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STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE
ACORDATELA NIVELUL MUNICIPIULUI SACELE
Si
PLANUL DE ACŢIUNE
ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRIISTRATEGIEI DE DEZVOLTARE A
SERVICIILOR
SOCIALE ACORDATEDE FURNIZORII PUBLICI ŞI PRIVAŢI LA
NIVELUL
MUNICIPIULUI SACELE PENTRU PERIOADA 2018-2020
Ca urmare a modificărilor intervenite în nevoile sociale ale populaţiei
localităţii, în comportamentul general al locuitorilor şi în legislaţia naţională în
domeniul asistenţei sociale, se impune elaborarea unei strategii de dezvoltare a
serviciilor sociale acordate de furnizorii publici şi privaţi la nivelul municipiului
Sacele, pentru perioada 2018-2020 şi a unui Plan de acţiune elaborat în
conformitate cu aceasta.
Prezenta Strategie de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul
municipiului Sacele, pentru perioada 2018-2020 este elaborată în conformitate cu
prevederile art.112 alin. (3) lit. a), lit.b) si lit.k) precum si ale art.118 din Legea
asistenţei sociale nr.292/2011, actualizata, precum si ale Ordinul ministrului
muncii și justiției sociale nr.1086/20.02.2018privind aprobarea modelului-cadru al
Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din
bugetul consiliului local şi în concordanţă cu obiectivele stabilite la nivelul
municipiului Săcele.
Principiile generale și valorile pe care se întemeiază strategia sunt:

Orientarea pe rezultate, Directia Publica Asistenţă Socială are ca obiectiv
principal orientarea pe rezultate în beneficiul persoanelor deservite, adresându-se
comunității din municipiul Săcele, acordarea beneficiilor făcându-se în funcţie de
veniturile şi bunurile acestora.

Îmbunătăţirea continuă a calităţii, Directia Publica Asistenţă Socială se
centrează pe îmbunătăţirea continuă a serviciilor sociale şi pe eficientizarea
resurselor disponibile.

Parteneriatul, potrivit caruia, autoritatile administratiei publice centrale si
locale, institutiile publice si private, organizatiile neguvernamentale, institutiile de
cult recunoscute de lege, precum si memebrii comunitatii stabilesc obiective
comune, colaboreaza si mobilizeaza toate resursele necesare pentru asigurarea unor
conditii de viata decente si demne pentru persoanele vulnerabile, coopereaza in
vederea acordarii serviciilor sociale;

Subsidiaritatea,potrivit careia, in situatia in care persoana sau familia nu isi
poate asigura integral nevoile sociale, intervine colectivitatea locala si structurile ei
asociative si, complementar, statul;
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Participarea beneficiarilor, potrivit caruia, beneficiarii participa la
formularea si implementarea politicilor cu impact direct asupra lor, la realizarea
programelor individualizate de suport social si se implica activ in viata comunitatii,
direct, prin activitati voluntare.
OBIECTIVE
Obiectiv general:
Dezvoltarea unui sistem eficient de servicii sociale la nivelul localităţii,
capabil să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile, creşterea
calităţii vieţii, tratament egal, nediscriminare şi dreptul la o viaţă demnă pentru toţi
locuitorii municipiului Sacele.
Obiective specifice:
1.
Obiectiv specific : Actualizarea continuă a bazei de date privind beneficiarii
(date de contact, vârstă, nivel de pregătire şcolară şi profesională, adrese de
domiciliu etc.), date privind indemnizaţiile acordate (ajutoare sociale, ajutoare de
urgenţă, ajutoare pentru încălzire, ajutoare materiale, alocaţii de susţinere etc.),
cuantumul şi data acordării acestora, precum şi alte informaţii relevante;
Rezultate urmărite: Identificarea persoanelor cu nevoi sociale, perioada de timp
acordată, evidența acestora într-un sistem informatic complex și urmărirea
rezultatelor pe termen lung a familiilor care s-au reintegrat prin masuri de protectie
sociala prin depasirea sau limitarea unor situatii de dificultate și nevoie socială.
2.
Obiectiv specific : Realizarea unor parteneriate public-public, public-privat
cu alte autorităţi sau instituţii publice,(ONG-uri, centre sociale, institutii de cult
religios),adaptate nevoilor sociale şi resurselor disponibile la nivelul municipiului
Sacele, iniţiate şi realizate după efectuarea unor studii de piaţă referitoare la
nevoile sociale şi priorităţile generale ale comunităţii locale;
Rezultate urmărite:asigurarea eficienţei şi eficacităţii intervenţiei publice pentru
îmbunătăţirea situaţiei persoanelor cu nevoi sociale printr-o abordare
integrată,având ca prioritate incluziunea educaţională şi creşterea egalităţii de
şanse educaţionale pentru toți copiii,scăderea analfabetismului la copii și adulți din
rândul minorității rome.
3.
Obiectiv specific : Dezvoltarea unor atitudini proactive şi participative în
rândul populaţiei localităţii şi a beneficiarilor de servicii sociale prin organizarea
de Campanii de informare.
4.
Obiectiv specific: Infiintarea unui serviciu de educatie si ingrijire timpurie
(cresa) in imobilul apartinand Centrului de zi pentru copii aflati in situatii de risc.
Creșa are misiunea de a oferi, pe timpul zilei, servicii integrate de îngrijire,
supraveghere și educație timpurie copiilor de vârstă antepreșcolară din Municipiul
Sacele.
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LA NIVELUL MUNICIPIULUI SACELE CATEGORIILE DE
BENEFICIARI AI SERVICIILOR SOCIALE SUNT
A.
B.
C.
D.
E.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Copii şi familii aflate în dificultate;
Persoane vârstnice;
Persoane cu handicap;
Persoane defavorizate de etnie romă;
Alte persoane aflate în situaţii de risc social
A. 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.

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

B. 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;
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;
d)
atitudinea discriminatorie a societăţii;
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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.

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

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

DIRECŢII DE ACŢIUNE
A.
Sprijinirea dezvoltarii învatamantului din Municipiul Sacele și
reducerea fenomenului de absenteism / abandon scolar.
B.
Consiliere în vederea integrării pe piaţa muncii a categoriilor
vulnerabile.
C.
Campanii pentru sănătate şi igienă personala.
A. Sprijinirea dezvoltarii învatamantului din Municipiul Sacele și reducerea
fenomenului de absenteism / abandon scolar.
Obiective specifice:
(1) Reducerea decalajului socio-economic între elevii care provin din familii
defavorizate şi elevii din comunitate cu situaţie materială diferită, în aspectele care
blochează incluziunea educaţională (hrană, haine, condiţii de locuire, stare de
sănătate).

Prin furnizarea de suport pentru îmbunătăţirea situaţiei economice a
familiilor defavorizate, asigurarea de transport gratuit de acasă la şcoalăa elevilor,
educație medicală și de comportament atât copiilor căt și părinților.

Identificarea și încheierea de parteneriate cu ONG-uri, Asociații și fundații
pentru acordare de sprijin material și informațional prin educație și dobândirea
unui minim de cunoștințe pentru sănătate și igienă, identificarea și accesarea de
programe finanțate UE.
(2) Creşterea ponderii elevilor care beneficiază de suport în cadrul unor
programe de tip ”şcoala după şcoală” (pregătire teme + hrană) în cadrul Centrului
de zi pentru copii aflați în situații de risc.

Identificarea și creșterea numărului elevilor pentru acordare de sprijin
material și informațional prin educație și dobândirea unui minim de cunoștințe
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pentru sănătate și igienă, încurajarea participării la astfel de programe cu ajutorul
organizării Campaniilor de informare.
(3) Cultivarea şi dezvoltarea identităţii etno-culturale prin educaţie, în
concordanţă cu legislaţia naţională şi cea a UE.

Organizarea de târguri ale mesteșugurilor tradiționale, galerii de artă
traditională cu ateliere demonstrative si spații comerciale pentru meșteșugari.

Cursuri de formare / perfecționare pentru mesteșugarii din comunitate, în
vederea redescoperirii tradițiilor, a modernizării tehnicilor de lucru si a dezvoltării
de produse tradiționale.

Cooperare parteneriala cu Direcția județeană de cultura si Inspectoratul
Scolar Județean, in vederea elaborarii unei strategii de educare a adultilor,
autoeducatie si invatare pe tot parcursul vietii
Direcţii de acţiune:

Crearea unor programe locale distincte vizând sporirea accesului la educaţia
timpurie a copiilor din grupuri dezavantajate:
a. facilitarea şi stimularea participării la educaţie timpurie a copiilor din grupuri
dezavantajate (consiliere parentală, hrană furnizată copiilor defavorizaţi la
grădiniţă, transport);
b. înfiinţarea sau dezvoltarea unor creşe, grădiniţe cu program normal sau prelungit
în comunitate, inclusiv grădiniţe estivale, grădiniţe bilingve, centre de zi
multifuncţionale pentru copii.

Continuarea programelor de tipul „A doua şansă“sau a celor pentru
alfabetizare funcţională, în vederea corectării situaţiilor rezultate în urma părăsirii
timpurii a şcolii, inclusiv analfabetismul, pentru copii, tineri şi persoane mature.

Iniţierea şi dezvoltarea unor programe destinate îmbunătăţirii situaţiei socioeconomice a elevilor din grupuri dezavantajate în aspectele care blochează
incluziunea educaţională (hrană, haine, condiţii de locuire, stare de sănătate),
inclusiv prin furnizarea de suport pentru îmbunătăţirea situaţiei economice a
familiei sau asigurarea de transport gratuit pentru deplasarea pentru şcoală. Astfel
de programe sunt menite să stimuleze participarea şcolară, să reducă absenteismul,
precum şi să sprijine accesul copiilor aparţinând din grupuri dezavantajate la o
educaţie de calitate.

Dezvoltarea activităţilor de consiliere şi orientare, adaptat pentru copii
aparţinând grupurilor dezavantajate.

Implementarea unor programe de formare a mediatorilor şcolari şi creşterea
ponderii angajării acestora în sistemul educaţional. Formarea de mediatori şcolari
(cu precădere absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; pentru comunităţile
tradiţionale, persoane provenite din comunitate).

Conceperea şi implementarea unor programe şi activităţi de educaţie
parentală şi de încurajare a participării părinţilor la procesul educaţional din şcoală
şi din afara ei. Monitorizarea activităţii şi a grupurilor/comitetelor locale de sprijin
pentru îmbunătăţirea accesului la educaţie al grupurilor dezavantajate.

Asigurarea transportului şcolar pentru elevii care locuiesc în zone marginale
şi îndepărtate ale municipiului.
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Monitorizarea cazurilor de abandon şcolar şi intervenţie prin furnizare de
servicii de consiliere elevilor din grupuri dezavantajate aflați în risc de abandon
şcolar și familiilor acestora.

Alte intervenţii considerate necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite.
B.Consiliere în vederea integrării pe piaţa muncii a categoriilor vulnerabile
Obiectiv specific:

Îmbunătățirea participării pe piața muncii a categoriilor vulnerabile.
Direcţii de acţiune:

Măsurile implementate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002, cu
modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la
locul de muncă, republicată, în vederea integrării pe piaţa muncii a categoriilor
vulnerabile, inclusiv a cetățenilor români aparținând minorității rome, cuprinse în
programele de formare profesională și de ocupare a forței de muncă conduc la
formularea următoarelor direcții de acțiune:
(1)Identificarea persoanelor fără un loc de muncă, aflate în șomaj sau aflate în
căutarea unui loc de muncă, familii cu venituri mici, sub nivelul existenței,
(2)Identificarea calificărilor deținute de către persoanele vulnerabile, studii,
experiență,
(3)Identificarea nevoilor pe specialități sau forță de muncă necesară în Săcele și pe
raza municipiului Sacele,
(4)Sprijin pentru urmarea de cursuri de calificare/recalificare a persoanelor
identificate prin colaborarea cu AJOFM Brașov și ONG-uri, Asociații,Fundații,
(5)Asigurarea informării privind piața muncii și punerea în contact a șomerilor
romi cu angajatorii din municipiul Săcele și de pe raza municipiului Sacele în
vederea găsirii unui loc de muncă:
a. servicii gratuite de informare şi consiliere profesională a persoanelor aflate în
căutarea unui loc de muncă cu sprijinul ONG, Asociații și Fundații ;
b. mediere pe locurile de muncă vacante sau nou create cu sprijinul ONG, Asociații
și Fundații;
(6)Acordarea de sprijin financiar pentru înființarea/dezvoltarea unor afaceri
viabile.

întreprinderi sociale de valorificare a tradiţiei meşteşugăreşti (prelucrare,
lemn, fier forjat, aramă, alamă, aur, argint );

întreprinderi de valorificare a unor oportunităţi locale (legumicultură,
ciupercării, culegerea fructelor de pădure, reciclarea deşeurilor);

întreprinderi care acoperă nevoi locale pentru persoanele defavorizate
(frizerie, coafor, salubrizare, construcţii,croitorie,).
(7) Identificarea persoanelor juridice la nivel local care pot asigura un loc de
muncă zilierilor, persoane vulnerabile din rândul comunității și susținerea acestora
în organizarea activitãţilor de recoltare a fructelor de pădure, plantelor medicinale
şi a ciupercilor din fondul forestier, pentru stimularea și constituirea pe plan local a
asociaţiilor de recoltatori.
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Recrutarea din rândul persoanelor aparținând minorității rome să efectueze
activitãţile de recoltare a fructelor de pădure, plantelor medicinale şi a ciupercilor
din fondul forestier pentru persoanele juridice autorizate cu acest obiect de
activitate.
C. Campanii pentru sănătate şi igienă personală
Obiective specifice:
(1) Organizarea de Campanii de informare în comunitatea romilor pentru educarea
și formarea unor deprinderi de viață prin care sa învețe o igienă minimă necesară
pentru a trai într-un mediu sănătos, capabil să reducă riscurile şi prevenirea
îmbolnăvirilor.
Campaniile să se desfășoare cu sprijinul ONG-urilor, Asociațiilor și
Fundațiilor identificate care să acorde produse de igienă în mod gratuit și care să
monitorizeze deprinderile de viață sănătoasă în familii vulnerabile.
(2) Creşterea capacităţii autorităţilor locale în procesul de identificare a nevoilor de
sănătate, dezvoltare şi implementarea programelor/intervenţiilor de sănătate
adresate comunităţii, monitorizarea şi evaluarea acestora.

Încheierea de Acorduri/Protocoale de colaborare cu medicii de familie din
municipiul Sacele pentru a identifica problemele de sanatate ale comunitatii la
nivel local.

Încheierea de Acorduri/Protocoale de colaborare cu unități sanitare, în
vederea acordării de servicii de specialitate în probleme de sănătate, de la caz la
caz.
(3)Identificarea și acordarea unui număr cât mai extins de Servicii de îngrijire
personală, servicii socio-medicale, constand in ingrijirea la domiciliu oferită
persoanelor care se afla in imposibilitatea de a sa deplasa la unitățile medicale, în
special vârstnici, persoane singure, persoane cu dizabilități.
Serviciile asigurate persoanelor la domiciliu sunt:
a) servicii sociale privind, în principal,îngrijirea persoanei, prevenirea
marginalizării sociale şi sprijinirea pentru reintegrarea socială;
b) servicii socio-medicale privind, în principal, ajutorul pentru realizarea igienei
personale, readaptarea capacităţilor fizice şi psihice;
c) servicii medicale, sub forma consultaţiilor şi îngrijirilor medicale la domiciliu
consultaţii şi îngrijiri, administrarea de medicamente
Direcţii de acţiune:

Îmbunătăţirea accesului comunității la servicii de sănătate de
bază, preventive şi curative, integrate şi de calitate:
a. Dezvoltarea reţelei de servicii de sănătate de bază şi promovarea asigurării de
servicii integrate în domeniile protecţiei sociale, educaţiei şi sănătăţii la nivel
comunitar:
b. Informarea comunității asupra dreptului la pachetul minimal de servicii de
sănătate pentru persoanele care nu sunt incluse în sistemul asigurărilor sociale de
sănătate;
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c. Monitorizarea accesului cetăţenilor români aparţinând persoanelor vulnerabile
neasigurate la pachetul minimal de servicii de sănătate.
e. Identificarea și inventarierea nevoilor medico-sociale ale comunității.

Reducerea riscurilor şi prevenirea îmbolnăvirilor:
a. Reducerea incidenţei bolilor transmisibile şi netransmisibile în rândul
persoanelor vulnerabile, în special aparţinând minorităţii rome:
b. Creşterea acoperirii vaccinale la copiii.
c. Implementarea de programe privind prevenţia primară şi depistarea precoce a
bolilor
cronice netransmisibile cu prevalenţă crescută în rândul populaţiei defavorizate.
d. Implementarea de programe de prevenire a bolilor transmisibile.
e. Dezvoltarea de parteneriate între structurile deconcentrate ale Ministerului
Sănătăţii, autorităţile publice locale şi societatea civilă în domeniul promovării
sănătăţii şi implementarea de programe şi proiecte în acest domeniu.
f. Creşterea prevalenţei utilizării planificării familiale, în special în rândul tinerelor
rome şi implementarea de intervenţii adresate sănătăţii femeii şi copilului:
- Informarea şi consilierea femeilor şi fetelor minore privind sănătatea
reproducerii, riscurile asociate mariajelor timpurii, sănătatea mamei şi copilului,
prevenirea şi combaterea violenţei domestice şi a traficului de persoane.
- Extinderea gradului de acoperire teritorială cu măsuri de contracepţie gratuite.
- Creşterea capacităţii personalului din reţeaua comunitară în domeniul sănătăţii
reproducerii şi sănătăţii mamei şi copilului.
-Elaborarea unor instrumente standardizate de analiză, colectare de date,
planificare,
comunicare între autorităţile publice locale implicate în asigurarea asistenţei
medicale comunitare.

Acordarea de sprijin pentru persoanele cu dizabilități din
comunitate
Identificarea unui spaţiu adecvat în care să poată fi primite persoanele cu
dizabilităţi pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, prin
asigurarea nevoilor de bază a serviciilor de îngrijire personală, de
recuperare/reabilitare.Dotarea spaţiului cu aparatura necesară pentru recuperarea
persoanelor cu dizabilități, prin donaţii sau sponsorizări.
Servicii care pot fi oferite:
- servicii sociale cu caracter primar: identificarea nevoilor sociale individuale,
activităţi de informare despre drepturi şi obligaţii, servicii de consiliere;
- servicii sociale specializate: recuperare şi reabilitare, asistenţă socială şi
psihologică, kinetoterapie,socializare, fizioterapie, terapie ocupaţională şi
petrecerea timpului liber;
- servicii de bază: ajutor pentru realizarea igienei corporale, hrănire, comunicare;
- servicii de suport: ajutor pentru prepararea hranei, activităţi de menaj, efectuarea
de cumpărături, însoţirea în mijloace de transport, facilitarea deplasării în exterior;
- servicii de reabilitare şi adaptare a ambientului: reparaţii, mici amenajări,
igienizarea spaţiilor;
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- servicii de îngrijire şi asistenţă medicală: prevenire, terapie, consultaţii, activităţi
de diagnostic, tratament medicamentos, îngrijiri şi alte asemenea, recomandate şi
realizate în conformitate cu tipul de afecţiune pe care îl prezintă beneficiarul;
- servicii de îngrijire social - medicală: activităţi de recuperare/reabilitare, terapie
ocupaţională.

Protecţia copilului:
a. Educarea adolescenţilor şi a părinţilor în spiritul valorilor familiale, al
responsabilităţilor parentale şi al noii viziuni referitoare la drepturile copilului în
familie, prin Campanii de informare.
b. Sensibilizarea populaţiei în ceea ce priveşte atât dispoziţiile legale privind
primordialitatea responsabilităţii părinţilor referitoare la creşterea, îngrijirea şi
educarea copiilor, cât şi sancţiunile ce decurg din nerespectarea obligaţiilor
părinteşti.
c. Promovarea valorilor familiale prin campanii de informare și sensibilizare.
d. Dezvoltarea serviciilor de prevenire a separării copilului de familie și asigurarea
creșterii și educării acestuia în cadrul comunității.
e. Desfăşurarea unor programe educative pentru părinţi şi copii, în vederea
prevenirii abuzului și neglijării copilului și a violenţei familiale.
COLABORARE ȘI SUSȚINERE

Implementarea Strategiei poate fi asigurată, în funcţie de aria de
competenţă relevantă pentru fiecare plan de acţiune, de către:
a. La nivel local

Primăria Municipiului Săcele

Unități medicale și spitalicești

G.A.L

Unități de învățământ

Instituții de cult religios

ONG-uri, Asociații și Fundații
b.La nivel județean

Instituția Prefectului, prin Birourile Judeţene pentru Romi;

Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului

Şcoala Populară de Arte şi Meserii

Agentia judeteană pentru prestaţii și inspecție socială

Agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă

Inspectoratul teritorial de muncă

Direcţia de sănătate publică

ONG-uri, Asociații și Fundații
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Lista resurselor existente la nivel local în vederea sprijinirii serviciilor sociale
1. Beneficiile sociale care sunt acordate de Primaria Municipiului Sacele prin
Directia Publica Asistenta Sociala potrivit legislaţiei în vigoare sunt:
 Venitul minim garantat
 Alocatia de stat pentru copii
 Alocatia de sustinere a familiei
 Stimulent de insertie
 Ajutoare de urgenta
 Ajutoare financiare
 Ajutorul pentru incalzirea locuintei
 Acordarea in mod gratuit de material lemnos pentru incalzirea locuintei in
perioada sezonului rece
 Preluarea si distribuirea laptelui praf pentru copii cu varste intre 0 – 12 luni
care nu beneficiaza de lapte matern
 Preluarea si distribuirea ajutoarelor alimentare
 Asigurarea dreptului la gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de
transport in comun de suprafata persoanelor cu deficente accentuate, grave si
asistentilor personali ai acestora
2.Instituţiile şi organizaţiile care pot sprijini Directia Publica Asistenta
Sociala pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, identificarea
copiilor aflati în situație de risc (abandonați, victime ale neglijenței, ale
violenței domestice, ale exploatării sexuale, confruntați cu sărăcia extremă):
-Gradinita nr.2 si 3, str.Zizinului nr.2, mun. Sacele
-Gradinita nr.4 a, str.Dragalina nr.78, mun. Sacele
-Gradinita nr.5S.G, str.Barajului nr.49, mun. Sacele
--Gradinita nr.5, str.Viitorului nr.8, mun. Sacele
-Gradinita nr.4, bdul George Moroianu,mun. Sacele
- Scoala Gimnaziala nr.1,Bdul Brasovului, nr.250,mun. Sacele
- Liceul Teoretic George Moroianu, Bdul Brasovului, nr.110,mun. Sacele
- Scoala Gimnaziala nr.4 ,, Fratii Popeea", Viitorului, nr.7A,mun. Sacele
-Liceul Rab Istvan Zaizony, Bdul Brasovului, nr.107,mun. Sacele
- Scoala Gimnaziala nr.5, Barajului, nr.49,mun. Sacele
3.Instituţiile şi organizaţiile care pot furniza asistenţă şi consiliere la nivel
judeţean:
-Direcţia Generală De Asistenţă Socială Şi Protecţia Copilului Braşov,
- Agenţia Judeţeană Pentru Ocuparea Forţei De Muncă Braşov,
-Agenţia Judeţeană Pentru Plăţi Şi Inspecţie Socială Braşov,
-Centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională Braşov,
-Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov.
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4.Serviciile publice destinate prevenirii separării copilului de părinţi:
-Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc, avand ca obiectiv acordarea de
servicii sociale copiilor aflați în situații de risc,str.George Moroianu
nr.17,Municipiul Săcele.
5.Serviciile de educaţie:
-Asociatia pentru Dezvoltare Durabila si Integrare Profesionala, str.Sirul Livezii,
nr.3, ap.4, Brasov;
Servicii acreditate:- Serviciu social specializat de sprijin și orientare pentru
integrarea, readaptarea și reeducarea socio-profesională.
Serviciu de consiliere și orientare socio-profesionala (COSP) a tinerilor care
părăsesc/au părăsit sistemul de protecție socială.
-Asociaţia Copiii de Cristal, B.dul Gării nr. 17, bl. 4A, ap. 13, Braşov
Centrul de zi: Str. Aurel Vlaicu nr. 26 bis, etaj I (fosta Şc.Gen.nr. 24)
Serviciile oferite de Asociația Copiii de Cristal:Pentru familiile cu copii cu TSA,
Sindrom Asperger, Sindrom Down, ADHD și tulburări asociate, oferim servicii de
informare şi consiliere. Asociaţia are ca obiectiv crearea și dezvoltarea serviciilor
de asistenţă pentru familiile beneficiarilor.
Asociatia
de
Servicii
Sociale
Scut,
Str.Țebea,
nr.16,Brașov,
Servicii acreditate:- Servicii sociale specializate de consiliere în cadru
instituționalizat, în centre de informare și consiliere și de sprijin și orientare pentru
integrarea, readaptarea și reeducarea profesională;
Serviciu social specializat de recuperare si reabilitare psiho-sociala a persoanelor
cu probleme cronice de sanatate mintala.
6.Furnizorii de servicii medicale de la nivelul comunităţii:
-au fost identificate la nivelul municipiului Sacele, un numar de 19 cabinete
medicale medicina de familie si doua cabinete medicale de pediatrie:
- dr. Craciun Teodora-Rodica, Sacele, str. Episop Popeea nr 20;
- dr.Robu Mihaela Maria, Sacele, str.Episop Popeea nr 20.
-Societatea Națională de Cruce Roșie din România, filiala Brașovcu sediul în
Municipiul Brașov, str. Mureșenilor, nr.5.
7.Serviciile de informare:
-Serviciul Public Comunitar Local De Evidenta a Persoanei Săcele
-Compartimentul de Asistenta Medicala Comunitara Săcele
8.Alte servicii la nivel local:

Cantina de Ajutor Social Săcele,serviciul social apartinand Primariei
Sacele, avand ca obiectiv, acordarea de servicii sociale, respectiv, hrană caldă,
persoanelor care nu au venituri sau ale căror venituri sunt sub nivelul venitului
minim garantat pentru o persoană singură, care au domiciliul în Municipiul
Săcele, Strada Petofi Sandor 83.
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Ateliere şcolare, orientare şcolară şi profesională, avand ca obiectiv
calificarea şi recalificarea tinerilor din familiile defavorizate,servicii furnizate de
catre Fundatia FAST,str.George Moroianu nr.17.

Caminul de Batrani „Christiana”, avand ca obiectiv sprijinul persoanelor
în vârstă.

Casa Ilincaavand ca obiectiv oferirea solutiilor pentru ingrijirea persoanelor
varstnice care nu mai pot sa se descurce singure, persoanelor bolnave, cu
dizabilitati sau persoanelor care sunt dornice de socializare.

Centrul de batrani Casa Daniel din Sacele furnizeaza servicii sociomedicale si de ingrijire persoanelor aflate in dificultate cu diverse probleme de
sanatate atat fizice cat si psihice care se pot deplasa singure.

Asociatia Speranta Fara Limitein colaborare cu Primaria Municipiului
Sacele, are ca obiectiv dezvoltarea de parteneriate la nivel local pentru
favorizarea accesului persoanelor şi familiilor aflate în dificultate sau risc,
generatoare de marginalizare sau excluziune socială cu dizabilitati de pe raza
Municipiului Sacele.

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă « BRĂDET» funcţionează ca
unitate şcolară pentru elevi cu deficienţă intelectuală, în administrarea Direcţiei
pentru protecţia copilului Brasov.
PLANUL DE ACŢIUNE PENTRUIMPLEMENTAREA STRATEGIEI
Întrucât prezenta Strategie este concepută pana in anul 2020, obiectivul
general şi obiectivele specifice stabilite vor fi atinse treptat, în funcţie de priorităţi,
pe baza următorului Plan de acţiune:
PLAN DE ACŢIUNE
în vederea implementării Strategiei de dezvoltare a serviciilor
sociale acordatede furnizorii publici şi privaţi la nivelul
Municipiului Săcele,pentru perioada 2018-2020
Obiectiv general
Dezvoltarea unui sistem eficient de servicii sociale la nivelul municipiului
Sacele, capabil să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile,
creşterea calităţii vieţii, tratament egal, nediscriminare şi dreptul la o viaţă demnă
pentru toţi locuitorii municipiului Sacele.
Obiective
specifice
Obiectiv specific
1: Implementarea
unitară şi coerentă
a
prevederilor

Activităţi/acţiuni/măsuri

Termen

Colectarea
informaţiilor
necesare
identificării sau actualizării nevoilor 2018sociale la nivelul municipiului Sacele
2019

Responsabili
Directia
Publica
Servicii Sociale
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legale
din
domeniul asistenţei
sociale, corelate cu
nevoile
şi
problemele sociale
ale Grupului ţintă
(categoriilor
de
beneficiari)

Obiectiv specific
2:
Actualizarea
continuă a Bazei
de date privind
beneficiarii (date
de contact, vârstă,
nivel de pregătire
şcolară
şi
profesională,
adrese de domiciliu
etc.), date privind
indemnizaţiile
acordate (ajutoare
sociale, ajutoare de
urgenţă, ajutoare
pentru
încălzire,
ajutoare materiale,
alocaţii
de
susţinere
etc.),
cuantumul şi data
acordării acestora,
precum şi alte
informaţii
relevante
pentru
completarea Bazei
de date
Obiectiv specific
3: Implementarea
unui
sistem
armonizat, integrat
şi performant de
furnizare a tuturor

Constituirea categoriilor de beneficiari
de servicii sociale la nivelul localităţii,
repartizaţi în funcţie de tipurile de
servicii sociale reglementate de lege
Licentierea potrivit Legii a serviciilor
sociale derulate la nivelul localităţii
(dacă sunt neacreditate până în prezent
sau acreditările anterioare au expirat)
Asigurarea şi urmărirea încadrării în
standardele de cost şi de calitate pentru
serviciile
sociale
acordate,
cu
respectarea prevederilor legale
Măsuri de facilitare a accesului
persoanelor aflate în grupul ţintă în
acordarea
ajutoarelor
financiare,
materiale şi medicale pentru situaţiile
reglementate de lege: ajutoare sociale,
ajutoare de urgenţă, ajutoare pentru
încălzire, ajutoare materiale, alocaţii de
susţinere etc.
Crearea unei evidenţe informatizate
(fişiere, foldere, tabele centralizatoare
etc.) care să cuprindă toate informaţiile
referitoare la beneficiarii de servicii
sociale
Completarea acestor documente pe
zile, luni, ani (pe cât posibil, şi
perioadele anterioare)

20182019

Directia
Publica
Servicii Sociale

Potrivit
legii

Directia
Publica
Servicii Sociale

Directia
Publica
Permanent Servicii Sociale
Directia
Publica
Servicii Sociale
20182019

Semestrul
I 2019

Semestrul
II 2019

Directia
Publica
Servicii Sociale
Directia
Publica
Servicii Sociale

Centralizarea datelor, verificarea şi
corelarea cu evidenţele numerice,
2019
financiare
din
compartimentele
contabilitate, resurse umane etc.
Actualizarea continuă a întregii Baze Permanent
de date

Directia
Publica
Servicii Sociale

Organizarea, la nivelul Directiei
Publice Servicii Sociale si cu sprijinul
unor structuri publice sau private 2018(ONG-uri, fundaţii, asociaţii etc.) 2020
pentru copii, a următoarelor tipuri de
acţiuni: prevenirea abuzului, neglijării,

Direcția
Publică
Servicii Sociale
cu
sprijinul
ONG-urilor,
Fundaţiilor,

Directia
Publica
Servicii Sociale

14

categoriilor
de exploatării şi a oricăror forme de
servicii sociale la violenţă asupra copilului sau de
nivelul
separare a copilului de părinţii naturali,
municipiului
prevenirea
malnutriţiei
şi
Sacele
îmbolnăvirilor, informarea părinţilor şi
a copiilor cu privire la alimentaţia celor
mici, inclusiv cu privire la avantajele
alăptării, igienei şi salubrităţii mediului
înconjurător, verificarea periodică a
tratamentului copiilor care au fost
plasaţi pentru a primi îngrijire,
protecţie sau tratament, dezvoltarea, în
unităţile şcolare, de programe de
educaţie a copiilor pentru viaţă,
inclusiv educaţie sexuală pentru copii,
în vederea prevenirii contactării bolilor
cu transmitere sexuală şi a gravidităţii
minorelor etc.
Organizarea, la nivelul Directiei
Publice Servicii Sociale si cu sprijinul
unor structuri publice sau private
(ONG-uri, fundaţii, asociaţii etc.) de
tineret şi pentru tineret, a următoarelor
tipuri de acţiuni: de încurajare a
activităţii de voluntariat în rândul
tinerilor în domenii de intres public,
conform legii, de consultanţă gratuită
în domeniul planificării familiale
pentru tinerele familii, de asigurare a
cadrului legal pentru accesul tinerilor la
programele de educaţie pentru sănătate,
pentru tratament gratuit al tinerilor
suferinzi de boli cronice, pentru
asistenţă medicală gratuită tinerilor
care urmează o formă de învăţământ
autorizată sau acreditată, conform legii,
precum şi promovarea unor măsuri de
reintegrare
socială
a
tinerilor
dependenţi de alcool, droguri sau alte
substanţe nocive etc.
Organizarea, la nivelul Directiei
Publice Servicii Sociale si cu sprijinul
unor structuri publice sau private
(ONG-uri, fundaţii, asociaţii etc.)
pentru persoanele vârstei a treia, a

Asociaţiilor,
altor
servicii
sociale
din
judet

Direcția
Publică
Servicii Sociale
cu
sprijinul
ONG-urilor,
Fundaţiilor,
Asociaţiilor,
altor
servicii
sociale
din
judet
20182020

20182020

Direcția
Publică
Servicii Sociale
cu
sprijinul
ONG-urilor,
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următoarelor tipuri de acţiuni: de
asigurare şi dezvoltare a serviciilor
comunitare pentru persoanele vârstnice
prin îngrijire temporară sau permanentă
la domiciliu, îngrijire temporară sau
permanentă în cămine pentru persoane
vârstnice, precum şi facilitarea
accesului acestora în centre de zi,
cluburi pentru vârstnici, case de
îngrijire temporară, apartamente sau
locuinţe sociale etc.

Informare şi consilierea locuitorilor in
orice domeniu de interes al serviciilor
2018şi măsurilor sociale prin Campanii de
2019
informare, presă, televiziune, afişe,
flayere.

Obiectiv specific
4:
Dezvoltarea
unor
atitudini
proactive
şi
participative
în
rândul populaţiei
localităţii şi a
beneficiarilor
de
servicii sociale

Măsuri
de
implicare
a
asistentului/asistenţilor
medicali
comunitari şi/sau a medicului de
2019familie din localitate în programele de
2020
prevenire a stării de sănătate a
populaţiei
Municipiului
Sacele,
indiferent de vârstă
Organizarea de grupuri de informare pe
diverse tematici, în vederea reducerii
riscului de abuz, neglijare, pentru orice
persoană aflată în dificultate
20192020

Fundaţiilor,
Asociaţiilor,
altor
servicii
sociale
din
judet

Direcția
Publică
Servicii Sociale
cu
sprijinul
ONG-urilor,
Fundaţiilor,
Asociaţiilor,
altor
servicii
sociale
din
judet
Direcția
Publică
Servicii Sociale
cu
sprijinul
ONG-urilor,
Fundaţiilor,
Asociaţiilor,
altor
servicii
sociale
din
judet
Direcția
Publică
Servicii Sociale
cu
sprijinul
ONG-urilor,
Fundaţiilor,
Asociaţiilor,
altor
servicii
sociale
din
judet
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Obiectiv specific
5:
Infiintarea
unui
serviciu
de
educatie si ingrijire
timpurie (cresa) in
imobilul
apartinand
Centrului de zi
pentru copii aflati
in situatii de risc.

Organizarea unor întâlniri periodice, la
care vor participa personalul Primăriei,
partenerii,
reprezentanţi
ai
beneficiarilor şi ai comunităţii, alte
persoane cu pregătire şi expertiză în
domeniul serviciilor sociale, alţi
2018invitaţi, unde vor fi prezentate
2020
problemele personale sau de grup ale
comunităţii

Directia
Publica
Servicii Sociale
impreuna
cu
asociaţii
şi
fundaţii
cu
activităţi
de
asistenţă
socială,
reprezentanţi ai
beneficiarilor

Programe de sprijin pentru copiii şi
tinerii din comunitatecare sunt
identificaţi că posedă calităţi deosebite

Directia
Publica
Servicii
Sociale, ONGuri, Asociații și
Fundații

20182020

Infiintarea unui serviciu de educatie si
ingrijire timpurie (cresa). Creșa are
misiunea de a oferi, pe timpul zilei,
servicii
integrate
de
îngrijire,
supraveghere și educație timpurie
copiilor de vârstă antepreșcolară din
Municipiul Sacele.
20182020

Primaria
Municipiului
SaceleDirectia
Publica
Servicii Sociale

Monitorizarea Planului Anual de actiune
Pentru a urmari eficienta obiectivelor stabilite in cadrul Planului anual de
actiune este nevoie de o monitorizare permanenta si de evaluare a rezultatelor
activitatilor intreprinse.
Responsabili cu indeplinirea obiectivelor stabilite in planul anual de actiune,
sunt autoritatile administratiei publice locale si persoanele aflate in subordinea
acestora, in functie de atributii, precum si ONG-uri, Asociații și Fundații cu care
UAT Sacele incheie contracte sau parteneriate de colaborare.
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Pe parcursul procesului de monitorizare si evaluare, se vor lua in
considerare, urmatorii indicatori:
-prevenirea si combaterea saraciei si a riscului de excluziune sociala
-masuri de imbunatatire a calitatii vietii beneficiarilor ca urmare a serviciilor
acordate
-stabilirea unor proceduri flexibile de lucrul cu beneficiarii, in functie de nevoile
aparute.
Implementarea Planului anual de actiune, se face cu participarea tuturor
serviciilor si compartimentelor Directiei Publice Asistenta Sociala, a personalului
responsabil, a partenerilor, a beneficiarilor si a altor factori interesati din
comunitate.
Monitorizarea si evaluarea Planului anual de actiune, se face de catre
Directia Publica Asistenta Sociala.

Furnizorii publici şi privaţi/asociaţii profesionale şi organizaţii
reprezentative ale beneficiarilor,care vor dori sprijinirea financiară şi tehnică a
autorităţilor administraţiei publice locale de la nivelul municipiului Săcele, vor
putea veni cu propuneri adresate în scris Primăriei Municipiului Săcele, pentru
susţinerea dezvoltării serviciilor sociale:
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SĂCELE
Str. Piaţa Libertăţii nr. 17, Săcele, cod 505600, Tel/fax: 40-268-276.164 / 273.091
www.municipiulsacele.ro,E-mail: primaria@municipiulsacele.ro

