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PLANUL ANUAL DE ACŢIUNE PRIVIND SERVICIILE
SOCIALE ADMINISTRATE ŞI FINANŢATE DIN BUGETUL
CONSILIULUI JUDEŢEA BUZĂU PENTRU ANUL 2022

Având în vedere:
1. Legea nr. 292/2011 Legea asistenței sociale, cu modificările ulterioare;
2. HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale
serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și
completările ulterioareș
3. Ordinul nr. 1086/2018 din 20 februarie 2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului
anual de acţiune privind serviciile sociale
4. Strategia judeţeană de dezvoltare a serviciilor sociale 2022-2027 aprobată prin Hotărârea
Consiliului Județean Buzău nr. _________________________, respectiv următoarele obiective
specifice:
DOMENIUL PROTECȚIEI ȘI PROMOVĂRII DREPTURILOR COPILULUI
Obiectivul specific 1.1. Dezvoltarea serviciilor la nivel comunitar în vederea asigurării accesului
în mod egal la servicii medicale, educaţionale şi de asistenţă socială, pentru copil și familia
acestuia, prevenirea apariției situațiilor de risc și prevenirea separării copilului de familie;

Obiectivul specific 1.2. Implicarea şi creşterea rolului comunităţilor locale pentru prevenirea
separării copilului de părinţi şi susţinerea familiilor pentru creşterea, îngrijirea şi educarea
propriilor copii, creșterea accesului la servicii pentru imbunătățirea calității vieții.
Obiectivul specific 1.3. Dezinstituționalizarea, prevenirea instituționalizării copiilor, dezvoltarea
reţelei de asistenţi maternali / familii de plasament.
Obiectivul specific 1.4. Îmbunătățirea calității serviciilor sociale rezidențiale furnizate copiilorapartamente, case de tip familial
Obiectivul specific 1.5. Promovarea adopţiei.
Obiectivul specific 1.6. Diversificarea și creșterea calității serviciilor furnizate copiilor cu
dizabilități și extinderea rețelei de suport pentru aceștia și familile acestora.
Obiectivul specific 1.7. Dezvoltarea serviciilor de integrare socio-profesionala a tinerilor și
sprijinirea integrării acestora în societate.
Obiectivul specific 1.8. Promovarea drepturilor copilului, creșterea gradului de constientizare a
societății în vederea prevenirii tuturor formelor de abuz, neglijare, exploatare, violenta.
Obiectivul specific 1.9. Promovarea şi încurajarea parteneriatelor, a voluntariatului, implicarii
societății civile in scopul

îmbunătăţirii și diversificării serviciilor sociale destinate protecţiei

copilului şi a familiei
DOMENIUL

PROTECȚIA,

INTEGRAREA

ȘI

INCLUZIUNEA

SOCIALĂ

A

PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITĂȚI
Obiectivul specific 2.1. Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilitati, prevenirea
institutionalizarii si creșterea gradului integrare
Obiectivul specific 2.2. Creșterea calității serviciilor furnizate adulților cu dizabilități
Obiectivul specific 2.3. Promovarea si respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități și
creșterea gradului de informare a autoritatilor si societatii cu privire la acestea
Obiectivul specific 2.4. Promovarea și încurajarea acțiunilor de voluntariat și a parteneriatelor cu
societatea civilă și autoritățile și instituțiile publice
Obiectivul specific 2.5. Promovarea accesului la educaţie şi formare profesională în vederea
integrării sociale și pe piața muncii.

DOMENIUL ASISTENȚA PERSOANELOR VĂRSTNICE
Obiectivul specific 3.1:

Diversificarea și creșterea calității serviciilor de asistență socială

furnizate persoanelor vărstnice care să contribuie la îmbunătățirea calității vieții persoanelor
vârstnice și asigurarea condițiilor pentru îmbătrânirea activă și o viață demnă.
Obiectivul specific 3.2. Prevenirii instituționalizării și dezvoltarea serviciilor de îngrijirea la
domiciliu în vederea
Obiectivul specific 3.3. Facilitarea accesului persoanelor vârstnice la sistemul de servicii sociale,
de sănătate și recuperatorii, extinderea retelei de suport comunitar.
DOMENIUL ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ PENTRU VICTIMELE VIOLENŢEI ÎN
FAMILIE (DOMESTICE)
Obiectivul specific 4.1: Asigurarea unui acces facil la asistență specializată de calitate victimelor
violenței domestice, extinderea rețelei de suport destinate acestora.
Obiectivul specific 4.2. Creșterea capacității de intervenție a profesioniștilor care intră în contact
cu victimele, agresorii și situațiile de violență domestică

DOMENIUL EXTERNALIZARE SERVICII SOCIALE
Obiectivul specific 5.1: Externalizarea serviciilor sociale din sistemul public judetean de asistenta
sociala prin contractare de servicii sau concesionare
DOMENIUL EFICIENTIZAREA INSTRUMENTELOR DGASPC BUZĂU ÎN RELAȚIA
CU CETAȚENII ȘI POTENȚIALII BENEFICIARI DE SERVICII ȘI PRESTAȚII
SOCIALE
Obiectivul specific 6.1: Creșterea capacității de răspuns, eficientizarea activității și îmbunătățirea
accesului la informațiile și serviciile furnizate de DGASPC Buzău.
5. Strategia naţională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2027 și a Planului
operațional privind implementarea strategiei naţionale privind drepturile persoanelor cu
dizabilități 2021-2027 aprobata prin Hotărârea Guvernului nr. _____________, obiective
operaţionale:

1. ACCESIBILITATE ȘI MOBILITATE
Obiectiv Specific 1.2. Îmbunătățirea accesului persoanelor cu dizabilități la informații și
comunicații accesibile
5. VIAȚĂ INDEPENDENTĂ ȘI INTEGRARE ÎN COMUNITATE, INCLUSIV ACCESUL
LA SERVICII PUBLICE
Obiectiv Specific 5.1. Îmbunătățirea cadrului de reglementare pentru serviciile sociale
Obiectivul specific 5.2. Dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități
Obiectiv Specific 5.3. Îmbunătățirea accesului la serviciile sociale în comunitate necesare pentru
o viață independentă
6. Strategia naționala privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada
2021-2027 a Planului de acțiune pentru perioada 2021-2027 aprobat prin ________________,
următoarele obiective :
OS. 1 Un trai decent pentru toți, în temeiul principiului „Nimeni nu este lăsat în urmă”
Obiectivul specific.1.2. Dezvoltarea și concertarea unor măsuri economice, sociale și
administrative care să contribuie la reducerea sărăciei și creșterea incluziunii sociale, cu
următoarele direcții de acțiune:
1.2.3. Dezvoltarea parteneriatelor public-public și public-privat în combaterea sărăciei și
excluziunii sociale
1.2.4. Participarea socială și economică a grupurilor vulnerabile
1.2.5. Creșterea accesului persoanelor vulnerabile la servicii de interes public general.
1.2.6. Asigurarea continuității activității și a măsurilor de redresare și reziliență în sistemul
de servicii sociale în contextul Covid-19 sau a altor situații speciale
OS. 4 Îmbunătățirea capacității administrative pentru coordonarea politicilor în plan
național în acord cu exigențele europene.
Obiectiv specific 4.1 Consolidarea capacităţii instituţionale a autorităților și instituțiilor din
sectorul muncă și protecție socială, cu următoarele direcții de acțiune:
4.1.1. Consolidarea capacității de planificare strategică cu integrarea deplină a tuturor
inițiativelor de inovare socialăși dezvoltarea unui sistem integrat de monitorizare și evaluare
4.1.2. Consolidarea mecanismelor de coordonare din sectorul muncă și protecție socială
4.1.3. Creșterea capacității instituționale a serviciilor de asistență socială prin racordarea la

tehnologia digitală
4.1.4. Consolidarea și optimizarea sistemului electronic de acordare a asistenței sociale
Obiectivul specific 4.2 Eficientizarea coordonării politicilor naționale în acord cu exigențele UE,
cu următoara direcție de acțiune:
4.2.1. Eficientizarea sincronizării cu agenda UE pentru promovarea incluziunii sociale și a
reducerii sărăciei
4. Consultări în vederea elaborării Planului anual de acțiune privind serviciile sociale:
Proiectul Planului de actiune este disponibil pe site-ul oficial DGASPC Buzau si a fost
transmis, autoritatilor publice locale.
Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului
Judeţean Buzău cuprinde:
1.

Date privind administrarea, înfiinţarea și finanţarea serviciilor sociale – Capitolul I;

2.

Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale
existente la nivel judeţean – Capitolul II;
Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în

3.

domeniul serviciilor sociale – Capitolul III.
Capitolul I: Administrarea, înfiinţarea și finanţarea serviciilor sociale
A.

Serviciile sociale existente la nivel local/judeţean

Nr. crt. Cod serviciu
Denumirea serviciului social Capaci Grad de
social, conform
tate ocupare
Nomenclatorului
serviciilor sociale

1

8730 CR-V-I

2

8730 CR-V-I

3

8730 CR-V-I

Cămin pentru persoane
vârstnice Smeeni
Cămin pentru persoane
vârstnice Alecu Bagdat
Râmnicu Sărat
Cămin pentru persoane

Bugetele estimate pe surse de
finanţare, pentru serviciile sociale existente:

Buget
local

Buget
județean

Buget de Contributii Alte surse
stat
persoane
beneficiare

42

100%

0

2.444.000 620.000

250.000

0

60

100%

0

3.665.000 620.000

500.000

0

47

87%

0

1.825.000 622.000

565.000

0

4

8790 CR-D-II

5

8790 CR-D-II

6

8790 CR-D-VII

7

8790 CR-D-VII

8

8790 CR-D-VII

9

8790 CR-D-III

10

8790 CR-D-II

11

8710 CRMS-I

12

8891 CZ-C-III

13

8790 CR-C-I

14

8790 CR-C-I

15

8790 CR-MC-I

16

8790 CR-C-II

17

8790 CR-C-I

vârstnice Vintilă Vodă
Centrul de abilitare și
50
reabilitare a persoanelor
adulte cu dizabilitati Stâlpu
Centrul de abilitare și
50
reabilitare a persoanelor
adulte cu dizabilitati
Râmnicu Sărat
Locuință protejată 1 din
6
cadrul centrului de
integrare prin terapie
ocupațională Râmnicu Sărat
Locuință protejată 2 din
6
cadrul centrului de
integrare prin terapie
ocupațională Râmnicu Sărat
Locuință minim protejată 3 6
din cadrul centrului
de integrare prin terapie
ocupațională Râmnicu
Sărat
Centrul de integrare prin
90
terapie ocupațională din
cadrul Centrului de integrare
prin terapie
ocupațională Râmnicu Sărat
Centrul pt. recuperare și
50
reabilitare pt. persoane
adulte cu handicap din cadrul
Ventrului de
integrare prin terapie
ocupațională Râmnicu Sărat
Centrul de asistență medico 70
socială Pogoanele
Centrul de zi pentru copii cu 70
dizabilități
Dumbrava Minunată Buzău
Centrul rezidențial Floarea 20
Soarelui din cadrul
Complexului de servicii
pentru copilul cu
dizabilități Buzău
Centrul rezidențial Floare de 20
Colț din cadrul
Complexului de servicii
pentru copilul cu
dizabilități Buzău
Centrul maternal - Complex 10
de servicii
comunitare nr. 3
Centrul de primire a copilului 25
în regim de urgență
și evaluare - Complex de
servicii comunitare nr. 3
Serviciul rezidential
6

100%

0

1.508.000 4.200.000 0

0

100%

0

1.466.000 3.386.000 20.000

0

0%

0

0

600

0

00

0%

0

0

600

0

0

0%

0

0

600

0

0

57%

0

926.000

2.650.000 32.000

0

100%

0

940.000

2.648.000 0

0

97%

0

3.843.000 500.000

97%

0

1.425.500 1.000.000 0

0

85%

0

1.205.000 2.000.000 0

0

65%

0

1.204.500 2.000.000 0

0

50%

0

936.000

0

0

40%

0

2.184.000 1.400.000 0

0

100%

0

206.250

0

600.000

875.000

300.000

0

0

18

8790 CR-C-I

19

8790 CR-C-I

20

8790 CR-C-I

21

8790 CR-C-I

22

8790 CR-C-I

23

8790 CR-C-I

24

8790 CR-C-I

25

8790 CR-C-I

26

8790 CR-C-I

27

8790 CR-C-I

28

8790 CR-C-I

29

8790 CR-C-I

30

8790 CR-C-I

31

8790 CR-C-I

32

8891 CZ-C-III

33

8790 CR-C-I

apartamente - Albatros
Serviciul rezidential
6
apartamente - Suras de soare
Serviciul rezidential
6
apartamente - Voinicii
Serviciul rezidential
6
apartamente - Zambetul
copilariei
Centrul rezidențial pentru
100
copilul cu handicap nr.
9 Buzău
Serviciul module rezidențiale 6
de tip familial modul Adolescenții
Serviciul module rezidențiale 8
de tip familial modul Rază de soare
Serviciul module rezidențiale 8
de tip familial modul Frații
Serviciul module rezidențiale 6
de tip familial modul Temerarii
Serviciul module rezidențiale 8
de tip familial modul Colț Alb
Serviciul module rezidențiale 8
de tip familial modul Casa Speranței
Serviciul module rezidențiale 8
de tip familial modul Violeta
Serviciul module rezidențiale 8
de tip familial - 0
modul Liceenii0
Centrul rezidențial de tip
18
familial Ileana
Cosânzeana din cadrul
Complexului de servicii
pentru copilul cu handicap nr.
14 Râmnicu Sărat
Centrul rezidențial de tip
18
familial Prâslea cel
Voinic din cadrul
Complexului de servicii
pentru
copilul cu handicap nr. 14
Râmnicu Sărat
Centrul de recuperare pentru 80
copilul cu
dizabilități din cadrul
Complexului de servicii
pentru copilul cu handicap nr.
14 Râmnicu Sărat
Centrul Rezidenţial
12

100%

0

206.250

875.000

0

0

100%

0

206.250

875.000

0

0

100%

0

206.250

875.000

0

0

55%

0

3.105.000 5.000.000 0

0

100%

0

243.500

400.000

0

0

100%

0

324.500

533.500

0

0

100%

0

324.500

533.500

0

0

100%

0

243.500

400.000

0

0

100%

0

324.500

533.500

0

0

100%

0

324.500

533.500

0

0

100%

0

324.500

533.500

0

0

100%

0

324.500

533.500

0

0

100%

0

1.598.400 900.000

0

0

100%

0

1.598.400 900.000

0

0

100%

0

355.200

200.000

0

0

100%

0

419.400

659.200

0

0

34

8790 CR-C-I

35

8790 CR-C-I

36

8790 CR-C-I

37

8790 CR-C-I

38

8899 CZ-F-I

39
40

8790 CRVD-II
8790 CR-C-I

41

8891 CZ-C-III

42

8790 CR-VD-II

Învingătorii din cadrul
Complexului de Servicii
Comunitare Râmnicu
Sărat
Centrul Rezidenţial Azur din 12
cadrul Complexului
de Servicii Comunitare
Râmnicu Sărat
Centrul Rezidenţial
12
Campionii din cadrul
Complexului de Servicii
Comunitare Râmnicu
Sărat
Centrul Rezidenţial Magnolia 12
din cadrul
Complexului de Servicii
Comunitare Râmnicu
Sărat
Centrul Rezidenţial Orhideea 12
din cadrul
Complexului de Servicii
Comunitare Râmnicu
Sărat
Centrul de Recuperare prin 25
Consiliere şi sprijin
pentru părinţi şi copii
Centrul de recuperare pentru 15
victimele violenţei în familie
Serviciul de tip rezidenţial 40
din cadrul
Complexului de Servicii
pentru Copilul cu
Handicap Sever nr.8
Centrul de zi pentru copii cu 36
TSA din cadrul
Complexului de Servicii
pentru Copilul cu
Handicap Sever nr.8
Locuință protejată pentru
6
victimele violenței domestice

100%

0

419.400

659.200

0

0

100%

0

419.400

659.200

0

0

100%

0

419.400

659.200

0

0

100%

0

419.400

659.200

0

0

100%

0

60.000

100.000

0

0

70%

0

1.518.000 1.000.000 0

0

100%

0

2.222.000 4.920.000 0

0

92%

0

200.000

80.000

0

0

85%

0

0

7.300

0

0

B. Servicii sociale propuse spre a fi înfiinţate
Nr. Denumire
Cod
Categorie Capacitate
crt. serviciu
serviciu beneficiari necesara
social propus social

Capaci Resurs Bugetele estimate pe surse de
Justificare
tate e
finanţare, pentru serviciile sociale propuse
cladire umane pentru a fi infiintate
/
necesa
spatiu re
necesa
r – mp
-

1

2

3

4

5

6

Nr
Nr
Bug Buget
benef/ locuri
et județean
zi
(in
local
paturi)
4- Locuințe 8790
Persoane cu 40 10x4 180 10x4=
maxim
CR-D- dizabilități
= 40 mp x 40
250528
protejate prin VII -LP instituțional
4=720
lei PIN/
restructurarea
izate în
mp
C.I.T.O.
Rm. Sarat
1 - Centru de 8899
Persoane cu 40
40
627
15
zi
CZ-D-I dizabilitati
mp
instituțional
izate in
C.I.T.O.
Rm. Sarat
si persoane
din
comunitate

2 case duplex 8790
de tip familial CR-C-I
pentru copii
cu dizabilități

Copii/ tineri 48
cu handicap
din cadrul
C.R.C.H. 9
Buzau
1 centru de 8891
Copii/ tineri 90
recuperare CZ-C-III cu handicap
pentru copii
din cadrul
cu dizabilități
C.R.C.H. 9
Buzau si
din
comunitate

Extinderea 8790SF- Copii/ tineri 10
rețelei de
C
cu handicap
asistenți
din cadrul
maternali
C.R.C.H. 9
profesioniști
Buzau si
din
comunitate
Extindere
8790SF- Copii aflati 94
rețelei de
C
in situatie (20 la
nivelul
asistenți
de risc/
maternali
dificultate anului
2020)
profesioniști

48 1240,4 26
0 mp

-

Buget de Contri Alte surse
stat
buții
Programul de Interes Naţional
„Înfiinţarea de servicii sociale
de tip centre de zi, centre
respiro/ centre de criză şi
locuinţe protejate în vederea
dezinstituţionalizării
persoanelor cu dizabilităţi
aflate în instituţii de tip vechi şi
pentru
prevenirea
instituţionalizării persoanelor
cu dizabilităţi din comunitate”
cu titlul Un pas spre
comunitate,
aflat
în
implementare

2505280
lei PIN/

POR
2017/8/8.1/8.3/C
–
4437914, Solicitant
al
finanțării
61 lei
nerambursabile
pentru
POR/
proiectul cod SMIS 120132 cu
titlul Casă nouă în drumul spre
acasă, aflat în implementare/

90569,68
lei POR/

690mp 14

118696,0
9 lei
POCU

-

-

10 -

118696,0 9 lei

-

-

-

20 -

966355,7 7 lei

-

POCU/476/4/18/Operațiune
compozită OS. 4.12, 4.13,
5816108, 4.14/18/Operațiune compozită
04 lei
OS. 4.12, 4.13, 4.14, cod Smis
POCU
129087 cu titlul Servicii
sociale pentru un viitor mai
bun, aflat în implementare
5816108, POCU/476/4/18/Operațiune
04 lei
compozită OS. 4.12, 4.13,
POCU
4.14/18/Operațiune compozită
OS. 4.12, 4.13, 4.14, cod Smis
129087 cu titlul Servicii
sociale pentru un viitor mai
bun, aflat în implementare
48317327 POCU/480/4/19/19OS.4.5,414;
,77 lei
Partener
al
finanțării
nerambursabile acordate pentru
proiectul cu titlul ”TEAM-UP:
Progres în calitatea îngrijirii
alternative a copiilor”, cod
smis
127169,
aflat
în
implementare

7

8

1-Locuința 8790
maxim
CR-Dprotejat prin VII -LP
reorganizarea
CRRPAH
Stilpu in
CabR Stilpu
1 - Centru de 8899
zi
CZ-D-I

Persoane cu 10
dizabilități
instituțional
izate în
CAbR
Stilpu
Persoane cu 30
dizabilitati
instituțional
izate in
CAbR
Stilpu si
persoane
adulte cu
dizabilitati
din
comunitate

10 375,22 10 mp

-

224
mp
mp

15 -

0

0

0

0

0

0

4.632.890 APEL: „Dezvoltare locală”,
,08
Aria 10 “Dezvoltare locală și
reducerea sărăciei”, Granturile
Norvegiene 2014-2021, prin
proiectul „IMPREUNA-suport
comunitar pentru persoanele cu
dizabilitati ”, cod proiect PN
4038, aflat in implementare

D.G.A.S.P.C. Buzău pe baza obiectivelor stabilite în strategiile naționale, în strategia
județeană, dar și în raport cu actele normative specifice, pentru creșterea calității serviciilor
sociale, în anul 2022, își propune identificarea de oportunități de finanțare pentru continuarea
proceselor de restructurarea/ reorganizarea/ dezvoltarea serviciilor sociale. Pe lângă serviciile
propuse a fi înființate, vor fi realizate demersuri specifice de identificare linii de finanțare
naționale sau cu fonduri europene nerambursabile.
D.G.A.S.P.C. Buzău își propune externalizarea serviciilor sociale prin contractare de
servicii sau concesionare. Într-o primă etapă se impune realizarea unei evaluări a serviciilor
sociale specializate din punctul de vedere al posibilității de externalizare, în cea de-a doua etapă
elaborarea documentației necesare externalizării

și dezvoltarea unui sistem de evaluare și

monitorizare a calității serviciilor contractate sau concesionate.
Capitolul II - Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile
sociale existente la nivel judeţean în conformitate cu prev. art. 6 din H.G. nr.797/2015
1. Revizuirea/actualizarea informaţiilor care se publică pe pagina proprie de internet/ se
afișează la sediul D.G.A.S.P.C. Buzău:
a. Strategia județeană de dezvoltare a serviciilor sociale 2022-2027;

b. Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din
bugetul consiliului judeţean pentru anul 2022;
c. Raportul de activitate ale D.G.A.S.P.C. Buzău pentru anul 2021;
d. Regulamentul de organizare și funcționare al D.G.A.S.P.C. Buzău;
e. Programe si proiecte implementate;
f. Activitatea proprie şi serviciile aflate în administrare - formulare/ modele de
cereri în format editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate,
informaţiile privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu
furnizat, documente de interes public;
g. Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativteritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori
privaţi;
2. Activităţi de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a
beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada
realizării evaluării iniţiale, a anchetelor sociale, sau a activităţii de consiliere în cadrul centrelor
de zi.
3. Telefonul unic 119 sau telefonul copilului 0800800203 pentru primirea sesizărilor cu
privire la situații de abuz, neglijare și exploatare a copilului, să asigure consiliere telefonică și să
intervină prompt prin intermediul echipei mobile în cazurile urgente.
Termen: permanent.
4. Campanii de informare și sensibilizare a comunităţii, organizate de D.G.A.S.P.C. sau
în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.:
Întâlniri semestriale cu reprezentanții autorităților publice locale pentru a asigura
coordonarea și îndrumarea metodologică a activității serviciului public de asistență socială
precum și creșterea gradului de informare cu privire la serviciile sociale furnizate, a proiectelor,
programelor și strategiei de dezvoltare.
D.G.A.S.P.C. Buzău coordonează și susține activitățile desfășurate de Echipa
Intersectorială Județeană pentru Prevenirea și Combaterea Exploatării prin Munca și de Echipa
Intersectorială Locala în Domeniul Prevenirii și Combaterii Violenței în Familie, în ceea ce
privește implementarea planurilor specifice de acțiuni pentru anul 2022.

5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale D.G.A.S.P.C. Buzău
D.G.A.S.P.C. Buzău prezintă în cadrul site-ului oficial www.dgaspc-buzau.ro, informații
despre serviciile sociale furnizate, precum și alte informații utile pentru beneficiarii serviciilor
sociale sau alte persoane interesate. Prin întâlnirile semestriale cu reprezentanții autorităților
publice locale se urmărește permanent creșterea gradului de informare cu privire la serviciile
sociale furnizate, precum și cu privire la proiectele, programele și strategiile de dezvoltare.
6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizaţii de
voluntariat, asociaţii ale persoanelor beneficiare etc.
Realizarea unei întâlniri pentru a dezbate teme de interes precum: structura D.G.A.S.P.C.
Buzău si serviciile furnizate; cadrul legislativ din domeniul social; oportunități de dezvoltare a
serviciilor sociale; strategia județeană de dezvoltare a serviciilor sociale în județul Buzău; planul
anual de acțiune al DGASPC/2022.

7. Mesaje de interes public
Informare permanentă a opiniei publice:

comunicate de presă, participarea

reprezentanților instituției la emisiuni radio/ TV, articole de presă.
Mesaje de interes public transmise prin site-ul oficial sau presa, cu ocazia diferitelor zile
naționale/ internaționale: Ziua internațională a copilului; Ziua internațională a drepturilor
copilului; Ziua internațională a persoanelor vârstnice, Ziua Internațională de Conștientizare a
Autismului, Ziua împotriva violentei asupra copilului, Ziua Internațională a Persoanelor cu
Dizabilități.
Capitolul III - Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care
lucrează în domeniul serviciilor sociale
1. Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei
personalului din structurile proprii/instruire, etc.:
a. Cursuri de perfecţionare
Personalul de specialitate

Nr. persoane
710

Buget estimat
710000 lei

b. Cursuri de calificare
Cursuri de calificare in profesia de asistent
maternal profesionist

Nr. persoane
30

Buget estimat
-

c. Sesiuni de instruire a personalului din centre conform cerinţelor standardelor de
calitate
La nivelul fiecărei structuri funcționale, coordonatorul va realiza instruirea personalului
cu privire la: legislația specifică, regulamentul de organizare și funcționare, regulamentul de
ordine internă, responsabilitățile specifice fiecărei profesii, conform fișei de post.
De asemenea D.G.A.S.P.C. Buzău va realiza un program de instruire cu specialiști ce
dețin competențe în formare la nivelul serviciilor sociale în baza unui program de instruire
aprobat.
d. Sesiuni de instruire pentru voluntari;
Programe de voluntariat
Persoanele care desfășoară activități de voluntariat, beneficiază de:
- instruire inițială cu privire la (structura, misiunea, activitățile, regulamentele
instituției, drepturile și obligațiile voluntarului) odată cu semnarea contractului
de voluntariat;
- instruire realizată la nivelul structurii în care își desfășoară activitatea de
voluntariat, de către coordonatorul structurii respective.

Nr.
persoane
10

Buget
estimat
-

e. Participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes
naţional;
D.G.A.S.P.C. Buzău identifică și aplică în cadrul programelor de interes național care
susțin dezvoltarea serviciilor sociale si/sau programelor cu fonduri nerambursabile, în acest sens
se desemnează echipe de elaborare cereri de finanțare și implementare proiecte, membrii acestora
putând participa la sesiunile de formare organizate în cadrul programului.
Șef Serviciul Monitorizare
Mihai Ciprian PÎRVU
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