
Protecţie socială
Obiectiv 1. Dezvoltarea şi eficientizarea prestării serviciilor sociale

PROIECTE Indicatori de monitorizare

Dezvoltarea serviciilor de asistenţă personala la domiciliu, prin evaluarea volumului necesar de servicii date

1 .Anual a crescut numărul unităţilor de la 51 unităţi la 70 unităţi.în aşteptare se află 67 persoane.Pentru anul 2020 ne propunem dezvoltarea a 5 unităţi.2.Toţi angajaţii serviciului au fost supuşi evaluării şi evaluaţi 100%.3.Serviciu acreditat.4.Desfaşurate 9 şedinţe ordinare.5.Organizate 43 şedinţe de supervizare a personalului.6.0rganizate 2 mese rotunde cu angajaţii şi potenţialii angajaţi ai serviciului, după caz cu particparea beneficiarilor , în 2 localităţi al raionului.(s.Borogani şi s.Sarata-NouăConstituirea unei bănci de date sociale pentru persoanele şi familiile aflate în stare de risc social. Baza de date a fost creată fiind revizuită periodic.Pentru anul 2020 ne propunem înregistrarea şi evidenţa beneficiarilor în progrmul SIIAS, unic pe ţară..Dezvoltarea unui studiu şi cercetare privind persoanele în situaţii sociale precare din raion. Studiu elaborat



( (

Elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor integrate de asistenţă socială. Strategie elaborată per servicii.
Mobilizarea cetăţenilor şi promovarea voluntariatului în sfera problemelor sociale prin intermediul informării acestora (mass-media, seminare, etc.).

Organizate 2 mese rotunde şi 1 seminar. Organizarea unei şedinţe de informare cu voluntarii în cadrul Centrului pentru tineret din or.Leova
Realizarea campaniilor de informare în comunitate despre activitatea asistenţei sociale şi rolul acesteia (realizarea şi distribuirea materialelor informative despre activitatea asistenţei sociale, dezvoltarea unei reţele de puncte de informare despre serviciilor sociale şi consiliere pe teritoriul raionului Leova].

Perfectate 25 de panouri informative în primăriile raionului Leova;Distribuite 120 de pliante privind oferirea şi prestarea serviciilor de către asistenţa socială;Perfectate şi distribuite 150 de broşuri privnd recrearea Serviciului social „Echipa Mobilă,, Organizarea unei şedinţe de informare cu voluntarii în cadrul Centrului pentru tineret din or.Leova.Evaluarea resurselor umane existente şi nevoilor de formare profesională Studiu evaluat şi perfectarea planulurilor de supervizare profesionaă per servicii.
Organizarea schimbului de experienţă şi vizitelor de studiu cu personalul din alte localităţi din Republica Moldova şi localităţi din străinătate.

Schimb de experienţă realizat .DAS PF Leova a găzduit;-specialiştii rlui Cantemir;- specialiştii rlui Basarabeasca;
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- speialiştii rlui Cimişlia;- Direcţia Generală asistenţă socială Vaslui din Romania.Circa 150 de specialişti, dintre care 42 din rl.Leova au făcut schimb de experienţă.

Instruirea personalului în domeniul serviciilor sociale. Personal instruit 175.Pregătirea profesională a 7 angajaţi al Azilului pentru persoane în etate si cu dizabilităţi;Asigurarea mobilităţii asistentelor sociali (de ex.: dotarea cu automobile punctele comunitare ale asistenţilor sociali sau cu biciclete). Procurarea automobilului Dacia pentru creşterea calităţii prestării serviciilor; Reînoirea mobilierului în cadrul Azilului.Atragerea şi motivarea tinerilor specialişti în raion prin facilităţile sociale (de ex.: oferirea tichetelor de masă, locuinţe sau alte pîrghii de atragere). Crearea condiţiilor pentru extindere a circa 15 % din beneficiari în cadrul Azilului ( 25 % realizat);
Obiectiv 2. Incluziunea persoanelor cu dizabilităţi în viaţa social-economică

PROIECTE Indicatori de monitorizareElaborarea strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi în raion.Adaptarea infrastructurii social-economice pentru asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la servicii comunitare şi spaţii publice (instalarea pantelor de acces la instituţiile publice).
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Colaborarea asistenţilor sociali cu medicii de familie pentru persoanele în nevoie. 1. Colaborare trimestrială în baza HG1382 privind prevenirea mortalităţii infantile;2. Colaborare în elaborarea planurilor individualizate pentru 135 persoane;3. Colaborare în cadrul şedinţelor de examinare a dosarelor în cadrul Comisiei copilului aflat în dificultate ( în număr de 4 şedinţe);Organizarea seminarii/ dezbaterii/ întîlnirii de grup pentru copiii cu dizabilităţi privind educaţia, recuperarea, integrarea lor în societatea. Organizarea a 2 mese rotunde şi 8 întilniri ai grupului de lucru privnd educarea şi reintegrarea în societate a copiilor cu dizabilităţi.Crearea unor ateliere protejate în localităţile raionului avînd drept scop desfăşurarea de activităţi de formare, dezvoltare şi perfecţionare a abilităţilor Ateliere create
Instruirea asistenţilor sociali ai persoanelor cu dizabilităţi în vederea creşterii calităţii îngrijirii beneficiarilor Organizate 12 şedinţe de instruire cu asistenţii sociali comunitari;Organizate 5 şedinţe cu asistenţii personali;Organizate 9 şedinţe cu lucrătorii sociali;Facilitarea angajării în cîmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi prin scutirea parţială de taxe locale a agenţilor economici. . I
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Susţinerea creării unor întreprinderi sociale.Susţinerea creării serviciilor sociale: locuinţe protejate, casa comunitară, Cxrearea serviciului social de suport monetar;
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RESPIRO Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii;
Obiectiv 3. îmbunătăţirea modului de viaţă a persoanelor vîrstnice

PROIECTE Indicatori de monitorizareElaborarea cercetării privind modul de viaţă a persoanelor vîrstnice. Studiu efectuatPromovarea parteneriatului cu organizaţiile neguvernamentale care activează în domeniul persoanelor vîrstnice. Participarea angajaţilor DAS PF la 2 evenimente organizate de AO„Parteneriat Social,,Desfăşurarea 1 Conferinţa regională privind prestarea serviciilor sociale persoanelor vîrstnice cu implicarea partenerilor ( AO„Parteneriat social,,, AO„Armonie Plus,,,parteneri străini,...) încheierea acordului de parteneriat cu WONDER DOR,, Germania;
Obiectiv 4. Integrarea copiilor din familii vulnerabile şi în situaţii de risc în societate

PROIECTE Indicatori de monitorizare



Dezvoltarea programelor educaţionai-ocupaţionale în centre de zi în vederea încurajării integrării sociale a copiilor din familii vulnerabile. Cultura şi alimentaţia sanatoasă.; Orinetarea profesională; Educaţia civilă şi voluntariatul.Organizarea seminarii/dezbaterii /întîlnirii de grup pentru copiii din familii vulnerabile privind integrarea lor în societatea. 1 masă rotundă „Ce să fac dacă părinţii pleacă păeste hotarele ţării ( 38 participanţi);2 întîlniri de grup „ Dezvoltarea şi promovarea parteneriatului (25 participanţi);1 seminar „Valoarea familiei,,;2 mese rotunde în parteneriat cu Centrul prietenos tinerilor „Particularităţile de dezvoltare fizică şi psihică a copilului,,1 seminar „TBC şi dauna fumatului,, 9participanţi 15.1 seminar „SIDA şi bolile transmisibile,, 9particpanţi 21);


