ROMANIA
JUDETUL BRAILA
MUNICIPIUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

:H 0

T .A.. R..A.. R. E.A.. NB.. 78

din 2 0 . 0 2 . 2 0 2 0
Privind: Aprobarea Planului de actiune privind serviciile socia Ie administrate
finantate din bugetullocal al Municipiului Braila pentru anul 2020.

~i

CONSILIOL LOCAL lVIUNICIPAL BRAIT·A

La initiativa doamnei Viceprimar Doinita Ciocan ;
Avand Tn vedere referatul de aprobare al initiatorului, raportul de
specialitate al Directiei de Asisten1a Sociala Braila, precum i?i avizele comisiilor de
specialitate nr. 1 si 4 din cadrul C.L.M. Braila;
In confo~mitate cu prevederile art. 112 alin. (3) lit. b), art. 118 din Legea
asisten1ei sociale nr. 292/2011, cu modificarile i?i completarile ulterioare, art. 2
lit. c), art. 3 alin. (2) lit. b), art. 5 din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 797/2017 pentru
aprobarea regulamentelor-cadru de organizare i?i func1ionare ale serviciilor publice
de asistenta sociala i?i a structurii orientative de personal, precum i?i ale Ordinului
Ministrului Muncii ~i Justitiei Sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului cadru al Planului anual de actiune privind serviciile socia Ie administrate i?i finan1ate
din bugetul consiliului judetean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului
Bucurei?ti;
In baza art. 129 alin . (1), alin. (2) lit. d) 9i alin . (7) lit. b) din O.U.G.
nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U .G.
nr. 57/2019 , privind Codul administrativ, cu modificarile 9i completarile ulterioare;
:HOT.A.R..A.STE:
Art.1 Se aproba Planul de ac1iune privind serviciile sociale administrate i?i
finantate din bugetul local al Municipiului Braila pentru anul 2020, elaborat de
Direc1ia de Asisten1a Sociala Braila, conform anexei, parte integranta din prezenta
hotarare.
Art.2 Prezenta hotarare va fi dusa la Tndeplinire de Primarul Municipiului
Braila, prin Directia de Asistenta Sociala Braila, iar Secretarul General al
Municipiului Braila 0 va comunica celor interesati.
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ANEXA LA

Planul anual de actiune privind serviciile socia Ie administrate ~i finantate
din bugetullocal pentru anul 2020

Planul anual de actiune privind serviciile sociale administrate

~i

finantate din bugetul local

pentru anul 2020 cuprinde:
I. Date privind administrarea, infiintarea

~i

finantarea serviciilor sociale - Capitolull:

A. Serviciile sociale existente la nivel local
B. Serviciile sociale prop use spre a fi i nfiintate

c.

Programul anual de contractare a serviciilor socia Ie din fonduri publice

D. Programul de subventionare a asociatiilor, fundatiilor

~i

cultelor recunoscute de lege

II.Planificarea activitatilor de informare a publicului cu privire la serviciile socia Ie
existente la nivellocal - Capitolulll
III.Programul de formare

~i

indrumare metodologica a personalului care lucreaza in

domeniul serviciilor socia Ie - Capitolulill

* Anexa nr. 1 Capito/u/I B.

Justificarea infiintiirii servicii/or socia/e in anu/ 2020

1.i ngrijire personala la domiciliu
In ultimii ani, s-a remarcat

0

cre~tere substantiala a numarului de persoane varstnice

dependente care au ajuns in atentia institutiei noastre

~i

care nu pot fi gazduite in centre

rezidentiale sau care nu doresc sa fie institutionalizate.
Conform art. 7 din Legea nr. 17/2000, privind asistenta sociala a persoanelor varstnice"
serviciile sociale pentru persoane varstnice se realizeaza cu consimtamantul acestora. " In
aceste conditii, aflati in fata unui refuz din partea persoanei varstnice, nu putem institui
masuri de asistenta sociala,

de~i

persoana se afla in dificultate.

In acest context, consideram de utili tate, ingrijirea la domiciliu a persoanei varstnice aflate
in situatie de dependenta sociomedicala

~i

angajarea de personal de ingrijire prin plata cu

ora, fractiuni de norma sau norma intreaga, conform art. 13 din Legea 17/2000 care prevede:
"consiliile locale pot angaja personal de ingrijire prin plata cu ora, fractiuni de norma sau
norma intreaga". In sprijinul acestei optiuni, amintim prevederile art.16 din Legea 17/2000
care mentioneaza ca "ingrijirea persoanelor varstnice in carnine reprezinta

0

masura care

poate fi dispusa cu titlu de exceptie (... )".
Sotul

~i

rude Ie care au in ingrijire un varstnic in situatie de dependenta pot beneficia de

program redus de lucru, de

0

jumatate de norma, cu suportarea drepturilor salariale pentru

cealalta jumatate de norma din bugetul local, corespunzator salariului brut lunar al
ingrijitorului la domiciliu (art.13 alin.2 din Legea 17/2000).
Pentru anul 2020, s-au prevazut in bugetul Directiei de Asistenta Sociala resurse financiare
pentru sustinerea a 6 ingrijitori pentru ingrijirea personala a varstnicilor dependenti.

Capitolull: Ad ministrarea, infiintarea

~i

finantarea serviciilor sociale

A. Serviciile socia Ie existente la nivel local

6ugetele estimate pe surse de finantare, pentru serviciile sociale existente:
Cod serviciu social,

Nr.

crt.

conform
Nomenclatorului

Denumirea

Denumirea serviciului
social

serviciilor socia Ie

furnizorului/ONG-ul

care acorda serviciul

Capacitate

Grad de

ocupare

social

Gazduirea temporara pe
timp de noapte a
persoanelor
ada.post,
sprijln in vederea depasirii
situatiilor de dificultate.

6uget local
- lei-

Buget
judetean

Buget
de stat

Contributii
persoane

Alte 5urse

beneficiare

tara

1

8790 CR-PFA·II

ADAPOST DE NOAPTE

150

50133,3%)

861.986

-

-

-

-

CAMINUL PENTRU
PERSOANE VARSTNICE
"LACU SARAT"

142

129191 %)

4.603.853

-

-

1.365.133

-

CAMINUL PENTRU
PERSOANE VARSTNICE
"SFINTII APOSTOL!
PETRU SI PAVEL"

201

192 (95,5 %)

7.459.000

-

-

2.200.000

-

integrare sociala a
beneficiarilor

2

8730 CR-V·I

3

8730 (R-V-I

Ga.zdulrea ~i ingrjirea

persoanelor varstnice

Gazduirea ~i ingrjirea
persoanelor varstnice

Cazarea. ingrjirea ~i

asistenta persoanelor
varstnice

8730 CR·V-I
4

Cazarea, ingrjirea ~i
asistenta persoanelor aftate
in situatii de dependenta

8790 CR-PD·I
--

COMPLEXUL
REZIDENT1AL "SF.
MARIA"

160

140 (87.5 %)

7.044.000 (suma
este la comun
persoane varstnice
.. persoane
dependente)

-

-

900.000 (suma
este la comun
persoane
varstnice
.. persoane
dependentel

-

~

Bugetele estimate pe surse de finan!are , pentru serviciile sociale existente:
Cod serviciu social,
Nr.

conform

Denumirea serviciului

crt.

Nomenclatorului

social

serviciilor socia Ie

Consitiere
5

8899CZ·F·1

~i

sprijin pentru

copiii aflati in situatie de
rise de separare de parinti

6

8891CZ·C·1I

Consiliere ~i suport pentru
copii; aflati in situatie de
rise de separare de parinti

Educare, conslliere
7

8891CZ-C-1I

psihologica pentru capil si
familie, socializare 5i
petrecere a timputui

liber,reintegrare familiala si
comunitara

8

8790CR·C· 1

Gazduire pe perioada
nedeterminata, asisten~a
medicala si ingrijire, suport
emotional si consiliere
psihologica .
educare,socializare si
petrecere a timpului liber,
reintegrare familiala si
comunitara

Oenumirea
furnizoruluil ONG~ul
care acorda serviciu[
social

Capacitate

Grad de
ocupare
Buget local
- lei-

Contribu~if

Buget

Buget

jude~ean

de stat

persoane
beneficiare

Alte surse

CENTRUL DE ZI
PENTRU COPII CENTRUL COMUNITAR
"8UNICI \1 NEPOTI"

350

350 (100%)

274.911

-

-

-

-

CENTRUL DE ZI
PENTRU COPII CENTRUL SOCIAL
MULTIFUNCTIONAL
PENTRU COMUNITATEA
ROMA DIN CARTIERUL
LACU DULCE

20

20 (100%)

171.531

-

-

-

-

CENTRUL DE ZI •
FUNDATIA "SURORILE
CLARISE ALE
SFANTULUI
SACRAMENT"

24

24 (100%)

36.864

-

-

-

483.136

CENTRUL REZIDENTIAL
PENTRU COPII i N
SITUATII DE RISC
"CAMINUL SPERANTEI"
• ASOCIATIA DE
BINEFACERE
"OIACONIA"

42

47 (112%)

79 .200

-

-

345.600
(alocatii de
plasament)

787.200

Bugetele estimate pe surse de finantare, pentru serviciile socia Ie existente:

Nr.

crt.

Cod serviciu social,
conform
Nomenclatorului
serviciilor sociale

Oenumirea serviciului
social

Oenumirea
furnizorului/ONG-ul
care acorda serviciul
social

Capacitate

Grad de
ocupare
Buget local
- lei-

Buget
judetean

Buget
de stat

Contributii
persoane
beneficiare

Alte surse

13.478.400

-

-

-

-

-

-

40.000-

70.8B4

-

-

-

10.828

75.000

82.620

8810 ID·IV

Servicii la domiciliu
destinate persoanelor
adulte cu dizabilitati prin
asistent personal

DlRECJIA DE
ASISTENT!, SOCIALA
BRAILA

360

347 (97%)

8B99 (Z·D·I

Recuperare l reabilitare,
sprijin pentruintegrare
sociala si profesionata,
activitati si servicii de
consiliere, informare si
mediere profesionala,
support si asistenta pentru
families i copii aflati in
dificultate

CENTRUL DE ZI .
ABILITARE PENTRU
TRAI INDEPENDENT ·
ORGANIZATIA PENTRU
COPII SI ADULTI CU
NEVOI SPECIALE
"TREBUIE"

25

15 (60%)

881010·1

Menaj la domicitiu,
asistenta medicala si
ingrijire

Centrul care acorda
servicii de ingrijire si
asistenta la domiciliuFundatia Lumina
Braila

50

50 (100%)

48.000

12

8790CR·1I

Gazduire pe perioada
determinate, consiliere
sociata, informare,
orientare
profesionala/vocationala

Centrut de tranzit·
Fundatia Lumina
Braila

34

22(62%)

49.500

13

8899CPDH·1

Fundatia Sf. Spiridon
"Steaua Magica"

146

117(80,1 %)

650.000

9

10

11

Cantina sociala

---- -

23.040

Bugetele estimate pe surse de finanlare, pentru servidile sociale existente:

Nr.

crt.

14

Cod serviciu social,
conform
Nomenclatorului
serviciilor seciale

8899515-1

Total

Denumirea serviclului
social

Echipa mobila

Denumirea
furnizorului/ONG-ul
care acerdi serviciul
social

Directia de Asistenta
Sociala Braila

Capacitate

Grad de
ecupare
Buget local
- lei-

Buget
judelean

Buget
de stat

Contribulii
persoane
beneficiare

Alte surse

0

0

4.925 .733

1.434.668

5.000

34.785 .285

Mentionam ca din bugetullocal se platesc si un numar mediu de 1920 de indemnizatii de handicap, in suma de 31.057.920 lei

B. Serviciile sociale propuse spre a fi lnfiintate
Resurse
umane

necesare
Denumire Servidu

Cod serviciu

Categorie

social propus

social

beneficiari

Capacitate necesara

Capacita

(personal de

te

specialitate
de ingrijire ~i
asistenta;

cladirel
spatiu
necesar
- mp-

sodale existente:
Justificare *

personal

gospodarire,
intretinere repara\ii,
deservire)

Nr.benef./
zi

Bugetele estimate pe surse de finantare. pentru serviciile

I

Buget local

- lei-

Buget
jude\e
an

Contribu\ii
persoane
beneficiare

Buget

de stat

Alte

surse

Nr.locuri (1n
paturi)

Justi!icarea
;n{Untarii in
SERVICIU DE
iNGRIJIRE LA
DOMICILIU

Total
._-

88101D-1

PERSOANE
VARSTNICE
DEPENDENTE

onul 2020 a
acestor
6

----

6 i ngrijitori

-

~-

27.418

27.418
--

----

-

-

-

-

serv;cii sociale
se regosefte
'in Anexa nr. 1
Copitolul l B.

C. Programul anual de contractare a serviciilor socia Ie din fonduri pub lice

Cantina sociala
Conform prevederilor Legii asisten~ei sociale nr.29212011 , cu modificarile ~i completarile
ulterioare si a Legii nr. 208/1997 privind serviciul social Cantina sociala, Cod serviciu social 8899 CPOH-I, Cod CPV 55510000-8, pentru anul 2020 bugetul estimat pentru acest serviciu
este de 650.000 lei.
D.Programul de subventionare a asociatiilor, fundatiilor si cultelor recunoscute de lege. 'in
baza Legii nr. 341 1998 privind acordarea unor
personalitate juridica, care
modi fica rile

~i

'infiin~eaza ~i

subven~ii asocia~iilor ~i funda~iilor

administreaza

unita~i

romane cu

de asistenta sociala, cu

completarile ulterioare. La nivelul Municipiului Braila, pentru anul 2020,

conform HCLM nr.410/30.08.2018

~i

664/28.11.2019 au fost statuate urmatoarele:
subven~ii

1. Serviciile sociale eligibile pentru a primii

de la bugetullocal :

a. Serviciu social cu cazare;
b. Serviciu social fara cazare;
c. Servicii de ingrijire la domiciliu.
2. Nu sunt eligibile pentru a fi subven~ionate de la bugetul local unita~ile de asisten~a sociala
Tncadrate Tn Nomenclatorul serviciilor socia Ie, dupa cum urmeaza:
a. centre de servicii comunitare

~i

formare (8790 CR-O - V);

b. servicii pentru copilul aflat Tn plasament la rude/familii/persoane, precum

~i

la

asistent maternal (8790SF - C) ;
c. centre pentru gravide Tn dificultate (8790CR - MC - II);
d. Tngrijiri personale la domiciliu (acordate de Tngrijitori persoane) (881010 - II);
e . servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu

dizabilita~i

prin asistent personal

(8810-10 - IV);
1

I

f. servicii 'in comunitate pentru persoanele adulte cu dizabilitati acordate prin asistent

personal profesionist (8899 SC-D - I);
g. servicii de supraveghere

~i

Tngrijire pe timpul zilei acordate de bone (8891CZ-C - VIII);

h. centre de zi pentru monitorizare,

asisten~a ~i

sprijin al femeii gravide predispusa sa T~i

abandoneze copilul (8899CZ - F - II);
i. centre de informare

~i

sensibilizare a

popula~iei

(8899CZ - VO - II);

j. centre de zi pentru victime ale dezastrelor naturale (8899CZ - PN - I);
k. centre de suport pentru situatii de urgenta/de criza (8899CZ - PN - II).
3. Capitolele de cheltuieli curente de

func~ionare

a unitatilor de aSistenta sociala, pentru

care se pot acorda subventii :
a. Serviciu social cu cazare si fara cazare - salariile de baza ale personalului de
specialitate de Tngrijire

~i asisten~a,

respectiv personal de specialitate

~i

auxiliar

(asistentltehnician/lucrator social, psiholog, logoped, pedagog social, asistenta/sora
medicaUi,

fiziokinetoterapeutlmaseur);

iluminat, apa, canal, salubrizare, telefon

cheltuieli de intretinere
~i

~i

gospodarie:

incalzire pentru spatiul unde se

desfa~oara

activitatea persoanelor asistate; cheltuieli cu hrana persoanelor asistate; cheltuieli cu
materialele didactice pentru persoanele asistate; cheltuieli cu materiale pentru
curatenie pentru persoanele asistate; cheltuieli pentru carburantii necesari functionarii
mijloacelor de transport folosite in furnizarea serviciilor sociale.
b. Servicii de ingrijire la domiciliu - salariile de baza ale personalului de specialitate de
ingrijire

~i

asistenta,

respectiv

personal

de

~i

specialitate

auxiliar

(asistentltehnician/lucrator social, psiholog, logoped, pedagog social, asistenta/sora
medicala,

fiziokinetoterapeutlmaseur, ingrijitor

cheltuieli de intretinere

~i

batrani/bolnavi

la

domiciliu);

gospodarie: iluminat, apa, canal, salubrizare, telefon

incalzire pentru spatiul unde se

desfa~oara

~i

activitatea persoanelor care asigura

serviciile de ingrijire la domiciliu; cheltuieli cu materiale pentru curatenie pentru
persoanele asistate; cheltuieli pentru carburantii necesari funqionarii mijloacelor de
transport folosite in furnizarea serviciilor sociale.
4. Bugetul estimat al programului de subventionare - 236.604 lei.

Capitolul II: Planificarea activitatilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel loca l, in conformitate cu
prevederile art.6 din HG nr. 797/2017

TRIMESTRUll

SERVICIUU
BIROUl

IANUARIE

FEBRUARIE

TRIMESTRUlll

MARTIE

Punerea in
aplicare a
prevederilor
Hotararii nr.
784 12018
privind

1

SERVICIUl
EVIDENTA
SI ANCHETE
SOCIAlE IN
VEDEREA
ACORDARII
DE
AJUTOARE
DE
URGENTA

stabilirea
unor mas un
necesarein
vederea
implementar
ii

Programului
operational
Ajutorarea
persoanelor
defavorizate

- POAD
2019/2021
(onditiile de
acordare a
produselor
de igiena
destinatariio
r finali.

APRlllE

MAl

TRIMESTRUllll

IUNIE

poate

solicita un
ajutor de
urgenta,
conform
HCLM
nr.375 /20 17
' cu

modificarile
si
completarile
ulterioare

AUGUST

SEPTEMBRIE

OCTOMBRIE

lnformare

Condifiite de
acordare a

ajutorului
de urgenta
~i cazurile in
care se

IULIE

TRIMESTRUllV

privind
modificari le
Acte

necesare
pentru

solicitarea
ajutorului

de urgenta,
conform
HCLM
nr.375/2017
, cu
modificarile
si
completarile
ulterioare

legislative
privind
acordarea
ajutoarelor
alimentare:
categoriile
beneficiare,

acte
necesare,
perioada de
distribuire ~i
tipurile de
ajutoare
alimentare,
conform HG
nr.
78412018

Conditiile de
acordare ~i

acte necesare
pentru
solicitarea
ajutorului
pentru
incalzirea
locuintei,
conform aUG
nr.70/2011

NOIEMBRIE

DECEMBRIE

~

TRIMESTRUL I

SERVICIUU
BIROUL

2

SERVICIUL
EVIDENTA
SI ANCHETE
SOCIALE IN
VEDEREA
ACORDARII
DE VENIT
MINIM
GARANTAT

IANUARIE

FEBRUARIE

TRIMESTRUL II

MARTIE
INFORMARE
PRIVIND
CONDITIILE
DE
ACORDARE A
MESEI
LA
CANTINA SI
A
DOCUMENTE
LOR
NECESARE

APRILIE

MAl

TRIMESTRUL III

IUNIE
INFORMARE
PRIVIND
OBLIGATIlLE
BENEFICIARIL
OR
DE
AJUTOR
SOC IAL
SI
ALOCATIE
PENTRU
SUSTINEREA
FAMILIEI

IULIE

AUGUST
INFORMARE
ASUPRA
SITUATIILOR
IMOTIVELOR
CARE
DUC
LA
INCETAREAL
OCATIEI
PENTRU
SUSTINEREA
FAMILIEI

TRIMESTRUL IV

SEPTEMBRIE

OCTOMBRIE

Conditii de
acordarea a
stimulentulu
i

Acte necesare
pentru acordarea
stimulentului

Conditii
necesare
acordarii

educational,

educational,

conform

conform Legii
nr.24812015

Conditii
necesare

acordarii
indemnizat i
ei lunare
pentru
cre~terea

copilului , in
(azul

3

SERVICIUL
ALOCAlll
FAMILIALE

persoanelor
care
realizeaza
venituri din
activitali
independent
e, venituri
din drepturi
de

Conditii
necesare
acordarii
indemnizatiei
lunare pentru

proprietate

studentelor,
conform aUG
nr.1 11 !2010

intelectuala
, venituri
din
activita~i

agricole,
silvicultura
!i
piscicultura,
conform
aUG nr.111!
2010

cre~terea

copilului, ; n
(azul

elevelorl

Conditii
necesare
acordarii

stimulentului
lunar de
insertie,
conform
aUG nr.l11 1
2010

legii
nr.248/2015

sprijinului

lunar,
conform OUG
nr.l11/2010

NOIEMBRIE
INFORMARE
ASUPRA
SITUATIILOR
IMOTIVELOR
CARE DUC LA
INCETAREA
AJUTORULUI
SOCIAL

DECEMBRIE

TRIMESTRUL I

SERVICIUU
BIROUL

IANUARIE

FEBRUARIE

TRIMESTRUL II

MARTIE

APRILIE

MAl

TRIMESTRUL III

IUNIE

IULIE

AUGUST

SEPTEMBRIE

TRIMESTRUL IV

OCTOMBRIE

NOIEMBRIE

DECEMBRIE

Informare

privind
condltiile de
elgibilitate ale
persoanetor

aftate in
Prezentarea

4

BIROUL
COORDONA
RE SERVICII
DE
GAZDUIRE
PERSOANE
ADULTE

dificultate
pentru a
beneficia de
gazduire in

serviciutui
social
Adapost de
Noapte

centrele
rezidentiate

din subordi nea
Consiliului

Notiunea de
violenta
domestica ,
echipa

Prezentarea
celor trei

centre

rezidentiale

mobila s1
ordin de
protectie

provizoriu

din

Prezentarea
serviciului

subordinea

de ingrijire

Consiliului
Local

la domicUiu

Municipal
Braita

Local
Municipal
Braila

Telefonul victimei, hnie telefonica de tip televerde - 0800.800.082 - in cadrul proiectului "Retea de centre de sprijin pentru victimele violentei domestic - 50S Violenta "

5

SERVICIUL
EVIDENTA
PERSOANE
CU
HANDICAP

Instruirea
asistentilor
personali ai
persoanelor cu
handicap gray

-
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Capitolu l Ill: Programul de formare

~i

i ndrumare metodologica a persona lului care

lu creaza in domeniul servici ilor sociale
Propuneri de activitati de formare profesionala continua in vederea

cre~terii

performantei

personalului/ instrui re
a. Curs uri de perfectionare pentru persona luI de specialitate
Buget estimat
Nr.persoane ·leiFormare

continua

servici ului
drepturilor

protectia

a

personalului

si

promovarea

copilului

prevederilor Ordinului

(Conform
nr.

288/2006

pentru aprobarea Standardelor minime
obligatorii privind managementul de
caz in domeniul protectiei d repturilor
copilului)

11 .500
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b. Sesiuni de instruire pentru ingrijitori informali - lnstruirea asistentului personal"
"Potrivit standardelor minime de calitate pentru serviciile de ingrijire la domiciliu, personalul
serviciului organizeaza periodic sesiuni de informare

~i

consiliere a membrilor de familie care

locuiescimpreuna cu beneficiarul sau au grija de acesta in afara perioadelorin care activeaza
ingrijitorii formali. De asemenea , potrivit prevederilor art. 31 alin . (4) lit.e) din Legea nr.448/
2006 privind protectia drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile

~i

completarile ulterioare, autoritatile publice au obligatia sa asigure instruirea in problematica
I

J

specifica a persoanei cu handicap a personalului care i~i desfa~oara activitatea in sistemul de
protectie a persoanelor cu handicap, inclusiv a asistentilor persona Ii

~i

a asistentilor personali

profesioni~ti.

c. 1.Cursuri de formare continua a personalului serviciului protectia si promovarea drepturilor
copilului. Centrului Comunitar "Bunici si Nepoti " si Centrului Social Multifunctional din Lacu
Dulce.
Conform prevederilor Ordinului nr. 28812006 pentru aprobarea Standardelor minime
obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului,

responsabilii de caz prevenire beneficiaza de cel putin 42 de ore pe an de formare continua
In domeniul managementului de caz si de cel putin 42 de ore de formare continua In

domeniul protectiei copilului cu accent pe identificarea factorilor de risc pentru abuz,

neglijare, separarea copilului de familia sa si administrarea serviciilor de prevenire de la
nivel local.
De asemenea, potrivit prevederilor Ordinului nr. 27/2019, privind aprobarea standardelor
minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor, M VI 51.4. Centrul asigurii

instruirea personalului

~i

faciliteazii accesul acestuia la cursuri de perfectionare

profesionalii. Coordonatorul centrului se preocupii permanent de

cre~terea

~i

formare

performantelor

profesionale ale personalului, pune la dispozitia personalului toate procedurile aplicate In
activitatea curentii
planificii

echitabil

~i

organizeazii sesiunile periodice de instruire realizate in centru,

participarea

personalului

la

de

cursuri

perfectionarelformare

profesionalii oferite de furnizori de formare profesionalii acreditati.
2. 5esiuni de consiliere - Educatie parentaUi, destinata persoanei suporUparintelui care se
ocupa de ingrijirea copilului dupa plecarea parintilor/celuilalt parinte la munca in
strainatate, organizate trimestrial de serviciul protectia si promovarea drepturilor copilului.
I

In conformitate cu prevederile art. 4 Anexa 1 Procedura de monitorizare a modului de
cre~tere ~i
ace~tia

"ingrijire a copilului cu parinti plecati la munca in strainatate

~i

serviciile de care

pot beneficia la HG nr. 69112015, pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a

modului de

cre~tere ~i

serviciilor de care

ingrijire a copilului cu parinti plecati la munca in strainatate

ace~tia

pot beneficia, precum

~i

~i

a

pentru aprobarea Metodologiei de lucru

privind cola bora rea dintre directiile generale de asistenta sociala
serviciile publice de asistenta sociala

~i

~i

protectia copilului

~i

a modelului standard al documentelor elaborate de

catre acestea, "in vederea sprijinirH familiilor pentru

cre~terea ~i

ingrijirea copilului cu

piirinti plecati la muncii in striiiniitate, serviciul public de asistentii socialii organizeazii
programe de educatie parentalii destinate piirintelui care se ocupii de cre?terea ?i Ingrijirea
copilului dupii plecarea celuilalt piirinte la muncii in striiiniitate, respectiv persoanelor
desemnate a se ocupa de cre?terea ?i ingrijirea copiilor cu piirinti plecati la muncii in
striiiniitate, precum ?i a celor care au revenit In tarii dupii

0

perioadii de ?edere In

striiiniitate aliituri de piirinti mai mare de un an; organizeazii intOlniri trimestriale sau ori de
cate ori este necesar cu persoanele care se ocupii de cre?terea

~i

ingrijirea copHlor, precum

?i cu piirintele care se ocupii de cre?terea ?i ingrijirea copilului dupii plecarea celui de al
doilea piirinte la muncii In striiiniitate;"
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