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Anexă la HCL Gohor nr. din 30.03.2020
Planul local de acţiune pentru anul 2020 privind
serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al U.A.T.
comuna Gohor

Planul local de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi
finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Gohor ( U.A.T. a comunei Gohor )
cuprinde:
1. Administrarea, înființarea și 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 formarea și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în
domeniul serviciilor sociale – capitolul III.

CAPITOLUL I
Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale
A. Serviciile sociale existente la nivel local*
Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A – Buget de stat;
B – Contribuții persoane beneficiare;
C – Alte surse.
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B. Servicii sociale propuse spre a fi înființate
Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A – Resurse umane necesare (personal de specialitate, de îngrijire și asistență;
personal gospodărie, întretinere-reparații, deservire);
B - Justificare;
C – Buget local;
D – Buget județean;
E – Buget de stat;
F – Contribuții persoane beneficiare;
G – Alte surse;
H – Număr locuri (în paturi).

Denumire
serviciu
social
propus

Cod
serviciu
social

Centru
8899CZ-F-I
consliere
copii
cu
părinți
plecați
în
străinătate
Centru de 8810ID-II
îngrijire
batrâni

Serviciu de 8810ID-III
consiliere si
mediere
sociala
a
persoanelor
cu
dizabilitati

Catego
rie
benefici
ari

Familii
aflate in
situatii
de risc

Capacitate
necesară

Număr
benef./
zi
20

Persoa 5
ne
varstnic
e
si
persoa
ne cu
dizabilit
ati
Persoa 2
ne cu
dizabilit
ati

Capacitate
clădire/sp
ațiu
necesar
- mp -

H

A

Bugetele
B
estimate pe
surse
de
finanțare, pentru
serviciile sociale
propuse pentru a
fi înființate
C D E F G

1

100

x

1

30

x

-

-

x

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
1. Revizuirea/Actualizarea informațiilor care se publică pe pagina proprie de interent/se
afișează la sediul serviciului public de asistență socială:
a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale;
b) Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul
Consiliului local;
c) Activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare / formulare/modele de
cereri în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate, informațiile privind
costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat, etc – se actualizează
cel puțin lunar;
d) Informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativteritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privați:
I.lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate și din județ și a serviciilor sociale
acordate de aceștia – se actualizează lunar;
II. serviciile sociale care funcționează în cadrul/cordonarea serviciului public de asistență
socială: număr cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile și personalul/tipul de
serviciu, înregistrate în anul anterior, etc. – se actualizează trimestrial/anual;
III.situații statistice care privesc serviciile sociale organizate și acordate la nivelul județului
– se actualizează cel puțin anual;
e) Informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente
deconcentrate la nivelul unității administrativ-teritoriale* – se actualizează cel puțin
trimestrial;

2. Activități 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 verde;
4. Campanii de informare și sensibilizare a comunității, organizate de serviciul public de
asistență socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.;
5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistență socială;
6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizații de voluntariat,
asociații ale persoanelor beneficiare, etc.;
7. Activități de informare și consiliere realizate prin serviciul de asistență comunitară, cum
ar fi: conștientizare și sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială,
respectarea drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistență socială, mediere
socială, etc.;
8. Mesaje de interes public transmise prin presă.
CAPITOLUL III
Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în
domeniul serviciilor sociale
1. Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii
performanței personalului din structurile proprii/instruire, etc.:
a) cursuri de perfecționare
Număr de persoane
Personalul de specialitate -

Buget estimat
-

b) cursuri de calificare
Număr de persoane
Personalul de specialitate 1

Buget estimat
3900

c) sesiuni de instruire pentru:
c.1. personalul din centre conform cerințelor standardelor de calitate;
c.2. asistenți personali;
c.3. îngrijitori informali*;
c.4. voluntari*
Număr de persoane
Buget estimat
c.2.
1
1.000 lei
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