PRIMĂRIA COMUNEI VAMA BUZĂULUI
COMPARTIMENT ASISTENŢĂ SOCIALĂ
STRATEGIE 2012 - 2016

Nr.
crt.
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7
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OBIECTIVE

ACTIVITATEA

TERMEN

Acordarea Venitului Minim
Garantat

- asigurarea sumelor
necesare plăţii ajutoarelor
pentru încălzirea locuinţei
pentru beneficiari
- acordarea de ajutoare de
urgenţă în temeiul
legislaţiei în vigoare
- asigurarea de la bugetul
local a sumelor necesare
sprijinirii persoanelor
aflate în dificultate
- întocmirea dosarelor de
acordare

anual

Identificarea,evaluarea,şi
propunerea acordării de sprijin
material şi financiar persoanelor
aflate în dificultate
Identificarea , evaluarea şi
propunerea acordării ajutorului
pentru încălzirea locuinţei pe
perioada sezonului rece
Reducerea sărăciei şi excluziunii
sociale prin îmbunătăţirea
infrastructurii comunitare
Asigurarea accesului la
electricitate a populaţiei
defavorizate
Susţinerea iniţiativelor oamenilor
de afaceri autohtoni sau străini în
vederea creeării de locuri de
muncă
Facilitarea accesului la şcoala
primară a copiilor defavorizaţi şi
scăderea abandonului şcolar
Facilitarea accesului la asistenţă
medicală a persoanelor
defavorizate care nu sunt înscrise
la medicul de familie

- extinderea reţelei de apă

permanent

Pe perioada
sezonului
rece 01
noiembrie 31
martie
2012-2016

- colaborare cu SC
Electrica

2012- 2016

- consultanţă în vederea
achiziţionării de teren pe
raza comunei
- sprijinirea în obţinerea
avizelor şi autorizaţiilor
- identificarea copiilor de
vârstă şcolară din familiile
defavorizate
- iniţierea de acţiuni de
educaţie pentru sănătate
- întâlniri cu medicii de
familie care activează la
dispensarul din comună

2012-2016

permanent
permanent

9
10
11
12
13
14

15

Prevenirea sarcinilor nedorite în
rândul femeilor minore rrome
Identificarea şi rezolvarea
cazurilor de lipsă a certificatelor
de naştere şi a actelor de identitate
Combaterea oricăror forme de
discriminare
Prevenirea abandonului şi a
instituţionalizării
Asistarea copiilor aflaţi în situaţii
de risc major
Prevenirea separării copiilor de
părinţi

Elaborarea de către autorităţile
locale de proiecte care să atragă
finanţări nerambursabile

- educaţie sexuală şi
metode de contracepţie
- colaborare cu
DGASPC,maternităţi
- colaborare cu SCLEP
- realizarea unor
manifestări privind
discriminarea
- consiliere şi găsirea de
soluţii
- acţiuni pentru depistarea
minorilor abuzaţi
- consilierea cazurilor
- găsirea unor persoane din
rândul membrilor de
familie până la gradul IV în
vederea instituirii măsurii
de plasament
- întocmirea de proiecte
care să atragă fonduri
nerambursabile

SECRETAR,
Adrian Constantin GĂITAN

permanent
permanent
anual
permanent
permanent
permanent

2012 - 2016

