Anexa nr. 3 la Metodologia de acordare a subvenţiilor de la bugetul local
pentru asociaţiile şi fundaţiile care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială în
Municipiul Braşov

Consiliul Local Braşov
Direcţia de Servicii Sociale Braşov

RAPORT
privind oportunitatea acordării subvenției
Denumirea asociaţiei/fundaţiei care a solicitat subvenţia ...........
Numărul/data de înregistrare la Direcţia de Servicii Sociale Braşov a cererii de solicitare a
subventiei ........................................
Unitatea de asistenta socială pentru care se solicita subvenţia .................................................
Localitatea în care are sediul/îşi desfăşoară activitatea pentru care se solicit subvenţia unitatea de
asistenta socială .......................................................
Persoane intervievate (nume, prenume, funcţie) ......................
Data efectuării evaluării ...........................................
1. Necesităţile şi priorităţile comunităţii:
- problemele sociale existente .....................................;
- priorităţile comunităţii ........................................ .
2. Descrierea unităţii de asistenta socială:
- funcţionează din anul ............................................;
- serviciile de asistenta socială acordate .........................;
- numărul de persoane asistate .................................... .
3. Justificarea unităţii de asistenta socială:
- concordanta dintre necesităţile şi priorităţile de asistenta socială ale comunităţii şi serviciile de
asistenta socială acordate în unitatea de asistenta socială;
- existenta şi a altor furnizori de servicii de asistenta socială şi tipul serviciilor acordate.
4. Acordarea serviciilor de asistenta socială
4.1. Instrumente de lucru utilizate .................................
4.2. Proceduri de evaluare a serviciilor de asistenta socială .......
4.3. Date tehnice referitoare la unitatea de asistenta socială:
a) în cazul unităţii care asista persoanele la sediul acesteia:
- suprafata locuibilă/persoana asistată ............................;
- condiţii de cazare, numărul de persoane/dormitor .................;
- condiţii de petrecere a timpului liber ...........................;
- condiţii de comunicare cu exteriorul .............................;
- condiţii de servire a mesei .....................................;
- alte condiţii în funcţie de tipul de servicii de asistenta socială acordate ............................;
- grupurile sanitare: .............. la .................. persoane asistate;
- 1 lavabou la ................ persoane asistate;
- 1 dus/cada la .............. persoane asistate;
- condiţiile de preparare şi servire a hranei .....................;
b) în cazul unităţii care asista persoanele la domiciliul acestora:
- frecventa interventiilor, numărul de vizite/saptamana .............................................................;
- posibilităţi ale persoanei asistate de comunicare cu alte persoane asistate sau cu familia .......;
- posibilităţi ale persoanei asistate de comunicare cu unitatea de asistenta socială ............;
- condiţii de transport al mesei ..................................;
- operativitatea intervenţiei .................................... .

4.4. Date privind personalul de specialitate al unităţii de asistenta socială (personal
calificat/persoane asistate) ..........................
4.5. Procedura prin care persoanele asistate îşi pot exprima nemultumirile privind serviciile
primite ................................
5. Resurse umane
5.1. Numărul total de personal: ........................, din care:
- de conducere .................................................;
- de execuţie ..................................................;
- cu contract individual de munca ..............................;
- cu convenţie civilă de prestări de servicii ..................;
- cu contract de voluntariat .................................. .
5.2. Personal calificat în domeniul asistenţei sociale, din care:
- asistenţi sociali cu studii superioare .......................;
- asistenţi sociali cu studii medii ............................;
- personal cu alta calificare (specificati tipul calificarilor) ........ .
5.3. Personal de specialitate care participa efectiv la acordarea serviciilor de asistenta socială, din
care:
- asistenţi sociali cu studii superioare ........................;
- asistenţi sociali cu studii medii .............................;
- personal cu alta calificare (specificati tipul calificarilor) ...........
6. Alte probleme identificate ................................
7. Propunere privind oportunitatea acordării subventiei pentru unitatea de asistenta socială:
a) numărul de persoane asistate lunar ........................................................................................;
b) subvenţia ce urmează sa fie acordată în anul ................................................................. lei.

...................
.
(numele şi prenumele
persoanei care a efectuat evaluarea
semnătura)

Direcţia de Servicii Sociale
Director
......................
(numele şi prenumele
semnătura/ştampila)

