Comuna Gălăuțaș
Consiliul Local
Anexa 1 la HCL 12 /2018
PLANUL ANUAL DE ACȚIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE SI MASURILE
PROPUSE PENTRU REALIZAREA PROGRAMULUI SOCIAL
OBIECTIVE GENERALE,obiective specifice și măsuri de realizare.

Nr.
Crt.

Obiective generale

Obiective
specifice

Activități
desfășurate

Finanțare

1

Monitorizarea și creșterea
calității serviciilor sociale
oferite,precum și asigurarea
continuității acestora pe
plan local

1.1.Identificarea
problematicii sociale
existente în plan local
prin analizarea
nevoilor sociale,a
situațiilor de
vulnerabilitate a
beneficiarilor de
servicii sociale

Analizarea și
înregistrarea cererilor
de servicii sociale în
vederea stabilirii clare
a nevoilor sociale
existente.
Adaptarea serviciilor
sociale la tipurile de
beneficiari și situațiile
de vulnerabilitate.

1.2.Promovarea unui
sistem de furnizare a
serviciilor sociale
bazat pe urgența
situației de nevoi și
prioritate recunoscută
de comunitate

Soluționarea cu
Buget local
precădere a
problemelor sociale
urgente prin acordarea
de ajutoare de urgență
aprobate prin dispoziția
primarului

Indicatori

Termen

Nr.cereri de ajutoare
soluționate în regim de
urgență- 10 dosare

Permanent

2.

1.3.Consilierea și
medierea în vederea
cunoașterii de către
persoanele aflete în
dificultate,a
beneficiilor de
asistență socială
acordate pe plan local
Promovarea transparenței și 2.1. Acordarea de
facilitarea accesului
asistență și protecție
membrilor comunității la
socială pentru
beneficii și servicii sociale familii/persoanele fără
venituri sau cu
venituri reduse-Legea
416/2001,cu
modificările și
completările
ulterioare.

Acordarea ajutorului
social și sprijinirea
beneficiarilor de ajutor
social la plata
cheltuielilor de
încălzire cu lemne a
locuinței în perioada
sezonului rece

Buget de stat

Nr.beneficiari
31 familii

Permanent

2.2.măsuri de
asistență și protecție
pentru familiile fără
venit sau cu venituri
reduse pentru familiile
sau familiile
monoparentale

Sprijinirea populației
în vederea completării
formularelor pentru
acordarea alocațiilor de
susținere a familiei,

Buget de stat

Nr.beneficiari
75 familii

Permanent

2.3.Acordarea de
prestații în banialocații de
stat,indemnizații
pentru creșterea
copilului, a
stimulentului de
inserție

Sprijinirea populației
în vederea completării
formularelor pentru
pentru acordarea
alocației de stat pentru
copii ,a indemnizației
pentru creșterea
copilului creșterea

Buget de stat

Nr.beneficiari
Alocatii de stat-29
dosare,indemnizații de
crețterea copilului-12
dosare

Permanent

2.4.măsuri de
asistență și protecție
socială pentru
familie/persoane fără
venituri sau cu
venituri reduse,în
perioada sezonului
rece-OUG nr.70/2011

Sprijinirea populației
Buget de stat
în vederea completării
formularelor pentru
încălzirea locuinței în
perioada sezonului rece

Nr.cerer lemne-99
dosare

Sezonier

2.5. măsuri de
sprijinire pentru
persoanele aflate în
dificultate prin
program ajutoare

Distribuire de produse
alimentare catre
categoriile sociale
defavorizate în cadrul
programului POAD

Program
European

Nr.beneficiari-476
persoane

Anual

2.6.măsuri de
asistență și protecție
socială pentru
familiile fără venituri
sau cu venituri scăzute
în scopul stimulării
participării în
învățământul
preșcolar al copiilor
,conf. Legii
248/2015,privind
stimulentul
educațional

Sprijinirea populației
în vederea completării
formularelor pentru
acordarea tichetelor
sociale

Buget local

Nr.beneficiari -6
beneficiari

Sezonier

2.7.acordare de
servicii și mediere
socială destinate
persoanelor vârstnice
asistate la domiciliu

Servicii asigurate
persoanelor vârstnice
la domiciliu

Buget local

Nr.beneficiari
39 persoane

Permanent

2.8.măsuri de
protecție și asistență
acordate persoanelor
cu handicap

Întocmirea anchetelor
pentru obținerea
gradului de handicap și
indemnizații pentru
persoanele cu handicap

Buget local

Nr.beneficiari
56 adulți,6 copii

Permanent

2.8.măsuri de
asistență în domeniul
protecției
copilului,combaterea
violenței în familie și
medierea conflictelor
familiale

Sprijinirea familiei în
vederea prevenirii
abandonului
copiilor,delicvenței
juvenile
Consilierea socială
primară

Buget local

Nr.caz minori cu
măsură-10

Permanent

Gălăuțaș, la 31 ianuarie 2018
Președinte de ședință,
Consilier local
Stînă Gabriela

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul comunei Gălăuțaș
Morar Monica-Camelia

