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PLANUL ANUAL DE ACȚIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE
EXISTENTE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BRAȘOV
I. PREZENTARE GENERALĂ
Prezentul plan anual de acţiune este elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011, a
asistenței sociale cu modificările și completările ulterioare, având în vedere obiectivele cuprinse în
următoarele documente strategice:
 Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din Municipiului Brașov pentru perioada 2013-2018,
aprobată prin HCL nr.191/31.05.2013
 Strategia naţională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului 2014-2020
 Strategia naţională pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice 2015–
2020
 Strategia naţională "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 2015-2020
 Strategia Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov2016-2020 și Planul
de Implementare a Strategiei 2016-2020
Prezentul plan de acţiune a fost întocmit cu participarea tuturor serviciilor şi compartimentelor din
subordinea Direcției de Servicii Sociale Brașov, în urma consultării furnizorilor publici şi privaţi și
conţine informații cu privire la beneficiile de asistență socială precum și cu privire la serviciile sociale
existente şi propunerile de înfiinţare a unor servicii sociale noi pe categorii de beneficiari.
Acest plan cuprinde măsuri specifice de îmbunătățire a sistemului de asistență socială, rolul său
fiind acela de a susține instituția în demersul de definire a obiectivelor precum și de stabilire a
principalelor acțiuni pe care le va întreprinde în vederea atingerii acestora.
II. BENEFICIILE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Direcția de Servicii Sociale Brașov oferă următoarele prestații:
1. Venitul minim garantat - se asigură prin acordarea ajutorului social lunar, în condițiile
prevăzute de Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.
Instituirea venitului minim garantat se întemeiază pe principiul solidarității sociale, în cadrul unei politici
naționale de asistență socială.
2. Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav
Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav se acordă conform
Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare. În conformitate cu prevederile acestei legi, rolul instituţiei noastre
este de a monitoriza atribuţiile şi obligaţiile ce le revin asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap
grav, în vederea ameliorării situaţiei acestora, astfel încât aceştia să primească îngrijire specială la nivelul
la care situaţia lor o cere. Persoana cu handicap grav are dreptul, în baza evaluării socio-psiho-medicale,
la un asistent personal.
3. Alocații de susținere a familiei - se acordă în baza Legii 277/2010 privind alocația pentru
susținerea familiei republicată, ca forma de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au în creştere şi
îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani. Acordarea alocației are ca scop completarea veniturilor famililor
în vederea asigurării unor condiții mai bune pentru creșterea, îngrijirea și educarea copiilor.
4. Alocația de stat pentru copii și indemnizația pentru creșterea copilului/stimulentul de
inserție:
- alocația de stat pentru copii se acordă conform Legii 61/1993, privind alocația de stat pentru copii,
republicată, în atribuțiile Direcției de Servicii Sociale fiind preluarea cererilor și a actelor anexate,
verificarea lor și certificarea conform cu originalul, completarea datelor înscrise în cerere în registrul
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special și transmiterea în vederea efectuării plătii către Agenția de Plăți și Inspecții Sociale;
- indemnizația pentru creșterea copilului/stimulentul de inserție se acordă conform O.U.G. 148/2005 și
O.U.G. 111/2011 în atribuțiile Direcției de Servicii Sociale intrând consilierea și oferirea de informații cu
privire la întocmirea dosarului de acordare a indemnzației, verificarea, înregistrarea, prelucrarea în
aplicația informatică și trasmiterea către Agenția de Plăți și Inspecții Sociale.
5. Ajutorul pentru încălzirea locuinţei - Conform O.U.G. 70/2011 privind măsurile de protecţie
social în perioada sezonului rece, ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă din fonduri de la bugetul
de stat, familiilor şi persoanelor cu venituri reduse.
6. Distribuirea laptelui praf pentru nou-născuţi
În conformitate cu prevederile Legii nr. 321/2001, privind acordarea gratuită de lapte praf pentru
copii cu vârste cuprinse între 0-12 luni se acordă gratuit lapte praf, formula pentru sugari, copiilor cu
vârste cuprinse între 0-12 luni care nu beneficiază de lapte matern.
7. Tichetele sociale pentru grădiniță se acordă conform Legii nr. 248/2015, privind stimularea
participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, sub forma unui
stimulant educașional în valoare de 50 lei.
8. Alte beneficii sociale acordate la nivelul municipiului Brașov:
- Pachetului cu alimente "Pentru Suflet"se acordară de două ori pe an sub forma unui tichet social cu
valoare de 50 lei/persoană. Beneficiarii sunt personae vârstnice care au împlinit vârsta legală de
pensionare (respective femei peste 63 de ani și bărbați peste 65 de ani) a căror pensie lunară are valoarea
mai mica de 1000 de lei), conform HCL 216/2014, republicată.
- Programul "Primul Ghiozdan" este destinat copiilor înscriși în clasa pregătitoare și clasa I, în
învățământul de stat, pe raza municipiului Brașov, conform HCL 216/2017
III. FURNIZORII DE SERVICII SOCIALE (de stat, privați)
A. Furnizorii publici de servicii sociale de la nivelul municipiului Brașov sunt Direcția de Servicii Sociale
Brașov și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.
B. Furnizorii privați de servicii sociale sunt organizațiile neguvernamentale, respectiv asociațiile și
fundațiile. Conform listei publicate pe site-ul Ministerului Muncii și Justiției Sciale, la nivelul
municipiului Brașov există un număr de 25 furnizori privați de servicii sociale licențiate în baza Legii
nr.197/2012.
Tipurile de servicii sociale identificate la nivelul municipiului Brașov pot fi clasificate astfel:
a. După scopul serviciului:
- servicii de asistenţă şi suport pentru asigurarea nevoilor de bază ale persoanei,
- servicii de îngrijire personală,
- servicii de recuperare/reabilitare,
- servicii de inserţie/reinserţie socială,
b. După categoriile de beneficiari:
- servicii sociale destinate copilului şi/sau familiei,
- servicii sociale destinate persoanelor cu dizabilităţi,
- servicii sociale destinate persoanelor vârstnice,
- servicii sociale destinate persoanelor fără adăpost,
- servicii sociale de suport pentru aparţinătorii beneficiarilor;
c. După regimul de asistare:
- servicii sociale cu cazare (centre rezidenţiale, adăposturi de noapte),
- servicii sociale fără cazare (centre de zi, centre şi/sau unităţi de îngrijire la domiciliu, cantine
sociale, servicii mobile de acordare a hranei);
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d. După locul de acordare:
la domiciliul beneficiarului,
în centre de zi,
în centre rezidenţiale,
în comunitate;
e. După regimul juridic al furnizorului:
- servicii sociale publice,
- servicii sociale private,
-

IV. SERVICIILE SOCIALE FURNIZATE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BRAȘOV
Sunt prezentate în continuare ținându-se cont de categoria de beneficiari căreia se adresează:
1. PERSOANE VÂRSTNICE:
1.1. Centre rezidențiale pentru Persoane Vârstnice
a. Direcția de Servicii Sociale Brașov - Căminul pentru persoane vârstnice
Serviciile sociale asigurate persoanelor vârstnice în Căminul pentru Persoane Vârstnice sunt:
- servicii sociale, care constau în: ajutor în menaj; consiliere juridică şi administrativă; modalităţi de
prevenire a marginalizării sociale şi de reintegrare socială în raport cu capacitatea psihoafectivă;
- servicii sociomedicale, care constau în: ajutor pentru menţinerea sau readaptarea capacităţilor fizice ori
intelectuale; asigurarea unor programe de ergoterapie; sprijin pentru realizarea igenei corporale;
- servicii medicale, care constau în: consultaţii şi tratamente la cabinetul medical, în instituţii medicale de
profil sau la patul persoanei, dacă aceasta este imobilizată; sevicii de îngrijire-infirmerie; asigurarea
medicamentelor; asigurarea cu dispozitive medicale.
Numărul mediu de beneficiari pe lună este de: 127 persoane.
Căminul deține licență definitivă de funcționare conform legislației în vigoare.
b. Asociația Blumenau EV- Cămin de bătrâni
- servicii de îngrijire socio- medicale de natura socială; servicii de bază pentru activitățile zilnice;
promovarea relații sociale prin activități de socializare și petrecere a timpului liber, activităț socio
culturale, găzduire pe perioada nedeterminată, consiliere psihologică, servicii de asigurare a hranei,
ergoterapie, fizioterapie.
Numărul mediu de beneficiari pe lună este de: 32 persoane.
Căminul deține licență definitivă de funcționare conform legislației în vigoare.
c. Fundaţia Dumbrava Minunată - Filiala Braşov Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice
asigură persoanelor vârstnice cu nevoi socio-medicale, în regim instituţionalizat, condiţii corespunzătoare de
găzduire şi de hrană, îngrijire personală şi medicală, recuperare şi readaptare, activităţi de ergoterapie şi de
petrecere a timpului liber, asistenţă socială, confesională şi psihologică, în funcţie de nevoile individuale ale
beneficiarilor.
Numărul mediu de beneficiari pe lună este de: 60 persoane.
Căminul deține licență definitivă de funcționare conform legislației în vigoare.
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1.2. Centre de zi pentru persoane vârstnice
a. Direcția de Servicii Sociale Brașov-Centrul de zi asistență și recuperare oferă servicii de
consiliere psiho-socială și informare precum și terapii de recuperare.
Numărul mediu de beneficiari pe lună este de 20 persoane.
Centrul deține licență definitivă de funcționare conform legislației în vigoare.
b. Direcția de Servicii Sociale Brașov- Centrul de zi de socializare și petrecerea a timpului
liber (de tip club) oferă servicii de consiliere psiho-socială și informare, socializare și petrecere a
timpului liber, implicarea în activități comunitare și culturale.
Numărul de beneficiari mediu pe lună este de 145 persoane.
Centrul deține licență definitivă de funcționare conform legislației în vigoare.
c. Asociația Delta Brașov - Centrul persoane vârstnice oferă servicii de asistență medicală,
asistență psihologică, asistență socială, asistență religioasă, asigură masă zilnică, transportul beneficiarilor
cu autoturismul, îngrijire corporală, socializare şi organizare de evenimente.
Numărul de beneficiari mediu pe lună este de 30 persoane.
Centrul deține licență definitivă de funcționare conform legislației în vigoare.
1.3. Servicii de îngijire și asistență la domiciliu
a. Direcția de Servicii Sociale Brașov – Unitatea de îngrijire la domiciliu – oferă servicii de
bază și de suport la domiciliul beneficiarilor aflaţi în situaţie de dependenţă socio-medicală, în vederea
reducerii numărului persoanelor care solicită asistenţă de specialitate în instituţii, astfel:
- servicii de bază: ajutor pentru igiena corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare; igiena eliminărilor, hrănire şi
hidratare; transfer şi mobilizare; deplasare în interior; comunicare;
- servicii de suport: ajutor pentru prepararea hranei; efectuare cumpărături; activităţi de menaj; însoţire la
medic sau la alte instituţii.
Numărul mediu de beneficiari pe lună este de 56 persoane.
Serviciul deține licență definitivă de funcționare conform legislației în vigoare.
b. Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco - Catolic Blaj- Centrul de servicii de îngrijire și
asistență la domiliu Brașov oferă servicii de asistență socială ce constau în ajutor la cumpărături, ajutor în
activitățile vieții zilnice: asigurarea igienei corporale, îmbracare/dezbracare, hranire și hidratare,
asigurarea igienei eliminărilor, transfer si mobilizare, deplasare în interior, consiliere administrativă,
sfaturi în îngrijire, acordarea de mijloace de îngrijire, oferirea de pachete cu cadouri (alimente
neperisabile, haine, obiecte de cazarmament), ajutor la prepararea hrananei, efectuare cumpărături,
activități de menaj, facilitarea transportului în exterior.
Numărul mediu de beneficiari pe lună este de 15 persoane.
Serviciul deține licență definitivă de funcționare conform legislației în vigoare.
c. Asociaţia Caritas Alba Iulia - Asistenţă Medicală şi Socială- Centrul de îngrijire medicală și
asistență socială (CIMAS Brașov) oferă servicii de îngrijiri medicale (pe baza prescripției
medicale):monitorizarea parametrilor fiziologici, injecţii, pansamente, prevenirea şi tratamentul escarelor,
prevenirea complicaţiilor venoase, pulmonare şi osteo-musculo-articulare, mobilizări, etc., servicii de
bază:ajutor pentru igienă corporală, igiena eliminărilor, hrănire, servicii de reabilitare şi adaptare a
ambientului la nevoile speciale al persoanei vârstince/cu dizabilități. servicii de suport:efectuarea de
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cumpărături, activităţi de menaj(curațirea locuinței, spălarea hainelor, ajutor in servirea mâncărurilor,
etc.),activităţi de administrare şi gestionare, servicii consiliere socială oferit atât asistaților cât și
aparținătorilor acestora
Numărul mediu de beneficiari pe lună este de 10 persoane.
Serviciul deține licență definitivă de funcționare conform legislației în vigoare.
d. Fundația creștină Diakonia – filiala Brașov- Unitate de îngrijire la domiciliu - Brașov oferă
servicii de îngrijire de bază: aplicare scutec de unică folosinţă, toaletă general sau parţială, schimbarea
lenjeriei de pat, aranjarea patului, îngrijirea unghiilor, îngrijirea părului, bărbierit, ajutor în alimentaţie,
îmbrăcare- dezbrăcare, sfaturi de îngrijire etc., servicii comunitare: cooperare în activităţi casnice, efectuarea
cumpărăturilor, plata facturilor, deplasare farmacie/medic, controlul administrării medicamentelor, ajutor în
relaţia pacient-medic de familie, vizite, îndrumare, discuții, ascultare, informare despre alternative de sprijin
etc.
Numărul mediu de beneficiari pe lună este de 6 persoane.
Serviciul deține licențădefinitivă de funcționare conform legislației în vigoare.
e. Asociația Medicală Pro-Vita- Îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice din cadrul Centrului
de îngrijire medicală și asistență socială la domiciliu
Numărul mediu de beneficiari pe lună este de 42 persoane.
Serviciul deţine licenţă definitivă de funcţionare conform legislaţiei în vigoare.
f. Asociaţia Îngrijire Acasă este un serviciu de îngrijire la domiciliu care oferă servicii sociomedicale următoarelor categorii de persoane: persoanelor greu deplasabile; persoanelor cu
dizabilități;pacienților imobilizați; persoanelor care necesită asistență medicală și doresc să beneficieze de
servicii în confortul locuinței (pansamente post-operatorii, injecții, perfuzii, recoltare de probe pentru analize),
indiferent de gradul de dependență; pacienților recent externați din spital.
Numărul mediu de beneficiari pe lună este de 80 de persoane.
Seviciul deţine licenţă definitivă de duncţionare conform legislaţiei în vigoare
1.4. Centre de tip Respiro
Direcția de Servicii Sociale Brașov- Centrul de îngrijire temporară de tip respiro pentru
persoane vârstnice - Obiectivul principal al „Centrului de Îngrijire Temporară de tip Respiro” este de a oferi
suport, îngrijire şi supraveghere, pentru o perioadă limitată de timp, persoanelor vârstnice care, ca urmare a
pierderii autonomiei funcţionale, necesită ajutor semnificativ pentru a realiza activităţile uzuale ale vieţii de zi
cu zi.
Prin găzduirea temporară a beneficiarilor în cadrul Centrului de Îngrijire temporară de tip Respiro, le
este oferită oportunitatea membrilor familiei acestora de a se elibera temporar de stresul resimţit atunci când
asistă în permanenţă sau oferă servicii persoanelor aflate într-o astfel de situaţie.
Capacitatea centrului este de 15 locuri.
Centrul deține licență definitivă de funcționare conform legislației în vigoare.
1.5. Centre de îngrijre socio-medicală
Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu
-în baza Hotarârii de Consiliului Local nr. 58/02.02.2016 privind aprobarea parteneriatului dintre Direcția de
Servicii Sociale și Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu privind derularea activității de asistență socială din
Municipiul Brașov funcționează Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu; servicii
oferite: kinetoterapie, hidroterapie, fizioterapie, terapie ocupaţională, masaj.
Capacitatea centrului este de: 20 persoane/zi
Centrul deține licență provizorie de funcționare conform legislației în vigoare.
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2. FAMILII ȘI COPII ÎN SITUAȚIE DE RISC SOCIAL (inclusiv victime ale violenței în familie):
2.1 Centre de zi
Direcția de Servicii Sociale Brașov - Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc “ASTRA”
- oferă servicii pentru protecţia copilului, cu misiunea de a preveni abandonul şi instituţionalizarea
copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere-socializare,
consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională pentru copii,
cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi
pentru alte persoane care au în îngrijire copii.
Capacitatea centrului este de 60 de copii/an.
Serviciul deține licență definitivă de funcționare conform legislației în vigoare.

2.2. Servicii primare
Direcția de Servicii Sociale Brașov - Serviciul de Protecție Socială a Familiei și Copilului,
funcționează în baza Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. Oferă servicii
pentru protecţia copilului, precum identificarea copiilor și familiilor care se află în situație de dificultate
cu scopul de a preveni separarea copilului de familie, integrarea și reintegrarea în familie a copiilor și
monitorizarea acestora, demersuri privind înregistrarea nașterii copiilor, măsuri de intervenție pentru
prevenirea absenteismului/abandonului școlar.
3. PERSOANE CU DIZABILITĂȚI:
3.1. Servicii sociale primare
Direcția de Servicii Sociale – Asistenți personali - În anul 2016 au oferit asistenţă şi îngrijire
persoanelor cu deficienţe grave un număr mediu/lună de 328 asistenţi personali. Din media/lună de 323
persoane cu deficienţe grave care au beneficiat de îngrijire şi asistenţă din partea asistenţilor personali,
224 sunt adulţi și 99 copii.
3.2. Centre de zi
a. Fundația Hospice ”Casa Speranței” – Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități
beneficiarii fundaţiei sunt persoane adulte suferinde de boli incurabile: cancer, distrofii neuro-musculare,
malformaţii congenitale şi alte boli, cu speranţă de viaţă limitată, boli cardiovasculare şi boli neurologice
în stadii avansate.
Numărul mediu de beneficiari pe lună este de 48 persoane.
Serviciul deține licență provizorie de funcționare conform legislației în vigoare.
b. Fundaţia Hospice “Casa Speranţei” - Centrul de zi pentru copii cu dizabilități –
beneficiarii fundaţiei sunt copii ce suferă de boli incurabile: cancer, distrofii neuro-musculare,
malformaţii congenitale şi alte boli, cu speranţă de viaţă limitată.
Numărul mediu de beneficiari pe lună este de 20 persoane.
Serviciul deține licență definitivă de funcționare conform legislației în vigoare.
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c. Fundatia Motivation Romania- Centru de zi are ca scop integrarea socială, educațională și
profesională a persoanelor în scaune rulante. Serviciile pe care le oferă acoperă o gamă largă de nevoi ale
adulților cu dizabilități, de la echipament adaptat pentru diferite tipuri de dizabilități motorii, la recuperare
medicală și instruire pentru viață independentă, alături de un instructor în fotoliu rulant, medierea
integrării în muncă, îngrijire în centrul de zi sau activități de petrecere a timpului liber – sport adaptat,
evenimente culturale etc.
Numărul mediu de beneficiari pe zi este de 4 persoane
Serviciul deține licență definitivă de funcționare conform legislației în vigoare.
d. Asociaţia Copiii de Cristal- Centrul de evaluare și recuperare prin terapie specializată pentru
tulburări din spectrul autist, sindrom Down, ADHD Servicii oferite în cadrul centrului sunt de evaluare
psihologică de specialitate, terapie ABA, supervizare, logopedie, kinetoterapie, terapie prin joc și
dramaterapie, terapie asistată de animale, consiliere socială, consiliere psihologică, consiliere juridică,
grup de sprijin pentru părinți. Beneficiarii sunt copii cu vârstă cuprinsă între 2 -18 ani, diagnosticați cu
tulburări din spectrul autist, Sindrom Down, ADHD și alte tulburări asociate.
Numărul mediu de beneficiari pe zi este de 20 persoane
Serviciul deține licență definitivă de funcționare conform legislației în vigoare.
e. Asociaţia Dicta- Centrul de zi Asociația Dicta - Centrul pentru copii cu autism și tulburări
asociate pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă prin terapii specifice.
Serviciile specializate pentru beneficiarii cu dizabilități, sunt de evaluare a copiilor cu tulburări de
dezvoltare, intervenție (terapie comportamentală sau terapie ocupaționala, în ședinte individuale sau în
grupuri),terapie logopedică, grupuri de socializare atât pentru beneficiari cât şi pentru părinți,
supervizarea programului de intervenție şi terapie pentru copii, consiliere psihologică a familiei copilului
cu dizabilități.Beneficiarii centrului sunt copiii ce prezintă tulburări de dezvoltare (tulburări de limbaj,
tulburări de comportament, tulburări afective, tulburări psihomotorii, tulburări din spectrul autist etc. dar
și familiile acestora.
Numărul mediu de beneficiari pe zi este de 20 persoane
Serviciul deține licență provizorie de funcționare conform legislației în vigoare.
f. Asociația Rază de Speranță în Intervenția și Terapia Tulburărilor din Spectrul Autist,
Brașov- Centrul de zi "Rază de Speranță"-centru pentru copii cu autism și tulburări asociate pentru
dezvoltarea deprinderilor de viață independentă prin terapii de recuperare specifice oferă servicii de
evaluare și supervizare personalizată, coordonarea planului de interventie personalizat și notarea evoluției
copilului în urma terapiei de recuperare,terapie ABA, terapie ocupațională, socializare, kinetoterapie și
terapie prin mișcare, logopedie, terapie 3C, meloterapie.
Beneficiariicentrului sunt copii și tineri diagnosticați cu tulburări din spectrul autist.
Numărul mediu de beneficiari pe zi este de 24 persoane
Serviciul deține licență definitivă de funcționare conform legislației în vigoare.
g. Asociaţia pentru Persoane cu Dizabilităţi Fizice Sfântul Haralambie Braşov- Centru de zi
de asistenţă şi recuperare pentru persoanele cu dizabilităţi Servicii sociale oferite sunt de consiliere
psihologică, socio-educativă(curs de iniţiere în utilizarea computerului şi de învăţare a unei limbi străine,
curs de croitorie, activităţi de creaţie artistică (pictură, sculptură, etc), expoziţii cu creaţiile membrilor
noştri, revista Asociaţiei), socio-profesională, religioasă şi juridică,servicii de recuperare-reabilitare:
fizioterapie şi gimnastică de întreţinere, masaj,kinetoterapie, sprijin în dobândirea de echipamente
medicale şi dispozitive de viaţă independentă. Recreative (activităţi de club, excursii, vizionări de filme,
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audiţii muzicale, activităţi sportive, tabere, pelerinaje)
Beneficiari centrului sunt persoane cu diferite dizabilităţi fizice confruntaţi cu izolarea informaţională,
fizică şi emoţională, generată de imposibilitatea deplasării şi integrării în societate.
Numărul mediu de beneficiari pe zi este de 22 persoane
Serviciul deține licență definitivă de funcționare conform legislației în vigoare.
3.3 Servicii rezidențiale
Asociația Centrul de bătrâni ”Casa Daniel” – centrul rezidențial pentru persoane adulte cu
dizabilități, prin care furnizează servicii sociale, servicii sociomedicale, servicii medicale.
Capacitatea centrului este de 45 persoane.
Serviciul deține licență provizorie de funcționare conform legislației în vigoare.
3.4 Servicii de îngrijire la domiciliu
Fundaţia Hospice “Casa Speranţei” - Unitatea de îngrijiri la domiciliu pentru persoane cu
dizabilități - beneficiarii unității de îngrijiri la domiciliu sunt persoane dependente, aflate în
imposibilitatea de a se gospodări și îngriji singure, sau care au capacitatea de autoservire pierdută parțial
sau total.
Numărul mediu de beneficiari pe lună este de 90 persoane.
Serviciul deține licență definitivă de funcționare conform legislației în vigoare.
3.5 Servicii specializate
a. D.G.A.S.P.C. – Centrul de zi „Casa Soarelui din cadrul Complexului de Servicii de recuperare
Cristian pentru beneficiari cu sindrom Down asigură servicii de recuperare și reabilitare, îngrijire şi
educaţie pe durata zilei , pentru copii/adulţi cu sindrom Down, precum şi activităţi care urmăresc
creşterea posibilităţilor de integrare socială a copiilor/adultilor cu sindrom Down.
Capacitatea centrului este de 15 persoane.
Serviciul deține licență definitivă de funcționare conform legislației în vigoare.
b. D.G.A.S.P.C. – Centrul de Recuperare „Micul Prinț” din cadrul Complexului oferă servicii
de recuperare și reabilitare pentru copii și adulți cu dizabilități, atât prin proceduri medicale, cât şi prin
programe specifice cu caracter educativ, pentru copii cu certificate de încadrare in grad de handicap, al
caror Plan de recuperare recomanda frecventarea centrului.
Beneficiarii sunt, prioritar, copiii din sistemul de protecţie al DGASPC Brasov, dar şi copii din
comunitate.
Capacitatea centrului este de 30 persoane.
Serviciul deține licență definitivă de funcționare conform legislației în vigoare.
4. PERSOANE CU RISC DE SĂRĂCIE ȘI MARGINALIZARE:
4.1. Centre pentru persoane fără adăpost
a. Direcția de Servicii Sociale – Adăpost de noapte
Numărul de beneficiari mediu pe lună este de 40.
Serviciul deține licență definitivă de funcționare conform legislației în vigoare.
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b. Direcția de Servicii Sociale – Centrul de zi pentru informare și consiliere pentru persoane
fără adăpost
Numărul mediu de beneficiari pe lună este de 20.
Serviciul deține licență definitivă de funcționare conform legislației în vigoare.
c. Direcția de Servicii Sociale – Centrul rezidențial pentru persoane fără adăpost
Numărul mediu de beneficiari pe lună este de 25.
Serviciul deține licență definitivă de funcționare conform legislației în vigoare.
4.2 Centru de zi pentru asistenţă şi suport pentru alte persoane aflate în situaţii de nevoie
a. Asociația Zâmbește pentru viitor - Centru de zi pentru asistenţă şi suport pentru alte persoane
aflate în situaţii de nevoie.
Numărul mediu de beneficiari pe lună este de 10.
Serviciul deține licență definitivă de funcționare conform legislației în vigoare.
b. Asociația Aici Pentru Tine- Serviciul de asistență comunitară Aici Pentru Tine acordă
servicii de consiliere și informare, evaluare și intervenţie socială, îndrumare și reprezentare pentru a intra
în drepturile sociale și a beneficia de serviciile sociale acordate în comunitate.Serviciile se acordă
persoanelor care se află în diverse situație de dificultate, vulnerabilitate:persoane fără adăpost, persoane și
familii fără venituri sau cu venituri reduse, persoane private de libertate,persoane cu diferite adicții
(consum de alcool și alte substanțe toxice), persoane cu afecțiuni psihice/persoane cu dizabilități
neinstituționalizate, tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului persoane vârstnice singure sau
dependente, persoane care trăiesc în comunități marginalizate
Numărul mediu de beneficiari pe lună este de 5
Serviciul deține licență definitivă de funcționare conform legislației în vigoare.
4.3 Centre de preparare şi distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăcie
Fundația Bucuria Darului- Cantina socială Mulțumesc oferă servicii precum pregatirea şi
servirea unei mese zilnice, în anumite cazuri livrează mancarea la domiciliul persoanelor care nu se pot
deplasa.
Beneficiarii sunt copiii în vârstă de până la 18 ani, aflaţi în întreținerea familiilor al căror venit net
mediu lunar pe o persoană în întreținere este de până la 500 lei lunar; tinerii care urmează cursuri de zi la
instituțiile de învățământ, până la terminarea acestora și care se află în întreținerea familiilor al căror venit
net mediu lunar pe o persoană în întreținere este de până la 500 lei lunar;persoanele care beneficiază de
ajutor social sau de alte ajutoare bănești acordate în condițiile legii; pensionarii cu pensii de până la 500
lei lunar; persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situații: sunt
izolate social, nu au susținători legali, sunt lipsite de venituri;invalizii și bolnavii cronici cu venituri de
până la 500 lei lunar; oamenii străzii, orice persoană care temporar nu realizează venituri sau persoanele
care și-au pierdut locul de muncă dar care dovedesc că au lucrat; alte persoane care se află într-o situație
dificilă la un moment dat.
Numărul mediu de beneficiari este de 400.
Serviciul deține licență definitivă de funcționare conform legislației în vigoare.
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V. SERVICII SOCIALE PROPUSE SPRE A FI ÎNFIINȚATE:
a. Direcția de Servicii Sociale Brașov își propune pentru anul 2018 înființarea următoarelor
servicii :
- Centrul de zi de socializare și petrecere a timpului liber “Răcădău”;
- Centrul servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu “Sfântul Nicolae”;
- Centrul de tip respiro pentru persoane adulte cu dizabilități;
- Cantina de ajutor social.
De asemenea în urma consultării furnizorilor privați de servicii sociale din municipiul Brașov, 2
organizații neguvernamentale și-au propus înființarea următoarelor servicii, astfel:
b. Asociația Umanitară Un nou Început își propune să înființeze în cursul anului 2018 un centru
de plasament familial pentru copii în sistemul de protecție specială.
c. Asociația Internațională Un Pas spre Viitor își propune să înființeze în cursul anului 2018 un
Centru multifuncțional rezidențial pentru tineri în dificultate.
VI. SERVICII SOCIALE PROPUSE PENTRU SUBVENȚIONAREA DE LA BUGETUL
LOCAL ÎN BAZA LEGII NR. 34/1998:
În conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi
fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială,
cu modificările şi completările ulterioare, se pot aloca de la bugetul local subvenţii asociaţiilor şi
fundaţiilor române cu personalitate juridică, care acordă servicii de asistenţă socială. Subvenţiile acordate
vor fi utilizate în exclusivitate pentru serviciile de asistenţă socială acordate persoanelor care, potrivit
dispoziţiilor legale, au dreptul să beneficieze de acestea.
Pentru a beneficia de subvenţie în baza Legii nr. 34/1998, cu modificările şi completările
ulterioare, este necesar ca serviciile sociale oferite de către fundaţia/asociaţia solicitantă să se încadreze în
liniile de subvenţionare prioritare ale comunităţii locale în domeniul asistenţei sociale. Tipurile de servicii
sociale, categoriile de beneficiari, categoriile de cheltuieli eligibile și nivelul mediu lunar al
subvenției/beneficiar pentru care asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică care înfiinţează
şi administrează unităţi de asistenţă socială în Municipiul Brașov solicită subvenție de la bugetul local
pentru anul 2018, au la bază obiective propuse în Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din
Municipiul Braşov pentru perioada 2013-2018, aprobată prin HCL nr. 191/2013 privind aprobarea
Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din Municipiul Brașov pentru perioada 2013-2018 şilista
cuprinzând serviciile sociale licențiate în baza Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul
serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare şi sunt descrise astfel:
Tip serviciu
social

Centre
rezidențiale

Categoriile de beneficiari

persoane adulte cu dizabilități

Categoriile de cheltuieli eligibile Nivelul mediu
lunar al
subvenției/
beneficiar

a. cheltuieli de personal, pentru
personalul de specialitate de
îngrijire şi asistenţă, respectiv
persoane adulte cu dizabilități
personal de specialitate şi
copii în familie, copii separaţi sau în risc auxiliar;
de separare de părinţi
b. cheltuieli cu hrana pentru
Centre de zi
persoanele asistate
victimele violenței în familie

250 lei
175 lei
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de prevenire, evaluare și consiliere
antidrog

Cantine
sociale

c. cheltuieli pentru carburanții
necesari funcționării mijloacelor
copiii în vârstă de până la 18 ani, aflaţi în de transport (carburanţii necesari
întreţinerea acelor familii al căror venit în funcţionarea mijloacelor de
transport
specific
activităţii
net mediu lunar pe o persoană în
unităţii
de
asistenţă
socială)
întreţinere este sub nivelul venitului net
lunar, pentru o persoană singură, luat în d. cheltuieli de întreţinere şi
gospodărie: încălzire, iluminat,
calcul la stabilirea ajutorului social;
apă, canal, salubrizare, poştă,
tinerii care urmează cursuri de zi la
telefon şi internet
instituţiile de învăţământ ce funcţionează
în condiţiile legii, până la terminarea
acestora, dar fără a depăşi vârsta de 25
de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor
care urmează studii superioare cu o
durată mai mare de 5 ani

90 lei

persoanele care beneficiază de ajutor
social sau de alte ajutoare băneşti
acordate în condiţiile legii şi al căror
venit este de până la nivelul venitului net
lunar pentru o persoană singură, luat în
calcul la stabilirea ajutorului social;
pensionarii
persoanele care au împlinit vârsta de
pensionare, aflate într-una dintre
următoarele situaţii: sunt izolate social,
nu au sustinatori legali, sunt lipsite de
venituri;
invalizii şi bolnavii cronici;
orice persoană care, temporar, nu
realizează venituri
Unități de
îngrijire la
domiciliu

Persoane vârstnice, persoane cu
a. cheltuieli de personal, pentru
dizabilităţi, persoane aflate în situaţie de personalul de specialitate de
dependenţă
îngrijire şi asistenţă, respectiv
personal de specialitate şi
auxiliar;
b. cheltuieli pentru carburanții
necesari funcționării mijloacelor
de transport (carburanţii necesari
în funcţionarea mijloacelor de
transport
specific
activităţii
unităţii de asistenţă socială)
c. cheltuieli de întreţinere şi
gospodărie: încălzire, iluminat,

120 lei
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apă, canal, salubrizare, poştă,
telefon şi internet

VII. SERVICII SOCIALE PROPUSE SPRE A FI CONTRACTATE:
În conformitate cu lit. f, art. 6, Legea nr. 292/2011, a asistenței sociale cu modificările și
completările ulterioare, contractarea serviciilor sociale reprezintă procedura de achiziţionare/concesionare
a serviciilor sociale, în baza unui contract, încheiat în condiţiile legii, de către autorităţile administraţiei
publice locale.
Contractarea din fonduri publice a serviciilor sociale oferite de furnizori privaţi are în vedere
realizarea următoarelor obiective aprobate prin strategiile naţionale şi locale în domeniu:
a) promovarea parteneriatului public-privat;
b) dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale de interes local;
c) asigurarea stabilităţii şi continuităţii funcţionării serviciilor sociale;
d) asigurarea calităţii serviciilor sociale;
e) asigurarea accesului, pe criterii nediscriminatorii, a furnizorilor privaţi şi publici de servicii sociale
la fonduri publice
f) optimizarea rezultatelor obţinute în urma furnizării serviciilor sociale
Având în vedere cele menționate anterior, propunem ca în anul 2018 să contractăm servicii de
cantină de ajutor social, cu respectarea prevederilor legale în domeniu (Legea nr. 208/1997 privind
cantinele de ajutor social, Legea nr. 292/2011, legea asistenței sociale).
VIII. OBIECTIVE PROPUSE:
Direcția de Servicii Sociale Brașov are ca obiectiv prevenirea, combaterea şi limitarea unor situaţii
de dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune socială atât prin acordarea
de beneficii sociale cât și prin acordarea de servicii sociale.
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