JUDETUL BUZAU
COMUNA CISALAU

PROTECT NtR 36/30.10.2018

CONSILIUL LOCAL

HOTARi
privind aprobarea reg
regulamentului de
Neaga pentru copii cu
B
Consiliul I
Avdnd in vedere:
- expunerea de motive nr. ,
- raportul compartimentului de special
- avizele comisiilor de specialiate al
-prevederile art.2, alin (1) si (3), art.3
sociale si anexa nr.2 la nomenclator, din
serviciilor sociale, precum si a regulamente
- prevederile art. 27 alin.2 dinLegea
-prevederile Ordinului 2412004 pentru a
de zi:

Nr.
ului de organizare Sifunctionsre si
interiourd a'l "Cenlrului de zi Doamnu
cuprinse itntre 3-6 ani " din locqli
iunesti , Cotmuna Cislau
al comunei Cisl,su ;

lin.(l) si (2) ,

po:zitia

42 din Nomenclatorul serviciilor

5 pentru

aprobare,a Nomenclator{lui
de organizare si functionare a serviciilor sociale;
2921 201I a asistentei sociale:
nr.867

I | 4.1

0.201

Standardelor minime obligatorii pentru c

alin.(6), lit.a), pct.2 din Legea nr. 21512001
-prevederile art. 36, alin.(2), lit.d)
ificdrile si completdrile ulterioare;
cu
publice
republicat[,
locale,
administratiei
(1),
si ale art. Il5, alin.(l), lit. b), din Legea
fn temeiul prevederilor art. 45, ali
icatd, cu modificdrile si completdrile ulterioare,
2I5/2001 a adminstratiei publice locale, re
H

Art.l.

Se aprobd Regulamentul Pri
Centrulul de zi Doamna Neaga pentru copii
Craciunesti , Comuna Cislau avdnd ca obi
pentru copii (8891) conform anexei 1 care
Art.2 Se aprobd regulamentul de
Doamna Neaga pentru copii cu varste cup
Comuna Cislau conform anexei 2, care face
Art.3.Cu ducerea la indeplinire a
Art.4. Prezenla hotdrdre se comunici
-Institulia Prefectului Judefului Buzau ; A

AnA$rE
ind organizarea qi functionarea a serviciului

ani

din localitatea
varste cuprinse intre 3-6
de ingrijire zil
(cod
Activit6ti
CAEN)
de activitate
parte integr antd prezentei hotdrdri.
ine interioard at serviciului social Centrului
e intre 3-6 ani din localitatea lluda-Craciu
integrantd din prezenta hotrdrdre.
ntei hotdrdri se incredin[eazdprimarul comunei.
fia Judefeand pentru PlAf qi Inspec{ie Sociald B

-compartiment asistenta social6;

Contrasemneazd.

SIICRETAR DELEGAT
In1;,Marincean Simion

CISLAU , 30.10.2018

soc

4/ t.z1
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Anexa nr 1 la HCL. Nr.
RE ULAMENT
de organizare gi func{ionare a serviciului
varste cuprinse intre 3-6 ani , din

ial Centrulul de,zi Doamna
litatea Buda-Craciunesti . C

pentru copii
una Cislau

ART. l Definitie
(1) Regulamentul de organizare gi fu ionare este un document propriu
Serviciului
o'Centru
risc de separare de pdrinfi", apro
de zi pentru copii aflafi in situalii
infiinfat, in ve<lerea asigurdrii
Consiliu Local nr.43/2909.2005 prin care a
cu respectarea standardelor minime de ca tate aplicabile gi a asigurdrii
beneficiare la informatii privind condiliile de mitere, serviciile oferite etc.
(2) Prevederile prezentului regulament
obligatorii at6t pentru
beneficiare,
pentru angajalii centrului $i, dupd caz,
ntru membrii familiei benefici ilor,
legali/convenf ionali, vizitatori.
ART. 2. Identificarea serviciului s
Serviciul social , Centrulul de zi
localitatea
Buda-Craciunesti , Com
din

Neaga pentru copii cu varste c
Cislau cod serviciu social 8891

administrat de furnizorul Primdria Comunei

u,

ART. 3. Scopul serviciului social
Scopul serviciului social este asig
recreere - socializare, consiliere menite sd s
pentru dezvoltare armonioasd gi o viala i

rpe timpul zilei a unor activitAf
jine insugirea gi dobdndirea unor

nizare qi func{ionare
ART. 4. Cadrul legal de infiinfare,
(1) Serviciul social Centrulul de zi
Neaga pentru copii cu varste
islau
funcfioneazd cu respectarea
Comuna
Buda-Craciunesti
localitatea
din
,
iilor sociale reslementat de Le
general de organizare qi funcfionare a se
um gi ale altor acte normative
modificdrile ulterioare, Legea nr. 272/2006,
domeniului.
(2) Standard minim de calitate aplicabil:
inul nr. 24 din26.02.2004.
(3)Serviciul socia Centrulul de zi
Neaga pentru copii cu varste
din localitatea Buda-Craciunesti , Comuna C lau este infiinlat prin Hotdrdrea
nr .43129 .05 .2011

ART. 5. Principiile care stau la
(1) Serviciul social Centrulul de ziDoar
din localitatea Buda-Craciunesti . Comuna
principiilor generale care guvemeazd sistem
specifice care stau labaza acorddrii serviciil
internalionale ratifrcate prin lege qi in
parte, precum gi in standardele minime de cal
(2) Principiile specifice care stau la
Doamna Neaga pentru copii cu varste cupri
Comuna Cislau sunt urmdtoarele:
a) respectarea gi promovarea cu priori

ial
de

ria,

lor

rinse intre 3-6

-II, infii

ingrijire,

ed

inderi qi abili

intre 3-6
vederilor cad lui
nr. 29212011, cu
ile
ndare apli

inse intre 3-6

Consiliu Local

acordirii serviciului social
Neaga pentru copii cu varste
Cislau se organizeazd gi func{i
nalional de asistenf6 social6,
sociale prevdzute in legislalia
acte internafionale in materie
e aplicabile.
prestdrii serviciilor sociale in
intre 3-6 ani din localitatea
a interesului persoanei benefici

3-6
cu prmcl ile
ificd, in conven! ile
care Romdnia
$1

" Centrulul

de

Intern

b) protejarea $i promovarea drepturilor
ganse qi tratament, participarea egald, au
intreprinderea de acfiuni nediscriminatorii gi
c) asigurarea protecliei impotriva abuzul
d) deschiderea ciitre comunitate;
e) asistarea persoanelor frrd capacitate
f) asigurarea in mod adecvat a unor
unui personal mixt;
g) ascultarea opi:niei persoanei benefici
dupd,caz, de v6rsta gi de gradul sIu de maturi
h) promovarea unui model familial de i
i) asigurarea unei ingrijiri individuali
J) preocuparea pennanentd pentru sc
potenlialului gi abilitlfilor persoanei benefici
k) incurajarea ini'fiativelor individuale al
acestora in solulionarera situa{iilor de dificul
I) asigurarea unei intervenlii profesioni
m) asigurarea confidenlialitAlii gi a eticii
n) responsabilizu.ea membrilor familiei,
drepturilor gi indeplinirea obligaliilor de intref
o) primordialitatea responsabilitdlii
capacitdli de integrare sociald gi implicarea
pot confrunta la un moment dat;
p) colaborarea centrului/unitdfii cu com

ART. 6. Beneliciarii serviciilor soci
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acord
varste cuprinse intre 3-6 ani din localitatea
a) copii cu vdrste intre 3-6 ani;
(2) Condiliile de acces/admitere in centru

or beneficiare in ceea ce
inarea, autonomia qi
tive cu privire la persoanele
qi exploatdrii persoanei
exerciliu inrealizarea qi exerci
de rol qi statut social, prin

i

luarea in considerare a aceste
de discerndmdnt gi capacitatea
,rijire a persoanei beneficiare;

de
9i

drepturilor lor;
in unitate a
findndu-se cont
exerciliu;

qi personalizate apersoanei benefi
perioadei de prestare a servicii

de a trdi independent;

persoanelor beneficiare gi a impli

active a

)

prin echipe pluridisciplinare;
fesionale;
ilor legale cu privire la

, familiei cu privire la
in solutionarea situatiilor de d

propnl
Itate cu care

rtimentul de asistent6 social6.

in

Centrulul de zi DoamnaN

pentru copii cu

a) acte necesare:

- adresa emisd rJe primdrie/cererea de
- certificate de nagtere al copilului;
- copia BVCI areprezentantului legal;
- adeverinfd de venit reprezentant legal
- adeverinld merdicald de la medicul de
- anchetd social6 realizatd, de asistentul
b)Criterii de eligbilitate:
- sd aibd domiciliul in localitatea Buda
copii aflali in si.tuafie de risc (provenili
cu un nivel scd:zut de culturd si educati
- situatia socio-erlonomicd precard. a
la nivelul minirn garantat), nivelul de t
- p4rtulr
pdrinli prsv4gr
plecali lia
la luulu
lucru in
ur strilurilteltg
str6indtate gi
lil
Documentele mentionate mai sus din prezen
Doamna Neaga pentn: copii cu varste cupri
Comuna Cislau. Acestea vor fi verificate si
.r ?
socral" ln urma acestei verificdri se va lua o
Se va semna un contract de fumizare a servicii
Contributia lunard de intretinere datoratd de

-

mitere

ilie care sd ateste starea de sdnbtate a copilului;
ial din cadrul primdriei;
Craciunesti ;
in familii numeroase, monoparentale, dezor ganiza
existAnd posibilitatea de abandon gcolar;
iei (pdrinli in gomaj, ftrd surse de venit sau
i, condiliile locative ale familiei;
pil rdmag in ingrijirea altui aparfin[tor
procedurd se vor depune la sediul " Centrulul de
intre 3-6 ani din localitatea Buda-Craciunesti
lizate de cdtre gelul de centru impreund cu asi
rzie care- i va fi comunicatd beneficiarului.
desftgurate in cadrul Centrului.
beneficiard:

Intern

Serviciile de ingrijire prestate de c6tre furni
fiind asiguratd din punct de vedere financiar
(3) Condilii de incetare a serviciilor:

se rcalizeazd cu

titlu gratuit, activitatea Centrului

Primdria Comunei Cislau

a) expirarea duratei E:ntru care a fost i
b) acordul pd4ilor privind incetarea con
c) la reintegrarea in familie / comunitate;

(4) Persoanele beneficiare de servicii
pentru copii cu varste cuprinse intre 3-6 ani
urmdtoarele drepturi:
a) sd li se respecte drepturile gi libertdti
religie, opinie sau orice altd circumstanld
b) sA li se asigurer pdstrarea confidenliali
c) sa li se asigure, continuitatea serviciilo
care au generat situalia de dificultate;
d) sA li se gararfie>ze demnitatea, intimi
(5) Persoanele beneficiare de servicii
a) sd furnizeze informalii corec Centrulu
intre 3-6 ani din localitatea Buda-Craci
familiald, sociald, meclicald gi economicd;
b) sd participe, in raport cu vdrsta, situati
serviciilor sociale;
c) si comunice orice modificare interven
d) sd respecte prevederile prezentului

furnizate in " Centrulul de zi Dpamna Neaga
n localitatea Buda-Craciunesti , Qomuna Cislau a
fu ndament ale,

fiafi, di s criminar

e

p

e

b

azd, de ras6,

ori sociald;
asupra
informafiilor furnizate qi primite;
fii
sociale furnizate, atdt timp c6t se r4enfin condiliile

rnald

gi respectarea

vielii intime;

ale fumizate in " " au urmdtoarele oblisatii:
de zi Doamna Neaga pentru copii cu varste cuprin
, Comuna Cislau te cu privire la i<lentitate, situalie
de dependenfd etc. la procesul de firmizare a

in legdturd cu situafia lor personald;

ART. 7. Activitifi 9i func{ii
Principalele funcliii ale serviciului social Centrulul de zi Doamna Neaga pentru copii cu va
cuprinse intre 3-6 ani " din localitatea
raciunesti , Comuna Cislau sunt urmdtoarele:
a) de furnizare a serviciilor sociale de i
public local, prin asigurarea urmitoarelor activiti{i:
1. reprezinti furnizorul de servicii socia in contractul incheiat cu persoana beneficiard;
2. asigurd fumizarea serviciilor sociale in teresul beneficiarului .in baza contractului incheiat
acesta:

3. asigurd accesul beneficiarilor la servicii
b) de informare a beneficiarilor, potenli
despre domeniul sdu de activitate, prin asig
1. demararea de acliuni care sd produca
prin informare gi sensibilizarc1,;
2. organizeazd, actLivitd;i psihosociale gi c
3. elaborarea de rrapoarte de activitate;
c) de promovare a drepturilor benef,rciari
a drepturilor omului i;n general, precum qi
categoriile vulnerabile care fac parte din
prin asigurarea urmbtoarelor activitS.li:

l.faciliteazd cunoaLgterea gi respectarea de
2. activitdli de reoreere-socializare,
3 promovarea participarii copiilor si a
d) de asigurare a oalitdlii serviciilor soci
1. elaborarea instrumentelor standardi
2. rcalizarca de evaludri periodice a
3" intocmeste proiecte si programe propri
e) de administrarrs a resurselor financiare
urmdtoarelor activitdti :

de sdndtate, educafie, informare qi cultur6.

lor beneficiari, autoritdfilor publice gi publicului
urmdtoarelor activitdti :
impact ldrgit asupra comunitdlii qi opiniei publice
Iturale;
gi a unei imagini pozitive a acestora, de
prevenire a situaliilor de dificultate in care pot i
ia de persoane beneficiare, potrivit scopului acest
tre beneficiari a drepturilor gi obligaliilor ce le revin;
gi dezvoltarea deprinderilor de viala i

iliei la viata sociala si cultivarea relatiilor i
prin realizarea urmdtoarelor activitdli:
utilizate in procesul de acordare a serviciilor;
iilor prestate;
care sI asigure cresterea calitAtii activitdtii;
materiale gi umane ale centrului prin rcalizarea

Intern

l. asiguri

titlu gratuit;

fumiz;area serviciilor sociale

ART. 8. Strurctur organizatorici, umirul de posturi qi categoriile
^
(1) Serviciul sor:ial "Csntru
copii aflali in situafii de risc de
de zi
funcfioneazd cu un numdr de 5 total pe
din 29.05.2005, din care:
a) personal de specialitate de ingrijire gi
b) personal cu funcfii administrative,
Instrucliuni:
1. Structura organizatoricS, numdrul de
cadrul centrului se aprobd, dup6 caz, prin:
b) prin Hotdrdrea Consiliul Local m.27
2. Incadr area personalului se r ealizeazd
statul de functii aprobrat.
ART. 9. Personalul de conducere
(1) Personalul de conducere poate fi:
a) gefde centru;
(2) Atribufiile personalului de conduce
a)asigurd coordonarea, indrumarea
serviciului qi propune organului compet
indeplinesc in mod corespunzdtor atribuli
furnizdrii serviciilor sociale, codului muncii
b) elaboreazd rapoartele generale privi
obiectivelor gi intocmeqte informdri pe care I
c) propune partic;iparea personalului de
d) colaboreazd c:,u alte centre/al{i furni
civile in vederea schi.mbului de bune practici
asigurare a calitdtii serviciilor, precum gi
rdspundd nevoilor persoanelor beneficiare;
e) intocmeqte raportul anual de activi
f) asigurd buna d.esfr$urare a raporturilo
g) propune furnizorului de servicii soci
personal;
h) desftqoard activitdli pentru
i) ia in consideraue Si analizeazd orice
drepturilor beneficiariilor in cadrul serviciului
j) rdspunde de calitatea activit6lilor
in limita competenfei, misuri de organizare
dvpd caz, formuleazd propuneri in acest sens;
k) organize azd ar:tivitatea personalului
regulamentului de orpganizare gi funcfionare;
l) reprezintd serviciul in relaliile cu furn
instituliile publice, cu persoanele fizice gi juri

conform prevederilor Hotdrdrii
asistenfd; personal de specialitate

personal
de pdri li"
Local nr 43
aux iliar:

turi gi categoriile de personal car$ funclioneazd in

in 19.03.2009.
u respectarea numdrului maxim de posturi previzut

i

controlul activitdtilor desfdgurate

lul
sanc{iuni disciplinare pentru sa.laria}ii care nu iqi
, cu respectarea prevederilor legale din do iul
de

prezirtd furnizorului de servicii sociale;
itate la programele de instruire gi perfec{io
de servicii sociale giisau alte structuri ale
a imbundtdtirii permanente a instrumentelor propri de
identificarea celor mai bune servicii care sd

de muncd dintre angajalii serviciului/centrului;
aprobarea structurii organizatorice qi a numbrului

care ii este adresatd. referitoare la inc6lcdri al
care il conduce;

urate de personalul din cadrul serviciului gi di
sd conducd la imbundtdtirea acestor activitdti

asigurl respectarea timpului de lucru gi a
I de servicii sociale gi, dupd caz, ctr autoritatile
ice din fara qi din strdinltate, precum qi in justilie;

Intern

m) asigurd comunicarea qi colaborarea
nentd cu serviciul public de asistenld socialS
nivelul primdriei gi de la nivel judelean, cu te institulii publice locale qi organizalii ale
civile active in comunitate, in folosul benefi
n) numeqte gi elibereazd din funclie
lul din cadrul serviciului, in condiliile legii;
o) intocmeqte proiectul bugetului propri al serviciului gi contul de incheiere a exercifiului
bugetar;

p) asiguri indeplinirea mdsurilor de ad
prevederilor
a
din regulamentul propriu de o
q) asigurd incheierea cu beneficiarii a
r) alte atribulii prevdzute in standardul
(3) Funcfiile de oonducere se ocupi prin
(4) Candidatii pr:ntru ocuparea funcliei
invdldmAnt superior irr domeniul psihologie,
2 aniin domeniul senriciilor sociale" sau
in domeniul juridic, rnedical, economic Ai al
ani in domeniul serviciilor sociale.
(5) Sancfionarea disciplinard sau eli
condiliile legii.

la cunogtin{d atdt personalului, cdt gi beneficiari
izare gi funcfionare;
ractelor de fumizare a serviciilor sociale;
nim de calitate aplicabil.
sau, dupd caz, examen, in condiliile legii.
conducere trebuie sd fie absolvenfi cu diplomd
;istentd sociald qi sociologie, cu vechime de minin
venli cu diplomd de licenfd ai invdfdmdntului supr or
;tiinlelor administrative, cu experienld de minimu 5

lin funcfie a conducdtorilor instituliei

se face

in

ART. 10. Personalul de specialitate
reprezentat de asistent social, educator gi consiJ
psihologic-voluntar.
(2) Atribufii ale personalului de speciali
a) asigurb derularea etapelor procesului acordare a serviciilor sociale cu respectarea
prevederilor legii, a standardelor minime de litate aplicabile qi a prezentului regulament;
b) colaboreazd ctu specialigti din alte
re in vederea solutiondrti cazurilor. identificdrii de
resurse;

c) monitori zeazd respectarea standardel
minime de calitate;
pun in pericol siguranfa beneficiarului, situalii
d) sesizeazd conclucerii centrului situalii
nerespectare a prevederilor prezentului reg
e) intocmeqte rapoarte periodice cu privi la activitatea derulatd;
fl face propuneri de imbundtdlire a activi lii in vederea creqterii calitafli serviciului gi

respectdrii legislaliei;
g) alte atribulii prevdzute in standardul
Asistentul social are urmltoarele atri
a) face evaluarea inilialS a nevoilor copil
intocmirii refeiratului de situatie;
b) {ine evidenfa dosarelor copiilor, le
c) face demersuri pentru oblinerea de infi
d) faclliteazd contactele cu familia I
integrare familiala gi sociala a copilul
e) acordd consiliere copilului atunci cdnd
cazul. Educatorul are urmdtoarele atri
a) organizeazd activitdli de grup, in fu
stimulAnd libera exprimare a opi
promovarea intrajutordrii a comunicdri
b) intocmegte caietul de observalii
c) menline permanent legdtura cu gcoala,
un partener in instruirea gi educarea
d) ajutd copiii sd-gi efectueze temele,
individuald gi particul arizati ritmului
e) colaboreazd indeaproape cu asistentul

nim de calitate aplicabil.
rii:
lui pentru cazurile in care se solicitd in vederea
pleteazd qi reactuali zeazd conform procedurilor;
rmalii suplimentare, atunci cdnd este cazul;
gi se implicd in punerea in practicb a programului

e de propunerile qi preferinlele personale ale copii
contribuind la educarea spiritului de echipa,

intre copii/tineri;
copiilor gi figele de evaluare;
ucatorii, invdfdtorii qi profesorii devenind
demersuri pentru o pregdtire c6t mai buni
posibilitafi lor fiec6rui copil;
social al centrului de zi, responsabil de

Intern

a)

b)

c)
d)
e)

Consilierul psihologic are urmdtoare atributii:
identific[ problemele de naturd famiU
(abuz, neglijenfd) care pot afectadezvoltarea gi
performanta gcolard a elevului, com
ul, dezvoltarea personald;
oferd intervenlii cu caracter su
in situafii de crizd copiilor care se confruntd
dificultdli specifice mediului gcolar famlial: dificultdli de invdfare, dificultSli de
gcolard, incluz:iune socialS, absentei
dezvoltare personald,etc. ;
recomandd gi incurajeazi copiii gi pd fii acestora sd solicite qi sd accepte asistenld
specializatd in. cazul in care se confi
cu probleme de sdndtate frzicd gi/sau psihicd;
observd qi evalueazd performanfa
, comportamentul qi dezvoltarea copilului, utili
metode qi instrumente specifice;
gi dezvoltare personald qi ii asistd in
implicd copiii in activitdli de au
dezvoltarea deprinderilor $i atitudinil utile in luarea deciziilor legate de carierd;

ART. ll.Personalul administrativ,

irie, intre{inere'repara{ii, rleservire

Personalul administrativ asigurd activi ile auxiliare serviciului social : aprovizionare,
itorii de intretinere voluntari.
mentenanld, achizilii etc. gi este format din m
lnere sunt:
Principalele atributii zrle muncitorilor de in
asigurarea igienei pentru spatiile cent ui de zi
asigurarea corLditiilor de functionare
tru centru * caldura, utilitati, etc.
aprovlzlonarea cu materlr pnme,
le
distribuirea hranei
asigurarea intretinerii spatiilor
verificarea si intretinerea echipamen or de lucru.

ART. L2.Finarn{area centrului
(1) In estimarea bugetului de venituri qi
tuieli. centrul are in vedere asigurarea resurselor
necesare acorddrii serviciilor sociale cel puli la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile
(2) Finanfarea clLeltuielilor centrului se
asigura, in condiliile legii, din urmdtoarele
a) bugetul local al Comunei Cislau;
a intrelindtorilor acestora, dupd caz;
b) contribufia persoanelor benefi ciare
i din partea persoanelor frzice ori juridice din {ard
b) donafii, sponsorizdri sau alte contri
din strdindtate;
d) fonduri externLe rambursabile gi
e) alte surse de fiinanfare, in conformi

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
Consilier locerl
Burghel Constantin

ursabile;
cu legislalia in vigoare.

Contrasemneaz6:t
SECRETAR DELEGIAT
Ins. Marincean Simion

,rll/

Anexu 2
La HC
Din data

REGULAME

DE ORDINE INTERIOARA a

Neaga
tru copii cu val'ste cuprinse intre 3-6 an\"
localitatea Buda-C iunesti , Comuna Cislau

" Centrulului de zi Doamna

CA
DI

Art.l.

Regulamentlul intern stabileste di
baza Codului murrcii, a legislatiei munc
Neaga pentru copiLi cu varste cuprinse i
Cislau

LUL I
II GENERAI,E
itiile referitoare la organizarea si disciplina munci ln
in vigoare pentru serviciul Centrulul de zi
a
3-6 ani

"

din localitatea Buda-Craciunesti . Co

Art.Z. Personalul " Centrulului de zi
Neaga pentru copii cu varste cuprinse intre 3-6
" din localitatea lJuda-Craciunesti are ligatia respectdrii cu strictete a regulilor general
permanente de corrduitd si disciplind sta lite potrivit dispozitiilor prezentului regulament.
salaratiatii sunt obl.igate sd cunoascd pre
ile prezentului llegulament intem.
Art.3.Disp ozitiile prezentului Regulament intern pot fi completate prin norme interne de se
norrne generale sau specifice in domeni conduitei salaraitilor, in mdsura iin care acestea
necesare, precum si prin fisa postului.
Art.A. Prezentul re:gulament de ordine i
Doamna Neaga pentru copii cu varste
Comuna Cislau. precum si beneficiarilor

Capitolul

II

-

rd se aplicd tuturor salariatilor din " Centrulul
nse intre 3-6 ani
din localitatea Buda-Craciu

"

tive generale, grupul

{inti

Art. 5. Obiective genLerale:

iii aflati in situatii de risc social de asisurare
1) initierea unei altemative de ajutor pentru
pentru depdsirea impasulu.i social;
neficiari
familiilor
copiilor
si
a
consilierii
sprijinului
2) prevenirea abandonului prin cresterea cali ii vietii copiilor aflati in dificultate;
ntru copiii din fanrilii marginalizate social si
3) reducerea riscului de excluziune social5
stimularea dezvoltArii personalitdtii acestora
ca copilului allat in dificultate
4) sensibilizarea societdtii cu privire la probl

a

Art. 6. (1) Grupul {intI sunt copii cu vdrsta prinsd intre 3 gi 6 ani, care:
a) au domiciliul stabil in localitatea Buda
inere din partea familiilor.
b) aflati in situatii dilicile fird posibilitate de
(2) Beneficiarii / potenlialii beneficiari fac
din urmdtoarele cate eorii :
a) copiii din mediul socio-economic foarte
, in care exist?i riscul de separare a copilului de
familia sa;
b) pirintii, reprezent€mtii legali, precum si al persoane care au in ingrijire acesti copii si care
beneficiazd,de servicii de consiliere si servici destinate prevenirii separirii lor;
c) copiii care au beneficiat de o misurd de
lie speciald gi au fost reintegrali in familie;
de divor!;
d) copiii din familii rnonoparentale sau in
e) familiile care se afl6 intr-o situalie de difi Itate, gi in imposibilitatea de a dep[gi pnn forle p
aceastd situalie;
f) copiii maltratali, neglijafi sau abuzafi in

u,

t

g) copiii a cdror pdrinfi luqeazd, gi nu existd
educarea copilului;
h) copiii din familii cu boli cronice grave

lSrgite pentru ingri irea, securltatea

Programul zilnic aJ[ copiilor inscrisi la
de zi cuprinde 3 repere
- seryirea mesei de pr6,nz;
- pregdtirea lectiilor prentru a doua zi;
- pregdtirea suplimentarA, activitdti educati
sau distractive.
Programul Centrului rse desfbsoard intre orele 2,oo-16,00

Drepturile qi obliga{i

Art.7. Drepturile Centrului

pitolul III
beneficiarilor, solu{ionarea reclama{iilor

iii aflati in situatii de risc in relafiaL cu beneficiarii:
(1) de a verifica veridicitatea informafiilor
ite de la beneficiarul de servicii sociale;
(2) de a sista acordarea serviciilor sociale c6t beneficiar in cazul in care constati cd acesta
fumizat informalii eronate ;
(3) de autiliza, in condiliile legii, date de
inalizate
intocmirii de statistici pentru
dezvoltarea serviciilorr sociale.
de zi pentru

Art. 8. Obligafiile Cr:ntrului

de zi pentru co
(1) sA respecte drepturile qi libertdlile funda
ntale ale beneficiarului in acordarea serviciilor
(2) sd acorde servicii rsociale, cu respectarea
minimale de calitate a serviciilor sociale
(3) sa fie receptiv 9i sd {ini cont de toate
ile beneficiarului de servicii sociale in indeplin
obligaliilor contractuale gi sd considere ci bene iarul qi-a indeplinit obligatiile contractuale in
in care a depus toate e:forturile;
(4) sA informeze beneficiarul de servicii soci
asupra: - confinutului serviciilor sociale qi condili
de acordare a acestora; - oportunitSlii aco
i altor servicii sociale; - listei la nivel local cupri
furnizorii acreditali sd acorde servicii soci ; - regulamentului de ordine intemd, codul
oricdrei modificdri de drept a contractului;
(5) sA reevalueze periodic situafia benefici
ui de servicii sociale, gi, dupd caz, sd completeze
gi/sau sd revizuiascd programul personalizat
intervenlie exclursiv in interesul acestuia'
(6) sA respecte, conform legii, confidenlialita
datelor gi infomraliilor referitoare la beneficiarul
servicii sociale;
(7) sd ia in considerare dorinfele qi
ile obiective ale beneficiarului cu privire la
serviciilor sociale.
(8)
Art.9. Obligatiile beneficiarilor serviciilor
ite de Centru de
21

a. sd respecte regulamentul de ordine in
b. sd participe la activitalile organizate de

a centrului;

institufie; c. sd respecte orarul centrului :
c. sd aibd un comportament civilizat gi o fi
vestimentard
decent6; d. sd foloseascd gi sd pS.streze cu grij dotdrile din centru;
d. sd foloseascd gi sd p[streze cu grijd bunu le puse la dispozilia lor in cadrul
centrului;
e. sd foloseascd inc[l![minte adecvatd activi
ilor pe care le desfrgoarl in centru.
Art. I 0. Drepturile benefi ciarilor:
a. sd beneficieze de toate serviciile oferite in
b. sd folose ascd baza tehnico-materiald existe
c. sd fie trata\i cu respect gi s[ nu fie supuqi

in conditiile prezentului regulament;
tratamente discriminatori i ;

Intern

d. sd li se asigure confidenlialitatea datelor gi nformaliilor personale, in condiliile legii;

Art.

11. Solu{ionarea

reclama{iilor:

Beneficiarul/familia are dreptul de a formula
serviciilor sociale.Reclamafiile pot fi
direct. Centrul de zi pentru copiii aflati in
reclamafiilor, consultdnd atdt beneficiarul
formula rdspuns in termen de maximum 10 zi

verbal gi/sau in scris reclamalii cu privire la aco
Centrului de zi pentru copiii aflati in situtii de
situatii de risc are obliga{ia de a analiza con[i
servicii sociale, cdt qi specialiqtii implicafi, gi
e de la primirea reclamafiei.

Art. l2.Obligatiile salariatilor
l.Personalul din cadrul Centrului de zi are ligatia de a respecta ordinea si disciplina la locul
munc6, de a indeplini toate sarcinile de
lClU Ce U revin potrivit fisei postului,
individual de muncd.
2.Principalele obligatii ale salariatilor sunt:
-sd respecte normele de conduitd profesionalS
civicd previzute de lege
-sd-si indeplineascd cu profesionalism, im
ialitate si in conformitate cu legea indatoririle
serviciu -sd execute olllisatiile de serviciu
-sd pdstreze secretul de serviciu si con
in legdturS cu documentele de care
cunostintd in exercitarea atributiilor de servici
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EXPUN

la proiectul de hot[rdre privind
a serviciului social Centrulul de zi
ani " din localitatea Buda-Craciunesti , C

Prin proiectul de hotardre supus
Cislau propunem aprobarea Regulamentu
zi ,,Centrul ingrijire zi", in conformitate
Nomenclatorului serviciilor sociale,
functionare a serviciilor sociale.
Scopul aotivitdtii ,, Centrulul de
intre 3-6 ani " din localitatea Buda-C
abandonul prin cresterea calitdtii vietii
programe de educatie adecvate v6
particularitdtilor a,cestora, refacerea si
pentru depdsirea situatiilor care ar putea d
in vederea integrdrii si incluziunii
publice si reprezentantii sociedtii civile
drepturile persoanelor mentionate, in

DE MOTI
rea Regul
na Neaga pen

de organizare si functionare
cu varste cuprinse intre 3-6

una Cislau,

i de organiza
u prevederile

optare Consiliului Local al comunei
si functionare a serviciului social de
otdrArii 867 12015 pentru aprobarea

umsla

lamentului-cadru de organizare si

dezbatere si

zi Doamna N ga pentru copii cu varste cuprinse
unesti , C
na Cislau"este acela de a preveni
ilor aflati in icultate, precum si dezvoltarea unor
i, nevoilor,
ialului de dezvoltare si a
voltarea
t[tilor copiilor si ale pdrintilor sdi
ina separa

iale a tutu
obligatia sd
ant6 cu p

copilului de familia sa.
categoriilor de persoane, autoritdtile
veze, sd respecte si sd garanteze
ile actelor normative nationale cu

caracter social.

Urmare a modificdrii lesislatiei
hotdrdre privind aprobarea unui nou
Centrulul de zi Doamna Neaga pentru
Buda-Craciunesti , Comuna Cislau,
In urma referatul ui nr......................
aprobarea noului Regulament de organizare
ingrijire zi", conform Hotdrdrii 86712015 pe
precum si a regulamentului-cadru de organi
Avand in vedere prevederile art. 45 alin. 6 din
republicatd, cu modific 6rile si completdrile u
aprobarea regulamentului de organizare Si
al "Centrului de zi Doamna Neaga pentru
localitatea Buda-Craciunesti , Comuna Ci:
Dupd intocmirea raportului de specialitate
va fr prezentat spre dezrbatere si aprobare Consi

domeniu, se impune intocmirea unui proiect de
t de organi
si funcionare a serviciului social
l cu varste c pri.nse intre 3-6 ani " din localitatea
at compartlm ntr:l de asistenta sociala s-a propus
i functionare a serviciului social de zi ..Centrul
tru aprobarea
menclatorului serviciilor sociale.
si functionare serviciilor sociale.
nr.2l5/
I a administratiei publice locale,
ioare propun rm6torul proiect de hotarare privind
sta
ului de ordine interioard
cu varste
intre 3-6 uni " din
roiectul de ho
iului Local al

Q:

re insotit de expunerea de motive

unei Cislau

JUDETUL BUZAU
COMI-INA CISLAU

Nr.f.ry.l..t ....W., ta. 2019

RAPORT
la proiectul de hotdrdre

privind

organizare Si funct nare si a
interioard al "Cent lui de zi
re 3-6 ani
cu varste cuprtnse
Cislau
Craciunesti . Com
Prin expun,erea de motive nr.
Consiliului Local proiectul de hotdrdre ma
in confo;rmitate cu prevederi
Nomenclatorului serviciilor sociale,
functionare a senviciilor sociale se ap
serviciului social dle 2i,,, Centrul de zi
ani " din localitatea Buda-Craciunesti
serviciului social si care contine cel putin
serviciului social, cadrul legal de infii
baza acorddri i servici ilor.functi i le si activr
obligatiile persoan,elor beneficiare, struc

ALITATE

MUN DE SP

I

'

rea regulamentului de
lamentului de ordine
Neaga pentru copii
clin localitatea tsuda-

supune dezbaterli si aprobdrii

comunei

sus mentlonat

G nr.867/2015 pentru aprobarea
lamentelor-cadru de orsanizare si
Regulamen I de orsanizare si functionare a
na Neaga
tru copii cu varste cuprinse intre 3-6
au care este un document propriu
Comuna
Ci
,
tificarea serviciului social, scopul
urmdtoarele: i
functionare, principiile care stau la
organlzare
ile principa conditiile de accesare, drepturile si
organizatori , numdrul de posturi si categoriile de
art.2 din

msla

personal.

Centrul ingrijire zi este organizat si
precum si cu respectarea principiilor
prevdzute de legislatia specific[ .
Beneficiari ai serviciilor sociale
cu
varste cuprinse intre 3-6 ani
copii
Cislau"sunt copiii care au vArsta cuprins[
conditii:
-au domiciliul stabilin satu
-se afl6 in situatii dificile
-copiii din mediul socr
de familia sa;
-copiii care au beneficiat de
in familie;
-copiii orfani de unul sau
-copiii care fac parte dintr-o
-copiii ai clror pdrinti
incadrare in grad de handicap (mediu
Persoanelor cu Harrdicap pentru Adulti,in
-copiii din familii monopare
-copiii din familie cu moral

form prevederilor legale in vlgoare,
tioneazd
care stau la baza acorddrii serviciilor sociale
errtrul de zi Doamna Neaga pentru
Buda-Craciunesti , ComunA
din locali
intre 3 ani si ani si care indeplinesc urmdtoarele
izate de cdtre

Buda-Craciun
posibilitate d sustinere din partea familiilor.
omic foarte
t, in care existd riscul de separare
mdsurd de

tie speciald si au lbst reintegrati

s6:;

penslonan,

v

navl cronici sau au certificat de
),emis de Comisia de Evaluare a

sau accen
itiile legii;
tale sau in cu de divort;
t, cu pdrin i cerre consumb droguri;
-copiii proveniti din famili le in care exi
violentd si care sunt marcati de

aceste evenimente;

-uuplrl utll laltullilg (
r9! rurra[
lulla[ lllru
rrl
llltu ritu
titu suu ulsulg;
-copiii din familiile benefic rre de VMG in corrditiile
corrditiil prevdzute de Legea
416/200t;

-copiii pdrdsiti de parinti si
Capacitatea Centrului ingrijire zi
beneficieze de serviciile din cadrul cen
cadrul Centrul de z:i se face in urma dispozi
Conform prevederilor art.3 ali
Nomenclatorului rserviciilor sociale,
functionare a serviciilor sociale. furnizorii
elabora, pentru fiecare tip de serviciu
organizare si functionare , pe care le
prevdzut de lege.
Propunerea de mai sus

fiind legald

grija bhnicilor.
blunicilor.
te
e de Il)5 benpficiari,
benellclan, iar persoanele care vor sd
baza unei cereri. Admiterea in
ui
ri fac solicitarba
solicitarfa in bar
prirfarului.
iei scrise a priq\arului.
masi ?n
mas.i
in

pentru aprobarea
nr.
I din HG nr.86712015
$,

de organizare
um
lm si a regrilamentului-cadru
regrilamentu

si

servicii sociale au obligatia de a
ublici si privali der sen
regulamente proprii de
ial aflat in apministrare,
apministrr
>ial
hotdrdfe/decizi a organului de conducere
bd prin hotdrdleldecizie
necesard si opfrtund
oppnund in
in conformitate cu prevederile

put
locale, republicat5, cu
1I a administr{tiei publice
d, specialitate cu privire la
modificdrile si cc,mpletirile ulterioare, s a intocmit ra$ortul de
art. 45 alin. (1) rlin Legea nr. 2l5l

2C

flunctionare a sbrvriciului
sprvriciult social de zi .. Centrului de
aprobarea Regulantentului de organizare si functionare
intrf 3-6 ani
ar
din localitatea Budacuprinse intrp
zi Doamna Neaga pentru copii cu va
impigund cu intreaga documentatie va fi
hotdr6re implpund
Craciunesti , Comuna Cislau. Proiectul
com{nei Cislau
Cisl
supus spre dezbatere si aprobare Consiliulu Local al comdnei
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