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Anexa nr.1 la Referatul nr ______________________

Planul anual de acțiune
al DAS
privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul consiliului local Pantelimon
pentru anul 2021
Planul anual de acțiuni privind serviciile sociale se elaborează de către autoritățile publice locale, prin Direcția de Asistență
Socială, și reprezintă un instrument util în managementul general al instituției precum și în procesul de dezvoltare a serviciilor sociale de
la nivel local inclusiv prin accesarea de fonduri nerambursabile.
Având în vedere actele normative:
- Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 797/2017, pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de
asistenta sociala si a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordin Nr. 1086/2018 din 20 februarie 2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile
sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
1.Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul orasului Pantelimon pentru perioada 2019-2023, aprobată prin Hotărârea
Consiliului Local al orasului Pantelimon nr.24/2019.
a) În domeniul protecţiei copilului
I. Îmbunătăţirea accesului copiilor la servicii sociale de calitate în orasul Pantelimon
1. Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale şi a calităţii serviciilor furnizate copiilor la nivelul orasului Pantelimon
- Promovarea voluntariatului în acordarea serviciilor sociale
- Dezvoltarea colaborării între instituţiile publice şi entităţi private/culte religioase
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2. Creșterea capacității beneficiarilor de a accesa şi utiliza serviciile destinate copilului şi familiei
II.Respectarea drepturilor şi promovarea incluziunii sociale a copiilor aflaţi în situaţii de risc la nivelul orasului Pantelimon
1. Prevenirea separării copilului de familie
2. Activitati de prevenire pentru copiii cu comportament deviant/delincvent
3. Dezvoltarea serviciilor sociale pentru alte categorii de copii aflaţi în situaţii de vulnerabilitate
b) În domeniul persoanelor adulte
Persoane adulte cu dizabilităţi
I. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilităţi
1. Asigurarea accesului tuturor persoanelor cu dizabilităţi în condiţii de egalitate la toate resursele comunităţii
2. Promovarea accesibilității în toate domeniile vieții pentru asigurarea exercitării de către persoanele cu dizabilități a drepturilor și
libertăților fundamentale ale omului.
II.Combaterea riscului de excluziune socială în vederea creşterii calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi
1. Promovarea şi respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi;
2. Facilitarea integrării profesionale a persoanelor cu dizabilităţi
- Informarea şi consilierea beneficiarilor cu privire la oportunităţile de pe piaţa muncii pentru persoanele cu dizabilităţi
Persoane vârstnice
Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane vârstnice
1. Îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice
- Îmbunătăţirea/dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane vârstnice la nivelul comunităţii
Alte persoane/familii aflate în situaţii de risc
Dezvoltarea unui sistem eficient în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie
2.Strategia Națională privind promovarea egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru
perioada 2018-2021 precum și planul operațional pentru perioada 2018 – 2021 pentru implementarea strategiei, aprobată prin Hotărârea
de Guvern nr. 365/24.05.2018;
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3. Programul de interes national
4. Acordurile de parteneriat și convențiile de colaborare:
Convenţiile de colaborare incheiate între DAS si furnizori de servicii sociale publici și privaţi/alte entitaţi:
























Asociatia Agentia Adventista Pentru Dezvoltare, Refacere si Ajutor -Adra Romania
Asociatia Persoanelor cu Dizabilitati Gavriil
Asociatia Prietenia- Centrul De Socioterapie Pantelimon
Asociatia Noi Orizonturi- Familia
Asociatia de Dezvoltare, Evolutie Si Educatie
Asociatia Miscarea Pentru Pantelimon
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Pentru Transport Public Bucuresti-Ilfov/ D.G.S.S.P.C Ilfov
Asociatia Metalchrist
Asociatia Crestina Santa Maria Cristina
Agentia Judeteana Pentru Plati si Inspectie Sociala Ilfov
Administratia Gradina Zoologica
Banca Pentru Colectarea si Distributia Alimentelor
Cabinet Medical Individual Lanba Crenguta
Cabinet Medical Individual Popa Mircea Dan
Cabinet Medical Individual Marin Elena
Cabinet Medical Individual Stanescu Adina
Cabinet Medical Individual Petcu Cristian Adrian
Cabinet Medical Individual Bataiosu Paula Monica
Caminul Sfantii Sava si Teodosie Cel Mare Srl
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Ilfov
Gradinita Nr.1 Oras Pantelimon
Primaria Comunei Cernica
Primaria Orasului Pantelimon
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 Scoala Generala Nr.1
 Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania- Fifliala Judetului Ilfov
5. Minuta consultării furnizorilor privati de servicii sociale nr.......................................................................în vederea elaborarii Planului
anual de acţiune privind serviciile sociale care include prezentarea serviciillor sociale existente și cele proiectate pentru anul 2021 – oras
Pantelimon. De asemenea, prin adresa nr. …………………………….. Proiectul Planului anual de acțiune a fost transmis Consiliului
Județean llfov spre consultare, în conformitatea cu prevederile legale,
Planul a fost postat pe siteul ………............................… la data de................;
Planul anual de acţiune cuprinde măsuri specifice de îmbunătăţire a sistemului de asistenţă socială, date detaliate privind
numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a
serviciilor de la furnizorii privaţi, programul de subvenţionare, bugetul estimate şi sursele de finanţare, propuneri elaboarate de Direcţia
de Asistenţă Socială, reprezentând transfigurarea în obiective a tuturor factorilor analizaţi în procesul de realizare şi dezvoltare a unui
sistem coerent, adaptat nevoilor locale ale orasului Pantelimon.
Un alt factor important pentru oferirea unor servicii sociale adaptate nevoilor beneficiarilor este formarea și îndrumarea
personalului, iar planul de acțiune în Capitolul III detaliază Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care
lucrează în domeniul serviciilor sociale propus pentru anul 2021.
Planul anual de acţiune urmăreşte dezvoltarea serviciilor promovate precum şi crearea altora noi, pentru acoperirea unor cerinţe
tot mai crescânde, pe fondul accentuării gradului de sărăcie.
Grupul și persoanele defavorizate cu nevoile speciale, care fac obiectivul măsurilor propuse în planul local de acțiuni
BENEFICIARI
1.Copii
ꞏ Din familii aflate în situaţie de risc, fără venituri, cu venituri foarte mici sau care beneficiază de ajutor social;
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ꞏ Din familii fără venituri, sau cu venituri reduse care beneficiază de alocaţii complementare sau de susţinere pentru familia
monoparentală;
ꞏ Copii aflaţi în stare de abandon şcolar;
ꞏ Cu alte probleme majore de sănătate ca o consecinţă a sărăciei;
ꞏ Cu handicap sever, autism, sindromul Down, bolnavi psihici, alte boli incurabile;
ꞏ Ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate;
ꞏ Ai căror părinţi se află în divorţ;
ꞏ Delicvenţi juvenili.
2.Tineri
ꞏ Tineri aflaţi în stare de abandon şcolar;
ꞏ Cu handicap sever, autism, sindromul Down, bolnavi psihici, alte boli incurabile;
ꞏ Ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate;
ꞏ Ai căror părinţi se află în divorţ;
ꞏ Care folosesc substanţe halucinogene;
ꞏ Delicvenţi.
3.Alte grupuri şi persoane vulnerabile
ꞏ Persoane adulte fără adăpost;
ꞏ Fără venituri sau cu venituri foarte mici;
ꞏ Fără acte de identitate;
. Familii lipsite de locuinţă sau cu condiţii precare de locuit;
ꞏ Familii aflate în risc de abandon familial;
ꞏ Persoane cu deficienţe: fizice, senzoriale, psihice, – parte din ele neîncadrate în gradul de handicap şi neluate în evidenţa serviciilor de
specialitate;
ꞏ Femei/mame defavorizate: fără adăpost, sărace, singure, cu mulţi copii minori, abuzate, victime ale violenţei domestice;
ꞏ Vârstnici singuri, fără reprezentanţi legali, fără venituri, cu probleme de sănătate, marginalizaţi social.

5

ROMÂNIA
Judeţul Ilfov
CONSILIUL LOCAL ORAŞ PANTELIMON
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Cod fiscal: 37581018
Bd. Biruinței nr.48-50, oraș Pantelimon, județ Ilfov, cod poștal: 077145
Tel: 021.301.70.84, Fax: 021.310.22.60
e-mail: asistenta.sociala@das-pantelimon.ro
http: www.daspantelimon.ro

Capitolul I Date privind administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale (pentru anul 2021)

A. Serviciile sociale existente la nivel local

Nr.
crt

Cod serviciu
social, conform
Nomenclatorului
serviciilor sociale

Denumirea serviciului social

Capacit Grad de
atea ocupare
(locuri)

Buget estimat pe surse de finanțare, pentru servicii sociale
existente(mii lei)
Buget local

1

8891CZ-C-11

Centrul de zi pentru copii „Căsuța
speranței”

20

14

Buget
județean

Buget de stat

Contribuții
persoane
beneficiare

Alte
surse/
donații

650
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B. Servicii sociale propuse spre a fi înființate (pentru anul 2021)
Denumirea
serviciului social

Cod serviciu
social, conform
Nomenclatorulu
i serviciilor
sociale

Categorie
beneficiari

Capacitate Capa- Resurse umane
(locuri)
citate necesare (pers.
clădire de specialitate,
/spațiu de îngrijire, și
asistență;
necepersonal
sar
gospodărie;
Mpîntreținerereperații,
deservire)

Centrul de consiliere
pentru prevenirea și
combaterea violenței în
familie

8899 CZ-VD-I

Victime ale
violentei in
familie

10

Cantina de ajutor social

8899 CPDH-I

Persoane
defavorizate

30

Cresa

8891CZ-C-I

Copii de la 0-3 70
ani

150

Buget estimat pe surse de finanțare,
pentru servicii sociale
propuse pentru a fi înființate pe anul 2021
(mii lei)

justifi
care

Buget Buget Buget Contribuții Alte
local județean de
persoane surse
stat beneficiare Donații

Asistent social
Psiholog

60

Sevicii catering

60

As. Medical
Educator
Ingrijitor
Muncitor necalificat
Spalatoreasa
Bucatar
Ajutor bucatar

2.009

DAS Pantelimon nu are ca obiectiv principal înfiinţarea de noi servicii sociale în cursul anului 2021,ci dezvoltarea serviciilor sociale
existente, continuarea şi realizarea demersurilor legale pentru acreditarea acestora.

7

ROMÂNIA
Judeţul Ilfov
CONSILIUL LOCAL ORAŞ PANTELIMON
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Cod fiscal: 37581018
Bd. Biruinței nr.48-50, oraș Pantelimon, județ Ilfov, cod poștal: 077145
Tel: 021.301.70.84, Fax: 021.310.22.60
e-mail: asistenta.sociala@das-pantelimon.ro
http: www.daspantelimon.ro

C. Programul anual de contractarea serviciilor sociale din fonduri publice în baza prevederilor Legii asistenţei sociale nr.
292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru realizarea obiectivului operaţional/direcţiei de acţiune.
Direcţia de Asistenţă Socială Pantelimon îşi propune achiziţionarea de servicii sociale de tip:
1. Servicii de îngrijire la domiciliu – Cod CPV 85310000-5, cod serviciu social 8810 ID-I, conform Hot. 867/2015, pentru
aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale
Forma de organizare: cu personalitate juridică
Beneficiari: aproximativ 10/an persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi, persoane aflate în situaţie de dependenţă cu
domiciliul/reşedinţa în orasul Pantelimon.
Valoare estimată: - minim 20 lei/oră de îngrijire/beneficiar = 200 lei/an pentru o oră de îngrijire
- maxim 19.200 lei/an
2. Servicii de cantină socială
cod CPV: 55510000-8, cod serviciu social: 8899 CPDH-I conform Hot. 867/2015, pentru
aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale.
Forma de organizare: cu personalitate juridică
Beneficiari: aproximativ 100 persoane defavorizate din punct de vedere social, în general persoane vârstnice care nu au aparţinători
sau alte persone care să le poarte de grijă, persoane cu diferite boli, persoane fără locuinţă sau cu diferite probleme sociale care nu îşi
pot asigura necesarul de hrană zilnică.
Valoare estimată:
- maxim 17 lei x 2 zile /saptamamana/ beneficiar
- beneficiar/an= 163.200 lei/an
Aplicarea Planului de acţiune se va face în condiţiile unei verificări periodice a nevoilor beneficiarilor de asistenţă, aşa cum este
prevăzut şi stabilit de legislaţia în vigoare. De cele mai multe ori, beneficiarul unei măsuri de protecţie socială aduce în discuţie apariţia
altor posibile probleme, astfel încât acesta devine beneficiarul mai multor acţiuni şi măsuri de protecţie socială.
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Atingerea obiectivelor din Planul de acţiune privind serviciile sociale, se realizează conform Bugetului de Venit şi Cheltuieli
existent şi aprobat la nivel local, în care sunt cuprinse investiţiile şi sumele alocate pentru extinderea şi dezvoltarea serviciilor sociale,
acţiuni realizate de către Direcţia de Asistenţă Socială în anul 2021.

Capitolul II - Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel județean în
conformitate cu prev. art.6 din HG nr.797/2017
1. Revizuirea/actualizarea periodică a informațiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se afișează la sediul:
a. Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a orasului Pantelimon 2019-2023, aprobată prin HCL nr. 24/2019;
b. Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului local, după aprobare prin HCL;
c. Activitatea proprie şi 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, etc. – se actualizează ori
de câte ori este nevoie;
d. Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate
de furnizori publici ori privaţi;
 Lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate și din județ și a serviciilor sociale acordate de aceștia – se actualizează ori de
câte ori este nevoie;
 Serviciile sociale care funcționează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistență socială: nr. cod serviciu, datele privind
beneficiarii, costurile şi personalul/tipul de serviciu, înregistrate în anul anterior etc. – se actualizează ori de câte ori este
nevoie;
 Convențiile/protocoalele de colaborare încheiate în vederea acordării, dezvoltării, îmbunătățirii serviciilor sociale pentru beneficiari
copii și adulți, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția datelor cu caracter personal și a confidențialității
informațiilor – anual, până cel târziu la 31 ianuarie, pentru convențiile/protocoalele încheiate în anul precedent
e. Informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unităţii administrativteritoriale – dacă este cazul;
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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:
-2 aprilie – Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului Pentru un impact mai puternic DAS PANTELIMON are in vedere
colaborarea cu entitati publice sau private,
-15 mai – Ziua Internațională a Familiei. Se vor desfasura activități de conștientizare a importanței familiei ca sursă și resursă, vor fi
derulate activități dedicate copiilor din sistemul de protecție și părinților acestora, ocrotitorilor și specialiștilor în vederea întăririi rolului
familiei în societate și a legăturilor copiilor din sistemul de protecție cu părinții și frații;
- 2 iunie Ziua Adoptiei. O ocazie pentru promovarea valorilor fundamentale ale familiei şi pentru sublinierea importanţei faptului că
fiecare copil trebuie să aibă o familie în care să crească şi să se simtă iubit.
-1 octombrie – Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. Se vor desfasura activități care vor implica persoanele vârstnice din
comunitate;
-20 noiembrie – Ziua Internațională a Drepturilor Copilului.
-3 decembrie – Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități. Promovarea în randul audienței generale in mediul online a mesajelor
cheie în vederea responsabilizarii comunităților și a creșterii sentimentului de solidaritate socială.
 Se au in vedere actiuni realizate pe platforme on-line cu beneficiarii centrelor de servicii, in functie de evolutia epidemiei
SARS-CoV 2 .
 difuzarea de materiale de informare prin ghișeele de relații cu publicul (anterioare demarării procesului de acordare a
serviciilor sociale);
 afișarea materialelor de informare la avizierele DAS Pantelimon (cu revizuire periodică sau ori de câte ori apar modificări
legislative importante cu impact asupra beneficiarilor)
 distribuirea de pliante/flyere cu ocazia campaniilor de informare care vor fi derulate;
3. Linii telefonice dedicate:
Telefonul persoanelor beneficiare ale programului POAD, Telefonul persoanelor vulnerabile din comunitate (proiect derulat pe
perioada stării de urgență/alertă), Telefonul destinat victimelor violenței domestice (afișare la sediul DAS Pantelimon,
promovare pe site-ul Das Pantelimon), Telefonul Centru de vaccinare.
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4. Campanii de informare și sensibilizare a comunității, organizate de DAS Pantelimon sau în colaborare cu alte servicii publice
de interes local etc.
Nr.
crt.
1.

Denumire campanie
Campania umanitara
“Sa ne respectam seniorii”

Descriere campanie
-

Perioada de
desfășurare

Beneficiari

are ca scop ajutarea persoanelor varstnice din orasul Pantelimon cu venituri
mici;
identificarea de persoane varstnice aflate in situatie de vulnerabilitate si
propunerea de a fi luate in evidenta serviciului de resort;
atragerea si implicarea agentilor economici si a cetatenilor din comunitatea
orasului Pantelimon in actiuni caritabile;
colectarea si distribuirea donatiilor catre persoanele varstnice identificate cu
venituri mici,

Ianuariedecembrie
2021

40 de familii

2.

Campanie umanitara

-

Distribuire pachete cu produse igiena corporala prin POAD
Distribuire pachete cu alimente prin POAD

Ianuariedecembrie
2021

630 persoane

3.

Seminar autism virtual

-

Directia de Asistenta Sociala Pantelimon in colaborare cu “Asociatia Persoanelor
cu Dizabilitati Gavriil” si cu sustinerea Primariei orasului Pantelimon organizeaza
campania umanitara „Autismul virtual” in care vor fi
dezbatute afectiuni ce apar la copii din cauza expunerii tehnologice modern (
telefon, tableta, laptop)

Semestrial

30

-

Campania vizeaza facilitarea accesului copiilor din familii defavorizate la diferite
obiective turistice, muzee, locatii de agrement, activitati ecumenice, participarea
la activitati sportive (ex. vizionare film artistic in incinta unui cinematograf ,
vizitarea muzeului Grigore Antipa din Bucuresti, vizita la Ferma Animalelor)

lunar

4. Campanie umanitara ‘’Fabrica de
amintiri’’

grup tinta:
copii din familii
defavorizate
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5. Campanie umanitara ‘’Fabrica de

-

Campania vizeaza facilitarea accesului persoanelor varstnice la diferite obiective
turistice, muzee, teatre, locatii de agrement, activitati ecumenice, participarea la
activitati sportive (ex. vizionare film artistic in incinta unui cinematograf ,piesa de
teatru la Teatrului National Bucuresti, vizita la Manastirea Cernica,

trimestrial

6. Targ de martisor/atelier de creatie

-

Martisoare confectionate de copiii din cadrul centrului de zi – oferite cadrelor
didactice

Februariemartie 2021

-

Distribuirea pachetelor cu alimente si produse de igiena pentru persoanele cu
varsta peste 65 de ani cu un venit foarte mic sau fara venituri, din orasul
Pantelimon
Atragerea de sponsori si distribuirea produselor oferite de acestia famililor
defavorizate din comunitate.

Octombrie
2021

amintiri’’

7.

Grup tinta:
persoane
varstnice din
comunitate

30 seniori
Campanie umanitara “ Pachete
DAS pentru seniori”

-

8.

Campania umanitara “Daruieste
zambete de Paste

-

Are ca scop ajutarea familiilor cu copii/ persoanelor varstnice, a persoanelor cu
handicap, aflate in risc de marginalizare sociala, beneficiari de asistenta sociala,
prin atragerea si implicarea agentilor economici si a cetatenilor din comunitatea
orasului Pantelimon in actiuni caritabile;

Aprilie 2021

20 familii
seniori
20 familii cu
copii

9.

Serbarea zilei internationale a
copilului – 1 iunie

-

Ziua Internațională a Copilului va fi celebrata sărbătoarea copilăriei în Centrul de
zi pentru copii “Casuta sperantei”, fiind organizate momente artistice, excursii,
activități de socializare;

Iunie 2021

30 de copii

10.

Campanie promovare tinere
talente

-

-Copiii din cadrul scolii/centrului de zi sunt invitati sa participe la concurs de
fortografie. Cea mai reusita fotografie cu un obiectiv din localitate va fi premiata.
Copiii vor invata tehnici si informatii despre fotografie in cadrul unui curs
desfasurat gratuit.

Mai 2021

40 copii

Campanie pentru ajutarea categoriei de populatie in vederea identificarii unui loc
de munca
Locurile de munca se listeaza din ofertele primite la sediul DAS, din partea
agentilor economici, iar apoi sunt publicate, ori afisate pe pagina facebook/site si
ziar local, avizierul institutiei.

Ianuariedecembrie
2021

-

-

11.

Campanie de informare
“Bursa locurilor de munca”

-
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12.

Campanie medicala
“O sarcina monitorizata, un
bebelus sanatos”

-

13.

Campanie umanitara
“Intelege lumea prin miscare”

14. Seminar despre nutritie, postura

Monitorizare sarcina viitoare mamici
Aprox. 30
Perioada
Tragerea unui semnal de alarma pentru acordare importanta sanatatea mamei si octombrieviitoare mame
a dezvoltarii copilului in timpul sarcinii
noiembrie 2021
Se vor efectua gratuit ecografii si se va acorda consiliere viitoarelor mame

-

Grup tinta: copiii cu autism si parintii acestora
Campanie desfasurata in colaborare cu Asociatia Persoanelor cu Dizabilitati
Gavriil

-

50 persoane
Seminar prezentat de medici de specialitate voluntari in cadrul companiilor Perioada
realizate de Patriarhia Romana
octombrienoiembrie 2021

corecta si acordarea de prim
ajutor

Semestrial

15 persoane

15.

Campanie ecologica
„Mic si ecologist”

-

Campanie de plantare copaci

16.

Campanie de premiere a
seniorilor

-

Celebrarea 50 de ani de casatorie a seniorilor orasului cu scopul de a imbunatati Perioada
calitatea vieţii persoanelor vârstnice precum şi pentru a preveni marginalizarea octombriesociala.
noiembrie 2021
promovarea valorilor familiei, căsătoriei și recunoaşterea contribuției pe care
aceste persoane și-au adus-o la dezvoltarea comunității locale.
promovarea educatiei maritale si de familie in randul tinerilor

30 de cupluri

-

Se vor colecta ghiozdane si rechizite scolare pentru copiii defavorizati din
comunitate.

Aprox 30 copii

Campanie medicala
“Ecografie mamara si
monitorizare sarcina”

-

20 femei
Se vor efectua gratuit ecografii la san si se va acorda consiliere cazurilor cu Perioada
octombrieprobleme.
Scopul campaniei este prevenirea si depistarea cancerului la san si tragerea noiembrie 2021
unui semnal de alarma pentru acordarea importantei sanatatii femeilor

Campania umanitara
“ Borcanul cu fapte bune”

-

-

17. Campanie umanitara „Educatia
este bogatia copiilor sarmani”

18.

19.

-

-

ajutarea persoanelor beneficiare de asistenta sociala, sau aflate in risc de
marginalizare sociala;
atragerea si implicarea agentilor economici si a cetatenilor din comunitatea
orasului Pantelimon in actiuni caritabile;

Noiembrie
2021

Septembrie
2021

Octombrie
2021

-

50 persoane
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20.

Campanie umanitara
„Serbare de sfarsit de an”

-

Moment artistic organizat de „Casuta Sperantei”

Decembrie
2021

Copii din
centrul de zi

21.

Campanie de curatenie in
localitate
„Marea curatenie”

-

Implicarea voluntara a cetatenilor orasului in campanii benefice localitatii.

Septembrie
2021

-

22.

Campanie medicala

-

Vizita la cabinetul stomatologic
Copiii participanti sunt cei inscrisi in Centrul de zi pentru copii “Casuta Sperantei”

Augustdecembrie

14 copii

-

are ca scop ajutarea familiilor cu copii aflate in risc de marginalizare sociala,
beneficiari de asistenta sociala;
atragerea si implicarea agentilor economici si a cetatenilor din comunitatea
orasului Pantelimon in actiuni caritabile;
colectarea si distribuirea donatiilor catre familiile cu copii/ identificate cu venituri
mici,

Decembrie
2021

100 de copii

23. Campania umanitara “Scrisoare
catre Mos Craciun”

-

 in vederea realizarii campaniilor se va tine cont de evolutia pandemiei SARS-CoV 2 .
5. Campanii de promovare a serviciului social al DAS Pantelimon
 Campanie de promovare a rețelei de asistenți personali profesioniști (începând cu trimestrul II)
 Campanie de promovare a serviciilor sociale respectiv consiliere, pentru persoanele victime ale violenței domestice (începând cu
trimestrul II)

6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizații de voluntariat, asociații ale persoanelor
beneficiare etc.
Direcţia de Asistenţă Socială Pantelimon va organiza o serie de întâlniri cu furnizorii de servicii sociale (publici şi privaţi) cu scopul
colaborării în vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor sociale oferite, va identifica potențialii parteneri din orașul Pantelimon si din
imprejurimi și va înainta de propuneri de colaborare.
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Direcţia de Asistenţă Socială Pantelimon isi propune responsabilizarea comunității cu privire la problemele sociale și conceperea unor
programe în acest sens si încheierea de noi convenții de parteneriat.
Se doreste crearea unei rețele de susținere, pentru persoanele aflate în nevoie, prin implicarea cât mai multor factori din comunitate
(familie, biserică, școală, poliție, asociații, fundații, ONG-URI, oameni de afaceri etc.) în rezolvarea problemelor acestora.
7. Activităţi de informare și consiliere realizate prin serviciul de asistență comunitară, cum ar fi: conștientizare şi sensibilizare a
publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere
socială, etc., cu precadere in mediul online.
8. Mesaje de interes public transmise prin presă
Informare permanentă a opiniei publice
- Stiri postate pe siteul DAS Pantelimon si pe pagina de Facebook, emisiuni radio/TV, articole de presă, comunicate de presă, campanii
de presă; organizarea de evenimente în cadrul proiectelor ce vor fi implementate.
- Mesaje de interes public transmise prin presa cu ocazia instrumentarii unor cazuri deosebite si/sau a diferitelor zile
naţionale/internaţionale (ex: Ziua Copilului);
– informare privind campania de distribuire a alimentelor prin Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2019-2021
(POAD);
- informare privind ajutoarele pentru încălzirea locuinţei;
- informare privind distribuirea stimulentului educaţional;
- informare privind monitorizarea copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate;
- informare privind serviciile destinate victimelor violenţei domestice;
- informare privind serviciile destinate persoanelor vârstnice;
- orice modificare legislativă de interes public.
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CAP. III Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale
1. Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii performantei personalului din structurile proprii:
a) cursuri de perfecționare:
Personal de
Nr. de persoane
specialitate
10

Budget estimat
10.000 ron

b) cursuri de calificare
Nr. de persoane

Budget estimat

c) sesiuni de instruire
c.2 asistenti personali
Nr. de persoane
70

Budget estimat
24.500 ron

c.4. voluntari :
In perioada ianuarie – decembrie 2021, estimam că se vor desfăşura la sediul DAS Pantelimon, sesiuni de formare
profesionala iniţiala pentru un aproximativ de 10 voluntari.
Grup Tinta Nr. de persoane Buget estimat
Voluntari
10
Resurse proprii
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Prezentul plan poate fi modificat și completat în concordanță cu strategiile existente la nivel național și cu modificările legislative
ulterioare. Acesta poate fi revizuit ori de câte ori va fi necesar și aprobat de către Consiliul Local al orașului Pantelimon.
Prezentul plan se va aduce la cunoștința beneficiarilor, partenerilor, a comunității și a altor factori de interes din domeniu prin publicarea
acesteia pe site-ul D.A.S. Pantelimon.

Serviciul Juridic, Resurse Umane,
Registratura, Relatii cu publicul și Arhivă
Șef Serviciu- Sterea Nicoleta

Întocmit – Consilier Juridic Principal,
Serviciul Juridic, Resurse Umane
Registratura, Relatii cu publicul și Arhivă
Dobre Steluța
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