirea strategiilor de dezvoltare a serviciilor sociale şi a unor obiective comune în acest sens;
- Folosirea experienţei acumulate şi consultarea cu personalul implicat în furnizarea de servicii
sociale, în stabilirea unor obiective concrete cuprinse în planul strategic;
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- Contractarea de servicii sociale în funcţie de nevoile identificate;
- Referirea cazurilor spre organizaţii sau instituţii, furnizoare de servicii sociale sau de altă natură,
pentru a asigura continuitatea intervenţiei.
OBIECTIV nr . 3 : Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor sociale
Activităţi:
- Evaluarea continuă a personalului şi a nevoilor de formare profesională a acestora;
- Întocmirea unui plan de formare şi perfecţionare profesională în funcţie de nevoile personalului,
schimbările legislative şi ţinând cont de nevoile existente în comunitate;
- Înaintarea de propuneri către instituţiile abilitate (Centrele de formare şi perfecţionare profesională,
Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali) privind organizarea unor cursuri care să corespundă
nevoilor stabilite în planul de formare şi perfecţionare;
- Asigurarea unor servicii sociale de calitate şi adaptate nevoilor comunităţii, prin calificarea continuă
a personalului;
- Folosirea unor metodologii de lucru permanent adaptate nevoilor personalului şi beneficiarilor;
- Crearea unor grupuri de suport pentru beneficiari, în funcţie de problemele cu care se confruntă;
- Susţinerea beneficiarilor în desemnarea unor reprezentanţi care să le promoveze interesele;
- Monitorizare şi evaluare continuă a calităţii serviciilor furnizate prin stabilirea unor indicatori în
acest sens;
- Acordarea de servicii sociale flexibile, adaptate nevoilor beneficiarilor şi în funcţie de priorităţile
identificate în urma evaluării şi monitorizării;
- Promovarea activităţii instituţiei în comunitate prin intermediul unei politici eficiente de marketing
şi comunicare;
- Valorificarea feedback-ului primit de la personal, beneficiari, parteneri, comunitate.
OBIECTIV nr . 4: Promovarea activităţilor de asistenţă socială în comunitate şi implicarea
acesteia în problematica social
Activităţi:
- Realizarea unor campanii de informare în comunitate despre: asistenţa socială şi rolul asistenţei
sociale în comunitate; drepturi şi obligaţii de asistenţa socială; activitatea Serviciului Public de
Asistenţă Socială; educaţie şi responsabilizare în comunitate;
- Realizarea şi distribuirea de materiale informative pe teme de asistenţă socială;
- Organizarea de întâlniri, dezbateri, mese rotunde, seminarii pe teme de asistenţă socială;
- Implicarea factorilor de decizie (consilieri locali) în problematica socială;
- Promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor serviciilor sociale furnizate de către instituţia
noastră;
- Responsabilizarea comunităţii cu privire la problematica socială şi conceperea unor programe în
acest sens;
- Implicarea comunităţii locale în susţinerea şi dezvoltarea activităţilor derulate.
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OBIECTIV nr . 5 : Promovarea participării şi colaborării între toţi factorii implicaţi în
domeniul social
Activităţi:
- Realizarea unei strategii de promovare a parteneriatelor care să se bazeze pe nevoile existente în
comunitate;
- Identificarea potenţialilor parteneri din comunitate şi înaintare de propuneri de colaborare;
- Încheierea de convenţii de parteneriat;
- Monitorizarea şi evaluarea continuă a parteneriatelor;
- Crearea unei reţele de susţinere, pentru persoanele aflate în nevoie, prin implicarea cât mai multor
factori din comunitate (familie, instituţii, organizaţii, etc.) în rezolvarea problemelor acestora;
- Organizarea unor întâlniri şi dezbateri periodice între parteneri, beneficiari, reprezentanţi ai
instituţiei şi alte persoane interesate;
OBIECTIV nr . 6 : Promovarea prevenţiei ca măsură de importanţă majoră în activitatea de
asistenţă socială
Activităţi:
- Realizarea de întâlniri tematice cu grupuri de persoane aflate în situaţie de risc social sau beneficiare
de servicii sociale;
- Realizarea unor campanii de conştientizare şi sensibilizare asupra necesităţilor sociale existente;
- Identificarea persoanelor aflate în situaţii de risc social;
- Informarea şi consilierea persoanelor aflate în situaţii de risc social;
- Implicarea partenerilor şi a altor factori interesaţi din comunitate în activităţi de prevenţie.
OBIECTIV nr . 7 : Promovarea bunelor practici în domeniul asistenţei sociale şi contribuţia la
perfecţionarea acestui domeniu
Activităţi
- Crearea unui site cu informaţii din domeniul asistenţei sociale (legi, instituţii, organizaţii, programe,
proiecte, împărtăşirea de modele de bună practică) şi a unui forum de discuţii pe această temă;
- Înaintarea de propuneri privind îmbunătăţirea cadrului legislativ, pe baza experienţei proprii şi a
consultării partenerilor;
- Împărtăşirea de modele inovatoare sau de bună practică cu alţi furnizori de servicii sociale;
- Crearea de metodologii de lucru flexibile şi adaptate serviciilor sociale furnizate.
C. SERVICII PENTRU PROTECŢIA COPILULUI ŞI A FAMILIEI
Scopul acestui serviciu îl reprezintă prevenirea separării copilului de familia sa.
Serviciul Public de Asistenţă Socială va sprijini şi asista părinţii/potenţialii părinţi pentru a face
faţă dificultăţilor psihosociale care afectează relaţiile familiale, pentru dezvoltarea competenţelor
parentale, pentru prevenirea separării copilului de familia sa, şi sprijină copiii atunci când apar
probleme în dezvoltarea acestora.
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OBIECTIVUL nr . 1 : Promovarea unui sistem coerent, coordonat şi integrat de asistenţă
socială pentru copiii care provin din familii cu probleme sociale.
1. Îmbunătăţirea metodologiei de lucru:
- Crearea unei baze de date privind copiii care provin din familii cu probleme sociale, din cadrul
Serviciului Public de Asistenţă Socială;
- Realizarea şi îmbunătăţirea documentaţiilor conform legislaţiei în vigoare;
- Însuşirea şi aplicarea cadrului legislativ actual, modificat şi/sau completat în vederea abordării
integrate a stării sociale a familiilor copiilor asistaţi;
- Aplicarea standardelor de calitate privind serviciile sociale acordate copiilor;
- Elaborarea regulamentelor, codul etic, cartei drepturilor beneficiarilor.
2. Dezvoltarea resurselor umane din domeniul protecţiei copilului:
- Evaluarea resurselor umane existente şi a nevoilor de formare a personalului;
- Identificarea de programe de pregătire iniţială şi continuă, şi elaborarea curriculei de formare în
funcţie de abilităţile ce trebuie dezvoltate;
- Implicarea educatorilor, învăţătorilor, profesorilor din comunitate în programele destinate copiilor
care provin din familii cu probleme sociale.
OBIECTIV nr . 2: Combaterea riscului de excluziune socială a copiilor care provin din familii
cu probleme sociale
1. Dezvoltarea şi diversificarea prestaţiilor sociale:
- Facilitarea accesului familiilor cu copiii în dificultate la ajutoare financiare, material şi medicale
acordate pentru situaţii punctuale conform legislaţiei şi punerea în legătură cu diferite O.N.G. care pot
răspunde anumitor nevoi specifice.
2. Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale:
- Întărirea colaborării asistentului social cu medicul de familie al familiei aflată în dificultate, aflat în
evidenţa Serviciului Public de Asistenţă Socială, atunci când starea de sănătate a copilului este
precară;
- Facilitarea accesului copiilor cu risc de separare de familia sa la serviciile sociale şi medicale;
- Promovarea parteneriatelor cu organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale care activează în
domeniul protecţiei copilului şi familiei;
OBIECTIV nr . 3 : Promovarea participării copiilor şi a familiei la viaţa socială şi cultivarea
relaţiilor interumane:
1. Dezvoltarea personală:
- Organizarea de seminarii la unitatea şcolară pentru copiii aflaţi în risc de separare de părinţii lor pe
teme privind dezvoltarea relaţiilor, modalităţi de comunicare, găsirea de resurse - financiare, de
suport social;
- Dezvoltarea de programe educaţional-ocupaţionale.
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OBIECTIV nr . 4 : Promovarea activităţii Serviciului Public de Asistenţă Socială în
comunitate:
- Promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor serviciilor sociale furnizate de către instituţia
noastră;
- Organizarea de întâlniri, mese rotunde pe teme de prevenirea separării copilului de familia sa.
OBIECTIV nr . 5 : 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;
- Identificarea potenţialilor parteneri din comunitate şi înaintarea de propuneri de colaborare;
- Încheierea de convenţii de parteneriat;
- Monitorizarea şi evaluarea continuă a parteneriatelor;
- Crearea unei reţele de susţinere, pentru familiile aflate în dificultate, prin implicarea a cât mai
multor factori din comunitate (familie, instituţii, organizaţii, etc) în rezolvarea problemelor acestora.
D . SERVICII PENTRU COPII CU DIZABILITĂŢI
Scopul acestor servicii este prevenirea abandonului şi a instituţionalizării copiilor, prin
asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere-socializare, consiliere,
dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară pentru copii, căt şi a unor activităţi
de sprijin, consiliere, educare pentru părinţii sau reprezentanţii legali ai copiilor.
OBIECTIVUL nr . 1 : Promovarea unui sistem coerent, integrat în ceea ce priveşte activităţile
de asistenţă socială pentru copii cu dizabilităţi.
Îmbunătăţirea metodologiei de lucru:
- 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 dizabilităţi.
OBIECTIVUL nr . 2 : Combaterea riscului de marginalizare socială a copiilor cu dizabilităţi.
- Facilitarea accesului copiilor la ajutoare materiale şi asistenţă medicală de specialitate acordate
pentru situaţii punctuale şi asigurarea informării beneficiarilor în legătură cu serviciile furnizate de
către O.N.G-uri, instituţii care pot răspunde anumitor nevoi specifice;
- Folosirea experienţei acumulate şi consultarea cu personalul implicat în stabilirea unor obiective
concrete furnizării de servicii sociale;
- Contractarea de servicii sociale în funcţie de nevoile identificate;
- Implicarea activă în procesul intervenţiei a beneficiarilor şi aparţinătorilor prin stabilirea de
obiective comune;
- Promovarea parteneriatelor cu organizaţii nonguvernamentale care activează în domeniul asistenţei
sociale.
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OBIECTIVUL nr . 3 : Promovarea participării copiilor cu dizabilităţi la viaţa socială şi
cultivarea relaţiilor interumane.
1. Dezvoltare personală şi socială.
- Dezvoltarea de programe educaţional-ocupaţionale în vederea încurajării integrării sociale a
acestora.
- Organizarea de seminarii/dezbateri/întâlniri de grup pentru copii cu dizabilităţi pe teme privind
educaţia, recuperarea, integrarea copiilor.
- Implicarea copiilor cu dizabilităţi în diverse activităţi sociale prin organizarea de vizite, excursii,
tabără cu scopul socializării.
2. Crearea unor punţi între generaţii.
- Realizarea unor activităţi pentru dezvoltarea relaţiilor interumane în parteneriat cu
copii /elevi care provin din instituţii /şcoli.
- Promovarea activităţilor de voluntariat prin implicarea acestora în activităţile directe cu copii.
OBIECTIVUL nr . 4 : 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 convenţii de parteneriat /colaborare;
- Crearea unei reţele de susţinere pentru copii aflaţi în dificultate, prin implementarea a cât mai
multor factori din comunitate (familie, instituţii, organizaţii, etc.) în rezolvarea problemelor acestora;
IV. IMPLEMENTAREA, MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA STRATEGIEI
Pentru a urmări eficienţa obiectivelor stabilite în cadrul Strategiei de dezvoltare locala
a
serviciilor sociale este nevoie de o monitorizare permanentă şi de evaluarea rezultatelor activităţilor
întreprinse.
Întrucât Strategiei de dezvoltare locala a serviciilor sociale este conceputa pe o perioadă de 5 ani
obiectivele stabilite vor fi atinse treptat, în funcţie de priorităţi, pe baza unui Plan de acţiune anual.
Evaluarea Strategiei de dezvoltare locala a serviciilor sociale se va face prin intermediul unor
indicatori, iar monitorizarea prin întocmirea de rapoarte trimestriale şi anuale.
Strategia va fi implementată prin intermediul unui Plan de Acţiune pentru aducerea la
îndeplinire a Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de Serviciul Public de Asistenţă
Socială din subordinea Consiliului Local Dragomiresti pentru perioada 2018-2022”, plan de
acţiune întocmit anual.
Planul de Acţiune este structurat după cum urmează:
 fiecare activitate, care a fost planificată pentru anul în curs, este împărţită în mai multe
acţiuni;
 la fiecare acţiune se va specifica rezultatul aşteptat;
 vor fi precizaţi indicatori pentru îndeplinirea acţiunii;
Red./Proc. P.G.L.
Data ………05.2018

Strategia de dezvoltare locala a serviciilor sociale din comuna Dragomiresti pentru perioada 2018-2022



se va specifica serviciul sau compartimentul, din cadrul instituţiei, care va fi responsabil de
aducerea la îndeplinire a acţiunii
 se va specifica timpul estimat pentru aducerea la îndeplinire a acţiunii.
Strategia va fi monitorizată prin intermediul unor rapoarte trimestriale întocmite de
către un angajat al compartimentului de strategii.
În raport se va preciza:
 stadiul în care se află diversele acţiuni programate pentru perioada pe care se face raportarea;
 problemele/piedicile întâmpinate;
 revizuirea acţiunilor, acolo unde este cazul;
 timpul estimat până la îndeplinirea acţiunilor;
 alte aspecte.
Pe baza rapoartelor trimestriale, la sfârşitul anului persoana responsabilă va întocmi
un raport anual privind Planul de Acţiune.
Strategia va fi evaluată anual prin intermediul:
 rapoartelor de monitorizare;
 unui raport privind gradul de atingere a indicatorilor stabiliţi în Planul de
Acţiune, raport întocmit de către un angajat al compartimentului;
 organizarea unei întâlniri anuale, la care va participa personalul, partenerii, reprezentanţi ai
beneficiarilor şi ai comunităţii, unde vor fi comunicate şi evaluate rezultatele implementării
Planului de Acţiune.
Implementarea Strategiei de dezvoltare locala a serviciilor sociale şi, implicit a Planului de
Acţiune, se face cu participarea tuturor compartimentelor instituţiei, a personalului, a partenerilor, a
beneficiarilor şi a altor factori interesaţi din comunitate.
Monitorizarea şi evaluarea Strategiei de dezvoltare locala a serviciilor sociale şi a Planului de
Acţiune se face de către compartimentul de strategii.
În funcţie de rezultatele evaluării şi monitorizării şi în acord cu modificările legislative
Strategiei de dezvoltare locala a serviciilor sociale poate fi revizuita.
V. INSTITUTII REPREZENTATIVE CU CARE COLABOREAZA S.P.A.S.
Primaria comunei Dragomiresti reprezentata prin S.P.A.S. colaboreaza cu urmatoarele institutii
locale si judetene :
-

Asociatia Umanitara "Codrin- Ocrotiti copiii ce vor ramane doar copii"- Dna. Monica Sofron;
Fundatia Motivation Romania
Sectia de politie Stefan cel Mare - Postul de politie din satul Vad
Scoala gimnaziala “Pr. Ghe. Sandulescu “ din comuna Dragomiresti
Dispensarul uman din Dragomiresti
Oficiile postale din comuna Dragomiresti
A.J.O.F.M.
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-

A.J.P.I.S.
D.G.A.S.P.C. Neamt, cat si alte judete
Consiliul Judetean Neamt
Directia de Sanatate Publica Neamt
Casa Judeteana de pensii Neamt
Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Neamt
Inspectoratul Judetean de Politie Neamt
Institutia Prefectului
Directia judeteana de statistica Neamt
Fundatia Columna - Neamt
diferite centre de ingrijire pentru persoane in varsta

VI. CONSIDERAŢII FINALE
Prezenta Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de Serviciul Public de Asistenţă
Socială din subordinea Consiliului Local Dragomiresti pentru perioada 2018-2022 este adusa la
cunoştinţa personalului, a beneficiarilor şi a familiilor acestora, apartenerilor, a comunităţii şi a altor
factori de interes din domeniu.
Strategiei de dezvoltare locala a serviciilor sociale furnizate de Serviciul Public de
Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local Dragomiresti pentru perioada 2018-2022 va fi
publicata pe site-ul primariei comunei Dragomiresti .
Instituţia va depune eforturi în vederea diseminării informaţiilor cu privire la Strategiei de
dezvoltare locala a serviciilor sociale întreprinzând acţiuni de promovare a acestuia prin mijloacele
de mass-media(SMART MEDIA-cablu TV) locală.
Câte un exemplar din Strategiei de dezvoltare locala a serviciilor sociale furnizate de Serviciul
Public de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local Dragomiresti pentru perioada 20182022 va fi înmânat instituţiilor şi organizaţiilor cu care Serviciul Public de Asistenţă Socială are
încheiate parteneriate.
Fiecare persoană implicată în acordarea de servicii sociale va dispune de câte un exemplar al
Strategiei de dezvoltare locala a serviciilor sociale furnizate de Serviciul Public de Asistenţă Socială
din subordinea Consiliului Local Dragomiresti pentru perioada 2018-2022 pentru modificarea şi
completarea căruia va putea face propuneri.
Beneficiarilor şi familiilor le va fi adus la cunoştinţă Strategiei de dezvoltare locala
a
serviciilor sociale prin expunerea acestuia într-un spaţiu accesibil unde va putea fi consultat.

Intocmit ,
Asistent social-Popa Georgiana-Lorena
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