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PREZENTAREA GENERALA

Direcfia Generalii Asistenfi Sociali gi Protecfie a Familiei a fost reorganizatd
prin decizia Consiliului Raional Cahul nr.l0/14-IV din 21.12.2017.

DGASPF este o subdiviziune structurali din subordinea Consiliului Raional
Cahul qi are statut de directie generald, in conformitate cu Normele privind instituirea
subdiviziunilor structurale ale autoritiitilor publice, aprobate prin Hotdrirea Guvernului
nr.l00l din 26 decembrie20ll.

Direcfia Generali Asistenfi Sociali gi Protecfie a Familiei are sediul in
municipiul Cahul, sfr. $tefan cel Mare ll0, Telefon de contact: fax:029943655,
tel. 029943633, email: as.cahul@email.com

n[IsruttE
Direcfia Generali Asistenfi Sociali gi Protecfie a Familiei are misiunea de a

recunoa$te independenla gi autonomia personalitdlii, respectarea demnit{ii umane,
universalitatea dreptului la asistentd socialS, garantarea accesibilitdlii acesteia,
solidaritate social6, flexibilitatea mdsurilor de asistenli sociald, aducerea lor in
concordan{i cu necesitIlile reale ale persoanei sau ale familiei aflate in dificultate,
parteneriatul social ca mijloc de realizare gi evaluare a misurilor de asistentd social[,
responsabilitatea personali a beneficiarului de asisten{E social6.

Asistenla sociald este o componentii a sistemului protec[iei sociale, care cuprinde
un ansamblu de servicii 9i prestatii sociale de proteclie a persoanelor, familiilor,
grupurilor, cure nu au posibilitate de a-gi asigura prin eforturi proprii accesul la o viali
decentS.

in perioada rapoftate a anului 2018:
PRTORTTATEA NR.l a DGASPF a fost,,Dezvoltarea serviciilor de asistenli sociala
de mai bund calitate".
OBIECTM]L GEIIERAL - ,,Crea.rea gi diversificarea serviciilor altemative de
asistentd social6".

Directia General[ Asistentd Sociald 9i Protectie a Familiei a elaborat gi promovat
programe de activitate, planuri de actiuni, regulamente in domeniul gestionat. Totodat[,
directia este garantul institulional pentru respectarea drepturilor cet6tenilor la mEsurile
de protectie social6.

In cadrul Directiei Generale Asistentd Sociali qi Protec{ie a Familiei Cahul
activ eaz6, mai multe subdiviziuni :

:

Centrul de Asistentd Sociald de Zi pentru copii;

..IMPREW,4":

,/

,/
,/



,/ Centrul Maternal:
,/
,/ Sertticiul prestalii sociale:

,/ Sertticiul Asistenld Sociald:

{ Sertticiul.t "' t - protezist:

,/

,/ Resurse umane:

,/ Activitatea.t" . t -' -'

,/ Arhivarul.



1. Directia <Protectia Drepturilor Copiilor si a Familiei>

Obiectivele primordiale de activitate

. Acordarea asistentei de specialitate gi a suportului neceszlr copilului gi familiei,
in vederea respectdrii drepturilor copilului.

. Stabilirea statutului copiilor rdmaqi temporar ftrd protectia pirinteasci, a
copiilor rimagi fErd proteclia pdrinteasci qi a copiilor adoptabili.

. Prevenirea separdrii copilului de pdrinti.

. Asigurarea mdsurilor de protectie speciali pentru copiii aflati in dificultate.

. Monitorizarea situatiei copilului aflat in sistemul de protec{ie gi revizuirea
periodicd a plasamentului.

. Evaluarea garan{iilor morale qi materiale a solicitanlilor la adopfie.

Depistarea gi evidenfa copiilor aflafi in dificultate

in conformitate cu art. 3 din Legea nr.l 40 din 14.06.2013 cu privire la protectia
speciald a copiilor aflaJi in situalie de risc Ai a copiilor separati de pdrinfi, DGASPF
este Autoritate tutelare teritoriaH.

Conform ara.7 lit. g) din Legea mentionatil mai sus, autoritatea teritorial6 {ine
evidenta copiilor r6magi firn protectia pirinteascd aflafi in plasament planificat,
recepgoneazi/sistematiznaza datele privind copiii afla{i in evidenla autoritdlilor
tutelare locale.

La inceputul anului 2018 in eviden!5 se aflau in total 282 copii, pe parcursul
semestrului I din evidentE au fost scogi 102 copii (pe motiv c6, a fost solulionati
problema copilului, acesta a atins majoratul, a plecat cu familia s6 locuiasc6 in altii
localitate). In perioada anului 2018 au fost luali la eviden{i 436 copii, la sfirgitul
anului 2018 sunt luati la eviden!5 616 copii.

In scopul respectirii interesului superior al copilului, promovirii bundsterii Si
asiguririi protectiei sociale a familiilor cu copii afla1i in dificultate Direcfia Protectia
Copilului gi Familiei presteazd un gir de servicii care favoizeazd mentinerea copilului
in familie qi in comunitate cum ar fi:

r Tutela gi Curatela;
o Adoptia;
r Serviciul de reintegrare a copilului;
r Centrul de plasament reziden{ial;
o Serviciul AsistentdParentaldProfesionisti;
o Casele de copii de tip Familial;
o Comisia Raionald a copilului aflat in dificultate;
r Apdrarea drepturilor copilului in Instanta de Judecatii;
o Serviciul Sprijin Familial.

Tatelqsi Curatela (cooii rdmasi.fdrd protectia pdrinteascdl
In Serviciul Tuteli Curateld sunt la eviden!6 in total 85 copii (prin dispozitia

DGASPF) din care: 72 fitele cu plata indemnizatiei qi 13 tutele fXrd indemnizafie.



Pe parcursul anului 2018 au fost instituite 17 tutele (cu decizii conform Legii
Nr. 140) 9i scoqi de la evidenti 25 copii.

In evidenld sunt tnregistrali 1890 copii cu pdrinlii plecali peste hotare, din care
504 copii sunt sub tutela/curatela bunicilor, rudelor. Peparcursul anului 2018 aufost
instituite 85 ntele gi totodatd aufost scoSi de la evidenld 54 copii.
Adontia

In scopul implementiirii Legii privind regimul juridic al adoptiei nr. 99 din 28 mai
2010, la evidenta Autoritelii rutelare se afli in total 4l copii adoptati, doar in anul 20lg
au fost adoptati 3 copii, scogi din evidenlS 32 copii. in Registrul de Stat al adop{iilor se
afl6 in eviden{5 16 copii adoptali in perioada 2010-2018. un copil a primit statut de
adoplie. Raportul de evaluare a situaliei copilului adoptabil, anexele la raport qi decizia
privind stabilirea statutului copilului au fost expediate la Registrul de Stat al Adoptiilor.
De asemeni pe parcursul anului au fost evaluate garantiile morale gi condiliile
materiale la 9 cupluri de solicitanfi la adoptie. in rezultat: 2 cupluri au fost luate ?n
eviden{5 in Registrul de stat al Adoptiilor, la 7 cupluri a fost prelungit atestatul de
adoptator pe o perioadr de un an, un cuplu a fost scos din eviden!6 din motiv cd nu
intrunesc toate condifiile prevdzute de legislafie pentru adoptia unui copil.

Monitorizarea situa,tiei postadoplie a copilului se efectueazd de citre autoritatea
tutelard teritoriald, iar rapoartele de evaluare se prezintii autoritdtii centrale. Astfel in I
semestru au fost intocmite 22 rapoarle de evaluare postadoptie a copiilor. in rezultatul
evaluirilor s-a constatat c6, copiii s-au integrat bine at6t in familia adoptatorilor cit qi in
mediul social.

in evidenla sunt 4l copii adoptafi care primesc indemnizatie.

Serviciul reintesrare
In conformitate cu obiectivele propuse gi in contextul Strategiei nationale gi a

planului de acliuni privind reforma sistemului rezidenlial de ingrijire a copilului pe anii
2013-2020, specialiqtii evalueazd, gi monitorizeazd situatia copiilor reintegrati din
serviciile de plasament in familiile biologice. Astfel, aceste familii sunt monitorizate
de cdtre asisten{ii sociali comunitari gi incluse in Serviciul de Sprijin Familial.

Pe parcursul I semestru al anului 2018 au fost reintegra{i in familiile biologice 9i
extinse 17 copii din care: 3 copii din complexul Servicii sociale, 12 copii impreund cu
mamele din Centrul Matemal, 1 copil din Serviciul Tuteli 9i I copil din App.

Activititi in vederea prevenirii abandonului copiilor
Avdnd in vedere, ci cel mai favorabil mediu pentru cregterea gi dezvoltarea

copilului este cel familial, se intreprind un gir de mdsuri pentru prevenirea abandonului
sau separdrii copilului de familie cum ar fi:

o Colaborarea cu matemitatea;
r Depistarea cazurilor de refuz gi abandon;
o Implicarea in stabilirea formei de proteclie a copiilor abandona{i;
r Acliuni de prevenire a cazurilor de abandon prin servicii de sprijin familial;
o Monitorizareacazurilorpreluate;
o AudienlacetdJenilor;
o Deplasarea cu scopul reintegrdrii copiilorin familiabiologicd./extinsd sau stabilirea

statutului copiilor.
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Stabilirea statutului copiilor
Statutul copiilor este stabilit conform prevederilor Legii 140 din 14.06.2013

privind protectia speciald a copiilor afla1i in situalie de risc gi a copiilor separali de
pdrinfi. Total in eviden]d sunt inregistrali 146 copii, din care cu statut rdmagi fEr6
protectia pirinteasci - 120 copii gi cu statut ramagi temporar frr6 protectie pErinteascd -
26 copii. Pe parcursul anului 2018 a fost stabilit statutul la 29 copii, din care temporar
f5rd protecfie pdrinteascd 10 copii gi fdrd protec{ie pdrinteasci 19 copii, au fost scoqi din
evidentd 2 copii.

Prin Hotdrdrea Guvemului nr.378 din 25.04.2018 a fost aprobat
Regulamentul cu privire la stabilirea si plata tndemnizaliei zilnice pentru copii.
Beneficiarii indemnizaliei zilnice sunt copiii care delin statut de copil rdmas temporar
Jdrd proteclie pdrinteascd sau rdmas Jdrd proteclia pdrinteascd,stabilit in conformitate
cu Legea nr.I40 din 14.06.2013, plasayi tn serviciile de proteclie Si srmt incadrali intr-o
institulie de tnvd|dmdnt, tncepdnd cu clasa v pdnd la implinirea vdrstei de 18 ani.
Astfel, 48 copii plasali in serviciul tuteld /curateld Si 11 copii plasali tn serviciile APP,
ccrF, 2l copii plasayi la CSSPCTAD, total 80 copii beneficiazd de indennizalia
zilnicd . Bmeficiind de aceste tndemnizaSii copii impreund cu persoana cheie vor fi
invdlayi sd gestioneze propriul lor buget.

Apirarea drepturilor copilului in Instanta de iudecati
Conform Codului Familiei RM reprezentanfii autoritd{ii tutelare apari

interesele minorilor in instanla de Judecatd ti alte institulii de Stat.
Astfel pe parcursul anului curent au fost examinate 180 cereri, care au fost

lnaintate in judecatii cu decdderea din drepturi pdrinteqti, stabilirea locului de trai al
copiilor cu unul din pdrinli, stabilirea patemitiifii 9i alte cauze in care au fost apdrate
interesele la23E copii. Ca reniltat 25 pdrinli au fost decdzlli din drepturi pdrintegti
fati de 31 copii, luati de la pirinti fhrd decdderea din drepturile pdrintegti 14 copii gi
15E copii au fost stabiliti cu unul din pdrinJi, la 4 copii a fost stabilitd patemitatea gi alte
cazuri 31 copii.

DGASPF in colaborare cu ATL au inaintat in instan(a de judecatd 6 cereri
privind protecfia a 14 copii.

Pe parcursul anului 2018 specialiqtii directiei au participat in 405 gedinfe de
judecatS. Pentru Instanfa de Judecatd au fost elaborate 135 avize total: 97 pentru
stabilirea locului de trai al copiilor cu unul din pirinf;, 33 privind decdderea din
drepturile pdrintegti, 4 pentru stabilirea patemitiifii, 2 pentru permiterea redobdndirii
cetiiteniei altui stat.

Coordonarea activititii Consiliului raional pentru protectia conilului.
nbaza Deciziei nr.0ll23-IY din 22 martie 2016 a Consiliului raional Cahul a

fost modificatd componenfa membrilor consiliului cu un nou pregedinte gi noi membri.
In anul 2018 Consiliului pentru Protecfia drepturilor copilului qi-a desfiiqurat

activitatea conform planului aprobat la inceputul anului. Astfel, in cadrul a 3 qedinfe au
fost discutate toate subiectele planificate.

La qedintd au fost invitafi primari, secretari, directorii institutiilor de invdpmdnt,
membri ai Consiliului Consultativ al copiilor, Reprezentantul Oficiului avocatului
poporului, reprezentanfi ai ONG - urilor in domeniul de protecfie a copilului.



Pe parcursul anului, membrii consiliului pentru protecfia
examindnd situafia copiilor in cadrul

drepturilor copilului,
s-au deplast in teritoriu, qedinfelor echipelor
multidisciplinare locale.

Prin Decizia consiliului Raional din 22 martie 2016 m.0l/23-IV a fost
modificatii Componenla Comisiei raionale pentru protectia copilului aflat in dificultate.

Pe parcursul anului 2018 au avut loc - 14 gedinle. La prima qedinfd a consiliului
raional se propune modificarea componenlei Comisiei.

Activitlti socio - educative. seminare
. a fost organizatd sdrb6toareapentru 50 copii din

serviciile tip familial, APP gi CCTF, in parteneriat cu Oo,,Institutul de Initiative Rurale";
o Ziua Internationald a farniliei - a fost desfrquratii masd rotundd ,,Rolul familiei

in educa,tia copilului" cu participarea asistenfilor parentali profesioniqti gi educatorii
CCTF;

. -3
ateliere de lucru cu tematica: Regulamentul cu privire la stabilirea qi plata indemnizatiei
zilnice pentru copii gi Registrul de evidenfd a indemnizafiilor acordate, aprobat prin
Hotftirii Guvemului nr.378 din 25.04.2018.

Nr.
familiilor

Nr.
copiilor

fotal adresiri 209 534
lazuri examinate 209 534
)intre ele:

1. Wentinerea copiilor in familia biologicd 3 3
\lti formi de protecfie:

2. lutela /curatela 13 I7
3. !4qplia I 1

4. Plasament in CCTF 1 3
'evizuirea plasamentului copiilor in CCTF 2 11

'evizuirea anuald, a competenfelor profesionale a pdrintelui -
:ducator in CCTF,

2

-). ierwiciul de asistenfi parentali profesionisti:
tprobati ca APP,
levizuirea anuald, a competenlelor APP, 3
)opii plasati in APP, 8
levizuirea plasamentului copiilor in APP 6 l4
ncetarea plasamentului in familia APP 6 t7

7. llasament in CSSCTD ,rlmpreun5"e or. Cahul 2 4
tevizuirea plasamentului in CSSCTD ,,Impreune", or. Catrul 4 10
Incetarea plasamentului in CSSCTD 4 4
B4ql.erarea in familia biologici 3 3
Serviciul sprij in familial 135 422



In perioada anului 2018 au fost audiate 280 persoane. Au fost emise 362
documente: Avize - 135; confirmdri - 9; Demersuri - 8; rlspunsuri la petilii -33; Grafice
de intrevederi - 29; Procuri - 156 qi diverse - 8.

Probleme
- Implicarea pa(ial6 a APL-I qi EMD in solutionarea cazurilor copiilor aflafi in situalie
de risc in scopul prevenirii separdrii copiilor de familie;
- unele autoritef Tutelate locale se implicd doar in situatii de risc inalt, dar nu gi la
prevenire;
- Atitudinea iresponsabild a pdrinlilor fa!6 de proprii copii.

Solutii
- Participarea specialigtilor DPCF la qedin{ele EMD locale;
- Eficientizarea colaboririi specialiqtilor din diferite structuri la nivel comunitar la
luarea copiilor de la pdrin{i;
- Abordarea complexd a cazurilor familiilor cu copii in situalie de risc cu intreprinderea
mdsurilor de proteclie la nivel comunitar, in scopul prevenirii separdrii copiilor de
familie;
- Includerea in planul de activitate a APL de nivelul I a actiunilor privind protectia
familiilor qi copiilor.

Propuneri
- Extinderea serviciului tip familial APP, pentru plasarea a 30 copii rimagi f5r6
protectia pdrinteascE, aflafi in situalie de risc.
- Modificarea componenta comisiei raionale pentru protec{ia copilului aflat in
dificultate.

Asistenld Parentald Profesionistd

Serviciul de Asistenfi Parentali Profesionistl presupune plasamentul a unui sau
mai multor copii rdmagi fErd ingrijire pdrinteascd, intr-o familie altemativd, pentru o
perioadd de timp bine determinatd, in timp ce pdrinlii biologici se confrunti cu diverse
probleme.

Acfiuni Subacfiuni Rezultat
1.1 Acfiuni de
organizare a
activitifii
Serviciului
Asistenfi
Parentali
Profesionisti.

1. 1. 1 Elaborarea Planului
de activitate al
Serviciului APP pentru
anul 2018.

Ianuarie - plan anual elaborat.

l.I .2 Elaborarea Planului
anual de dezvoltare
profesionald a angajalilor
Serviciului APP.

Ianuarie - planul anual elaborat.

1.1.5 Elaborarea gi

revizuirea figelor de post
ale angaiatilor.

Au fost revizuite 2 fi$e de post.

1.1.6 Perfectarea $i 2 rapoarte intocmite si prezentate:
9
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I

pr ezentat e a rap o art e I o r
semestriale, anuale la
DASPF Cahul.

I raport semestrial gi I raport annual de
activitate a Serviciului APP.

Obiectivul nr.2: Perfecfionarea gi diversificarea formelor de incluziune sociali a
copiilotin Serviciul APP.

2.r.2. ,,Ziua
Internationald a

Familiei".

Seminar ,,Rolul familiei in educafia
copiilor" 15 Mai, Invitali:

o Asistentii Parentali Profesionigti,
angaja{ii Caselor de Copii Tip
Familie;

o Studenlii Colegiului Industrial
Pedagogic Cahul;

o Specialigtii din cadrul Direc{iei
Protecfia Copilului ri Familiei.

2.1 .3 Ziua Internationald
aCopilului- l iunie
,,Copiii sunt adevdrata
bogdfie".

Au participat copiii biologici gi cei
plasali in Serviciul AsistenJa Parentali
Profesionisti gi Serviciul Casd de Copii
Tip Familie unde au beneficiat de:
- Margul copiilor Piala Horelor;
- SRL ,,Continental"- a oferit pizza,
finantatd de DGASPF Cahul;
- CRC ,,Ograda Noastrd" a oferit masd
cu fructe exotice gi dulciuri;
- ,,New Hoop Moldova"- a oferit
copiilor cadouri;
Impreund cu animatorul, copiii au avut
parte de un program foarte bogat cu
jocuri, dansuri etc.;
Studenlii Colegiului Industrial Iulia
Hajdeu au participat gi ei la organizarea
sdrbdtorii, unde au organizat diferite
jocuri, au desenat copiii pe fald,.

3.1 Acfiuni de
ingrijiria
copilului in
conformitate cu
necesitifile
individuale de
asistenfn qi

dezvoltare ale
acestuia.

3. 1 .1 Revizuirea anualS a
plasamentului copiilor.

A fost revizuit plasamentul la 17 copii
din 6 familii.

3.I.2 Evaluarea
psihologicd a copiilor din
Serviciul APP.

32 copii au fost evaluali psihologic.

3. 1 .3 Desfrqurarea
qedinfelor de revedere cu
familia biologicd sau
extinsd.

16 gedinle de revedere cu familia
biologicd sau extinsS.

3.1.4 Apdrarea
drepturilor copilului din
Serviciul APP, in
instantele de drept,

Au fost apdrate drepturile a 10 copii
rdmaqi frrd ocrotirea pdrintesascd in
urrna decesului mamei gi in urma
decdderii din drepturile pdrintesti.

t0



asistenta juridicd.

3. 1 .5 Monitorrzarea
plasamentului.

Au fost efectuate 25 vizite de
monito rizarc a plasamentului.

3.1.6 Aspecte medicale
gi de sdndtate a copiilor.

3 copii au fost internali in spitalul
raional pentru tratament.

3.I.7 Plasamentul
copiilor in Serviciul
APP.

Au fost plasati 14 copii pe perioade
de scurtd gi lungd durat6.

3. 1 .8 Apdrarea
drepturilor copilului din
Serviciul APP, in
instantele de drept,
asisten{d iuridicd.

5 copii au fost apdra\i in instan!6 in
urrna decdderii din drepturile plrintegti
a unuia sau ambilor pdrinfi.

3.2 Facilitarea
(re)integririi
familiale gi
sociale a
copilului, finind
cont de
necesitifile
individuale de
asistenfn Si
dezvoltare ale
acestuia.

3.2.1 (re)integrarea
copilului in familia
biologicd, extins6,
adoptatoare sau in alte
forme de ingrijire de tip
familial.

copil a fost dat spre adopfie.

3.2.2.Plasamentul
copiilor din APP intr-un
serviciu de tip
reziden{ial.
3.2.3 Incheierea
contractelor cu pdrintii.

3.3 Evaluarea
activitifii qi a
performan(elor
profesionale ale
asistenfilor
parentali
profesioni$ti.

3.3.1 Revizuirea anual[ a
competen[elor
profesionale ale APP.

Au fost revizuite competenlele
profesionale la 8 APP:

3.3.2 Rezilierea
contractului individual de
muncd cu APP.

A fost reziliat contractul cu Lupu
Snejana, din motiv c6, aceasta a plecat
peste hotare.

Obiectivul nr. 4: Promovarea gi extinderea Serviciului Asistenfi Parentall
Profesionisti.

4.1 Acfiuni de
promovare a
Seryiciului
APP.

4.I.1 Consolidarea
capacitefli Serviciului de
Asistenld Parentald
Profesionist6.

10 Asistenli Parentali Profesionigti gi

34 copii plasa{i in Serviciul APP.

4.1.2 Campanii de
promovare a Serviciului
APP, in locuri publice,
transportul urban,
institulii, prin intermediul
internetului.

Pub I i c i tate imp ersonal d.

U tilizarc a bro $uri I or informa{i onale,
afi gelor, inform atie prezent atd in mod
static gi rulant.

4.I.3 Recrutarea,
evaluarea, instruirea gi

2 Asistenti Parentali Profesionigti
aproba{i.
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aprobarea solicitanfilor la
postul de asistent parental
profesionist.

Obiectivul nr. 5: Asigurarea de formare continui qi perfecfionare a asisten(ilor
parentali profesioniqti din cadrul Serviciului APP.

5.1 Instruiri
pentru managerul

APP

Instruiri de consolidare a
capacitdlilor profesionale
a Specialistului APP.

Conferin{a Chemarea de a fi P[rinte cu
tema: ,,Formarea Competentelor in
Reabilitarea Copiilor, care au
Experimentat Trauma" organizatd
Fundatia Children's Emergensy Relief
International (CERI), in colaborare cu
Ministerul Sdndtd\ii, Muncii gi

Protecliei Sociale al RM.
5.2 Seminare. 5.2.1 Regulamentul-

cadru cu privire la
organizarea gi

func{ionarea Serviciului
APP.

Seminar realizat in luna februarie
cuparticipareaagAPP.

5 .2.2 Rolul atagamentului
in dezvoltarea copilului.

Seminar rcalizat in luna martie
cuparticipareaagAPP.

5.2.3 Rolul familiei in
educa{ia copiilor.

Seminar realizat in luna mai
cuparticipareaa6APP.

5.2.4 $edin{6 de lucru cu
Registrul de eviden{6 a
indemniza[iei zilnice
acordate

Seminar realizat in luna iulie
cu participarea copiilor din Serviciu $i
9 APP.

5.2.5 Comunicarea gi

Confl ictul ingrii itor-copil
Seminar realizat in luna octombrie
cuparticipareaagAPP.

5. 3 $edinfe de
supervizare.

Seminar realizat in luna februarie
cuparticiparea a 9 APP.

5.3.2 Elaborarea gi

c omp I e tar ea re gi strului
de lucru.

Seminar realizat in luna martie
cuparticipareaa 9APP.

5.3.3 Evidenta stdrii
sdndtdtii.

Seminar realizatin luna mai
cuparticipareaa6APP.

5.3.4 Dificultefle
intimpinate pe durata
plasamentului,
impdrtagirea experief ei
fiecdrui APP.

Seminar realizat in luna iulie
cu participarea copiilor din Serviciu $i
9 APP.

5.3.5 Sarcinile gi

responsabilitplile
copiilor.

Seminar realizat in luna octombrie
cuparticipareaagAPP.

\
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Case de Copii Tip Familial

CCTF-este un serviciu social care oferS copilului ingrijire familiald substitutivd
in familia asiatentului parental profesionist in baza delimitdrii intre autoritatea locald qi
asistentul parental profesionist a drepturilor qi obligaliilor referitor la proteclia
drepturilor gi intereselor legale ale copilului.

ccrF presupune plasamentul a unui sau mai multor copii r[magi fdr6 ingrijire
pdrinteascd, intr-o familie alternativd, pentru o perioadd de timp bine determinatd, in
timp ce pdrintii biologici se confruntd cu diverse probleme.

Scopul Serviciului CCTF este protectia temporard a copilului aflat in dificultate,
reintegrarea in familia biologicE, integrarea in familia extinsd sau adoptia, precum gi
socializarea qi integrarea in comunitate a copilului.

Obiectivele Serviciului CCTF sunt:
- asigurarea ingrij irii 9i cregterii copilului in condiliile unui mediu familial;
- intreJinerea, ingrijirea gi dezvoltarea copilului aflat in dificultate in corespundere cu
particularitdjile de virstd individuale gi cu standartele minime de calitate;
- facilitarea socializdrii gi (re)integrdrii copilului in familia biologicd, extinsa sau
adoptivd gi in comunitate;
- monitorizarea situaJiei copilului in perioada pre qi post(re)integrare.

,,Obiectivul nr.1: Acliuni de planificare, orgartLz:rre a activitalii:::::": 
Copii de Tip Familial

Aspecte juridice Inspectia SocialS

Actiuni Subactiuni Rezultat
1.1 Acfiuni de
or ganizare a activitdlii
Serviciului Casd de
Copii de Tip Familial

1.1.1 Elaborarea Planului de
activitate al Serviciului
CCTF pentru anul 2018.

Ianuarie - Planul anual elaborat

I .I .2 Elaborarea Planului
anual de dezvoltare
profesionald a angajafilor
Serviciului CCTF.

lanuarie - Planul anual elaborat

1.1.5 Elaborarea gi

revizuirea figelor de post ale
angaja{ilor.

2 fige de post revizuite

1.1.6 Perfectarea gi

pr ezerfiar e a rap o arte I or
semestriale, anuale la
DGASPF Cahul.

Iunie, raportul semestrial de
activitate a Serviciului CCTF.
Decembrie raport anual de
activitate a Serviciului CCTF.

Obiectivul nr. 2: Perfec{ionarea gi diversificarea formelor de
.rp4gl in Serviciul CCTF
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2.1 Acliuni de
socializ are a copiilor
plasafi in Serviciul
CCTF

2.I.2. ,,zlua
Interna{ionala a

Familiei".

Seminar ,,Rolul familiei in
educa{ia copiilor" 15 Mai.
Invitali:
-Asisten{i Parentali Profesionigti,
angajatii Caselor de Copii Tip
Familie,
-Studente al Colegiului Industrial
Pedagogic Cahul;
-Specialigti din cadrul Direcliei
Protec[ia Copilului qi Familiei

2.1.3 ZiualnternaJionald
aCopilului- I iunie
,,Copiii sunt adevdrata
bogdfie".

Copiii biologici gi cei plasali in
Serviciul Asistenla Parentali
Profesionistd gi Serviciul Casi de
Copii Tip Familie, au beneficiat:
- Margul copiilor Piala Horelor;
- SRL ,,Continental"- ne-a oferit
pizza, finanfati de DGASPF
Cahul;
- CRC ,,Ograda Noastr6" ne-a
oferit: masd cu fructe exotice gi
dulciuri;
- ,,New Hoop Moldova"-av oferit
copiilor cadouri;
Impreund cu animatorul copiii au
avut parte de un program foarte
bogat cu jocuri, dansuri etc.;
Studentii Colegiului Industrial
Iulia Hajdeu au participat qi ei la
or ganizar ea sdrbdtorii, au
organizat diferite jocuri, au
desenat copiii pe fa\d.

Obiectivul nr. 3: Asigurarea ingrijirii copilului in conformitate cu necesitalile
individuale de asisten{d gi dezvoltare ale acestuia

3. 1 Ac{iuni de
ingrijire a copilului in
conformitate cu
necesitalile
individuale de
asisten(d gi dezvoltare
ale acestuia.

A fost revizuit plasamentul
17 copii din 2 familii.

3. 1 .1 Revizuirea anuald a
plasamentului copiilor.

la

3.1.2 Evaluarea psihologicd
a copiilor din Serviciul
CCTF.

1 1 copii au fost testali
psihologic

3. 1.3 Intocmirea qedinfelor
de revedere cu familia
biologicd sau extinsd.

2 gedinle de revedere cu familia
biologicd sau extins6.

3 .I .4 Stabilirea statuturilor
copiilor din Serviciul
CCTF.
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3.1.5 Monitorizarea
plasamentului.

Desfrgurate 9 vizite de
monito rizarc a plasamentului.

3.I.6 Plasamentul copiilor
in Serviciul CCTF.

3 copii au fost transferati din
serviciul Asistenld ParentalS
Profesionistd in Serviciul Casd
de Copii Tip Familie.

3.2 Facilitarea
(re)integrdrii familiale
gi sociale a copilului,
tinind cont de
necesitdlile
individuale de

asistenJd gi dezvoltare
ale acestuia

3.2.1 (re)integrarea
copilului in familia
biologicd, extinsd,
adoptatoare sau in alte
forme de ingrijire de tip
familial.
3.2.2Incheierea
contractelor cu pdrintii.

3.3 Evaluarea
activitdfii 9i a
performanfelor
profesionale ale
asistenf ilor parentali
profesionisti

3.3.1 Revizuirea anuald a
competenf elor profesionale
ale CCTF.

Au fost revizuite competenlele
profesionale la 2 pdrin{i-
educator.

Obiectivul nr. 4: Promovarea gi extinderea Serviciului Casd de Copii
de Tip Familial

4.1 Acliuni de
promovare a
Serviciului CCTF.

4.I.1 Consolidarea
capacitdf i Serviciului Casd
de Copii Tip Familie.

2 Case de Copii Tip Familie cu
1 I copii in plasament

4.1.2 Campanii de
promovare a Serviciului
CCTF, in locuri publice,
transportul urban, institulii,
prin intermediul
internetului.

. $edin(e de infornare.
o Informare prin
intermediul inetrnetului.

4.I .3 Recrutarea) evaluarea,
instruirea gi aprobarea
solicitantului la postul de
pdrinfi-educatori.

0

Obiectivul nr

5.1 Instruiri pentru
managerul CCTF.

5.1.1 Instruiri de
consolidare a capacitaf lor
profesionale a Specialistului
CCTF.

Conferinta Chemarea de a fi
Pdrinte cu tema ,,Formarea
Competentelor in Reabilitarea
Copiilor care au Experimentat
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Trauma" organizatd de cdtre
Fundatia Childrens Emergensz
Relief International (CERI) in
colaborare cu Ministerul
Sdndt6{ii, Muncii gi Protecliei
Sociale al Republicii Moldova.

5.2 Seminare. 5 .2.1 Regulamentul-cadru
cu privire la organizarea qi

functionarea Serviciului
CCTF.

Seminar realizat in luna
februarie cu particip arca a 2
pdrinli-educatori.

5.2.2 Rolul atagamentului in
dezvolt area copilului.

Seminar realizat in luna
februarie cu particip area a 2
pdrinti-educatori.

5.2.3 Rolul familiei in
educa{ia copiilor.

Seminar realizat in luna mai
cu participat 2 pdrinli-educatori.

5 .2.4 Conferin{a Chemarea
deafiPdrinteCERI.

C onferinld r eaplizatd la 23 mai
cu tema ,, Formarea
Competen{elor in Reabilitarea
Copiilor care au Experimentat
Trauma", organizatd, de cdtre
Fundatia Children's Emergensy
Relief Internalional (CERI), in
colaborare cu Ministerul
Sdndt6{ii, Muncii gi Protec{iei
Sociale al RM.

5.2.5 $edinla de lucru cu
Registrul de eviden{6 a
indemniza[iei zilnice
acordate.

Seminar realizat in luna iulie cu
particip ar ea a 2 pdrin[i-
educatori.

5.2.6 Comunicarea gi

Confl ictul ingrij itor-copil
Seminar rcalizat in luna
octombrie cu particip area a 2
pdrinti-educatori.

5. 3 $edinte de

supervizare.
Seminar realizat in luna
februarie cu particip area a 2
pfinIi-educatori.

5.3.2 Elaborarea gi

comple tarea registrului de
lucru.

Seminar realizat in luna martie
cu participarea a2 pdrin\i-
educatori.

5.3.3 Evidenta stdrii
sdndtdlii.

Seminar realizat in luna mai
cu participarea a 2 pdrinli-
educatori

5.3.4 Dificultdfile
intimpinate pe durata
plasamentului, impdrtdqirea
experien(ei fi ecdrui p[rinte-

Seminar realizat in luna iulie
cu participarea a 2 pdrin\i-
educatori.
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educator.
5.3.5 Sarcinile qi

re sponsabilitdlile copiilor.
Seminar rcalizat in luna
octombrie cu particip atrea a 2
pdrinti-educatori.

Probleqele familiei g4copii in sWatie de risc

Pe parcursul anului 2018, specialistul in problemele familiilor cu copii in situalie
de risc ai-a desfrqurat activitatea in conformitate cu obiectivele propuse pentru acest an
gi anume: implementarea politicilor sociale in domeniul protecfiei familiilor cu copii in
situatie de risc, in conformitate cu prevederile legislafiei in vigoare; asigurarea eviden{ei
familiilor cu copii in situalie de risc Ai a copiilor ai ciror pdrinli/unicul pirinte sunt
plecali/este plecat la muncd peste hotare; organizarea gi funclionarea Serviciului de
sprijin pentru familiile cu copii; asigurarea asistentei qi protecfiei sociale a familiilor cu
copii in situalie de risc prin stabilirea parteneriatelor la nivel local cu societatea civild in
vederea solu{iondrii problemelor qi dezvoltiirii serviciilor pentru familiile cu copii in
situafie de risc gi pregdtirea profesionald a asistentilor sociali comunitad in domeniul
protec{iei sociale a familiilor cu copii in situalie de risc.

Deja de 4 ani, in raionul Cahul, se implementeazd mecanismul intersectorial de
cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenfa qi monitorizarea copiilor
victime qi potenliale victime ale violenlei, neglij6rii, exploatdrii gi traficului (VNET).

Prevederile acestui mecanism vizeazfl angajalii autoritdlilor publice locale de
nivelul I gi II, ai structurilor, instituliilor gi serviciilor din cadrul sau subordonate
acestor4 care activeazd in domeniile asistentei sociale, educatiei, ocrotirii sdndtdtii,
organelor de drept, care trebuie sd coopereze in vederea prevenirii violenJei, neglijdrii,
exploatilrii, traficului de copii, precum gi combaterii acestora prin intermediul serviciilor
de asistentd sociald, educationale, de ordine publici gi medicale.

Jinind cont de faptul, cd una din atribuliile Autorite,tii Tutelare Teritoriale line de
receplionarea, inregistrarea gi transmiterea conform competenlei sesizdrilor privind
incdlcarea dreptului copilului, pe parcursul anului 2018 au fost inregishate 2ll de
sesizEri, dintre care: in rezultatul evalu[rii situafei familiei gi copilului de cdtre membrii
echipei multidisciplinare locale au fost confirmate 177 de cazuri, in 22 caztxr a fost
efectuatd intervenfia de o singurd dat6, iar in baza dispozifiei primarului localitalii, care
reprezinti ATL au fost deschise 143 de dosare.

Tabel 1. Participarea actorilor la identilicarea gi sesizarea cazurilor de vIrtET

Expeditor: institufia/autoritatea Nr. de sesizdri
Inspectoratul de polifie 58
[4qfituf i a medico- sani tard 9
Institutia de inv6!5mint t2
Asistentul social comunitar t27
Alte institutii FJ
Nr. total de sesiziri, din ele: 2tr
confirmate 177
efectuarea intervenfiei de o singurd datd 25
deschiderea dosarului 143
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Tabel 2. Numirul de sesizlri/autosesiziri confirmate conform HG nr. 270 din
08.04.2014

Nu m I rul tota I al ses izilrilor / autosesizi rilo r in registrate
qi confirmate conform HG nr.270 din 08.04.2014

186

1. Copii supu;i violenfei, dintre care:

1.1 . violentd frzicd, 11

r.2. violenfd sexual5 0

1.3. violenfi psihologicd 10

2. Copii neglija{i 97

3. Copii exploata[i 0

4. Copii victime a traficului 0

Implementarea mecanismului de colaborare intersectoriali in domeniul medico-
social in vederea prevenirii gi reducerii ratei mortalitifii infantile qi a copiilor cu virsta
pind la 5 ani la domiciliu (HG nr. I182 dn22.12.2010).

Mecanismul de colaborare intersectoriald in domeiul medico-social are drep scop
instituirea qi dezvoltarea unui parteneriat durabil gi eficient in domeniul medico-social,
pentru prevenirea gi reducerea ratei mortalitdt'i mateme infantile gi a copiilor cu virsta
de pind la 5 ani la domiciliu. Acest mecanism prevede conlucrarea obligatorie a
asistengilor sociali comunitari, medicilor de familie, asistenlilor medicali, ApL in
domeniul vizat gi gdsirea solufiilor posibile pentru prevenirea gi reducerea cauzelor ce
genereazd mortalitatea copiilor cu vdrsta de pdnd la 5 ani la domiciliu.

Obiectivul maj or a acestui mecanism este imbundtS,tirea calitdlii vielii copilului gi
familiei, in special a celor vulnerabili, prin asigurarea accesului la servicii echitabile de
inalti calitate, gi aici, m6 refer atdt la serviciile sociale, cdt qi la serviciile medicale.

Beneficiarii direcfi ai mecanismului dat sunt copiii din comunitate, cu v6rsta de
pdnd la 5 ani in situafie de risc, familiile copiilor cu vdrsta de pdn6 la 5 ani, in situalie
de risc, precum gi femeile de vdrstd reproductivd in situalie de risc.

Pe parcursul anului 2018, la nivel de comunitate, in vederea prevenirii gi
reducerii ratei mortalitifii copiilor cu vdrsta de p6n6 la 5 ani, au fost intreprinse
urmdtoarele mdsuri:
l. Total in evidentd familii cu copii cu v6rsta de pdnd la 5 ani in situalie de risc - 12j

familii / 12 I copii cu vdrsta de 0-5 ani, inclusiv 26 copii cu vdrsta 0- t 2 luni;
2. Familii cu copii, cu vdrsta de pdnd la 5 ani, in situalie de risc, luate in evidenfd pe
parcursul perioadei de raportare - 70 familii / 94 copii cu vdrsta de 0-5 ani, inclusiv 25
copii cu vdrsta 0-12 luni;
3. Familii cu copii cu vdrsta de pand la 5 ani in situalie de risc, scoase din evidentd pe
parcursul perioadei de raportare - ll fanilii / 16 copii cuvdrsta 0-5 ani, inclusiv 5 copii
cuvdrsta 0-12 luni
Motivele scoaterii din evidentd a familiilor cu copii:
1. depdgirea de cdtre copil a vdrstei de 5 ani - I fonilie / 4 copii cuvdrsta 0-5 ani;

l8



2. schimbarea locului de trai a familiei - 8 familii / 8 copii cu vdrsta 0-5 ani, inclusiv 5
copii cuvdrsta 0-12 luni;
3. depdgirea de cdtre familie a situaliei de risc - 2 familii / 2 copii cu vdrsta 0-5 ani.

Pentru fiecare caz in parte au fost rcalizate evaluiri iniliale gi evaludri complexe
ale copiilor gi familiilor acestora, iar impreund cu membrii EMD s-au elaborat planuri
individuale de asisten!6.

Evidenfa copiilor aflafi in situa{ie de risc qi a copiilor ai ciiror pnrinfi
sunt plecafi peste hotare.

conform art. 6,lit. h) din Legea nr. 140 privind protecfia speciald a copiilor aflati
in situalie de risc Ai a copiilor separali de pdrin{i, autoritatea tutelard locald -tine evidenla
copiilor aflali in situalie de risc qi a coiiilor-separa(i de p6rin1i. inbazaart. T,rit g)
autoritatea tutelard teritoriald receplioneazd gi sistematizeazd datele privind copiii afla1i
in evidenta autoritdlii tutelare locale.

In baza rapoartelor prezentate de cdtre asistentii sociali comunitari a fost
perfectati baza de date a familiilor cu copii in situalie de risc qi a copiilor a cdror pdrinti
sunt plecati peste hotare.

La nivel de Direclie semestrial este prezentatd informafia privind numdrul
copiilor ai cdror prrinli sunt plecali peste hotare. Situalia statisticd pe raion este
elaborati inbaza datelor raportate de cdtre asistentii sociali comunitari. Datele privind
numdrul copiilor ai cdror pdrinfi sunt plecafi peste hotare in anul 2018 sunt prezentate in
tabelul de mai jos:

Nr. u ilI IV
Eviden{a copiilor ai cdror pdrin{i/unicul pdrinte sunt
plecafi/este plecat peste hotare,

Total Dintre ei cu tutelS/
curatel6

1. Total: 1890 669
) cu varsta 0-3 ani,

dintre care: 193 45

fete 94 I9
baieti 99 26

3. cu virsta 3-7 ani,
dintre care: 567 169

fete 234 76

baiefi 324 93

4. cu vffrsta 7- 16 ani,
dintre cAre: 1031 394

fete 507 189

b[ieti 524 205

5. cu virsta 16-18 ani,
dintre care: 99 6l

fete 53 39

biieti 46 22
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Conform datelor prezentate in eviden!6 sunt 1890 copii ai cdror ambii/sau unicul
pdrinfi/pdrinte sunt plecafileste plecat peste hotare. ingrijordtoare este situalia la
capitolul instituirii tutelei, deoarece doar 669 copii din numdrul total de copii ai cdror
ambii/sau unicul pdrinfi/pirinte sunt plecati/este plecat peste hotare, au instituiti tutela,
ceia ce reprezintd,35,39 Yo.

organizarea qi funcfionarea Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii.

Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii, a fost instituit in baza Deciziei
consiliului Raional Cahul nr. 06/15-ru din27.09.2013, ca parte integratd in sistemul de
servicii sociale ale raionului, incep6nd cu 01.01.2014.

Serviciul Sprijin Familial are drept scopul prevenirea sau intervenlia in cazuri de
abuz, neglij are sau abandon, precum qi instruirea pdrinlilor in ceia ce privegte efectele
negative ale abuzului gi neglijdrii, institulionalizdrii copilului, aspectelor legate de
ingrij irea gi educarea copilului, necesitilile copilului in procesul de dezvoltare.

O formd importantb de prevenire a separ6rii copilului de familie ii revine anume
acestui serviciu, deoarece el oferd familiei sustinerea creirii unui mediu favorabil de
cre$tere gi dezvoltare a copilului in mediul familial. Prestarea serviciului de sprijin
familial sebazeazd pe principii bine stabilite: interventie minim6; protec{ia copiluiuiin
cadrul familiei de orice formd de abuz sau neglijare; oferirea posibilit{ii copitdui ae
a-$i realiza potenJialul personal ca membru al familiei gi/sau comunitiilii;
imputemicirea pdrintilor in luarea independentd a deciziilor in raport cu educarea
adecvatii a copiilor, oferire de sprijin, consilierea pdrinlilor.

serviciul sprij in familial prevede sustinerea intensd a familiei qi copilului gi
include un ansamblu de activitdli in scopul de a diminua factorii de risc care afecteid
sdndtatea 9i dezvoltarea copilului, a preveni separarea copilului de familie. Pe parcursul
anului in cadrul gedinfelor de supervizare a fost completatd,baza de date a iamiliilor
beneficiare de sprijin familial secundar.
Sprijinul familial primar include: informare, consultanld, accesarea ajutorului material,
inclusiv servicii in comunitate. Respectiv, de acest serviciu au beneficiat 551 familii
ct 1622 copii. Sprijinul familial secundar implicd acordarea ajutorului bdnesc familiilor
defavorizate cu copii, pind la 4000 lei pentru fiecare copil. De acest serviciu au
beneficiat 133 familii cu 384 copii.

_ in cazul in care problema familiei nu poate fi solutionatii , raxd asistenfd
financiard asistentul social solicitd examinarea cazului in cadrul Comisiei raionale
pentru proteclia copilului aflat in dificultate in vederea oferirii suportului monetar.
Pentru anul 2018 din bugetul raional pentru Serviciul dat a fost alocati suma de 60 000
lei iar din Fondul Republican de Sis{inere Sociald au fost alocate miiloace in sumd de
1448,4 mii lei care a fost utilizatd integral.
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2. Centrul de Asistentd Sociald de Zi pen(ru Cooii

centrul de Asistenta Sociala de Zi pentru copii este in subordinea Direcfiei
Generale Asistentd Sociald si Protectie a Familiei. Centrul ofera serviciul de zi pentru
copii cu dizabilitdJi fizice gi mintale.

Serviciul de zi este un serviciu de orientare sociali gi un mijloc de soluJionare a
problemelor copiilor cu dizabilitili, caf,e are ca scop modificarea atitudinii generale fali
de aceastd problemd, stimularea psiho-emotionald, acordarea serviciilor sociale qi
educaJionale pentru copii gi pixintii acestora. Serviciul de zi este prevdztrtpentru 50 de
copii dintre care 22 de copii cu dizabilitdli. copiii din municipiut Catru si ain
localitatile rurale : s. Roqu, s. Zimeqti, s. Paicu, s. Badicul-Moldovenesc, s. Andrugul de
Jos, s.chircani, s. Tartaul de Salcie, s. crihana-veche, s.Manta, s. Lebedenco faciliteazd
de serviciile Centrului de luni pdnd vineri de la orele 8: 00 - 16: 00. Benefeciarii sunt
adugi cu microbusul centrului din doud direcJii: cahul-crihana veche - cahul qi cahul
- Paicu - cahul. in conformitate cu standardele minime de calitate .opiii ,rrnt
alimentafi de 2 ori pe zi, de asemenea sunt propuse servicii de logopedie, kinetoterapie
si activitafi instructiv-educative. Activitdlile se petrec conform unui program bine
determinat cu planificiri de lunga gi scurtii duratd, luind in consideratie capacitdlile gi
diagnoza copiilor. Toate serviciile se presteaza gratuit. in anul 2018 au benefeciat de
serviciile Centmlui 32 cnpii cu dizabilitdli din municipiul gi raionul Cahul, dintre care 7
copii au fost direclionali pentm incluziunea gcolard gi I copil pentru serviciul asistenJi
personald.

In cadrul Centrului se presteez4 senicii de logopedie, kinetoterapie gi consiliere
psihologici pentnr copiii cu virsta cuprinsd 0 - 16 ani din comunitate ce frecventeazd
grddiniJele 9i gcolile generale cit din municipiul Cahul atit 9i din localitalile rurale.
Acesti copii sunt directionafi de medicul neuropediatru, medicul de familie, de
profesorii din gcoald, de educatorii din instituliile preqcolare gi de c6tre Serviciul de
Asistent6 Psihopedagogicd.

Pe parcursul anului 2018 au benefeciat de consultalii gi activit6ti specializate 170
copii, dintre care 143 copii de activitdti logopedice, 19 copii de activitali
kinetoterapeutice 9i 8 copii de activitef h terapia comportamentald.

Aceste activitdti sunt petrecute de o echipd de specialigti, ce au o pregdtire in
domeniul pedagogiei gi psihopedagogiei speciald. in cadrul centrului sunt angajati 2
kinetoterapeuti, I logoped, I defectolog, I psihopedagog,2 educatori 9i z pedagogi. 

-

In perioada anului 2018, conform planului de activitate a centrului de ASZC, s-au
intreprins actiuni pe urmdtoarele compartimente:

l.Activitatea manageriald, de intrunire si control cu obiectivul: Asizurarea
manageriald 9i metodicd a sistemului educational, de reabilitare 9i ingrijire. in pirioada
anului 2018 au avut loc aedinle ordinare cu privire la documentatia pedagogilor,
specialigtilor din cadrul Serviciului cu privire la formele gi metodele interactive
utilizate, cu privire la corespunderea proiectelor de lung6 duratd cu cele de scurtii
durat6, cu privirelatotaLizarea activitdlilor, rezultatelor oblinute, succesele copiilor.

2' organizarea seminarelor, training-uri, cu obiectivul general: Integrarea
valentelor materiilor studiate, predate-invdlate cu mdiestria pedagogicd gi recepivitate
la inovatie gi pentru ridicarea profesionalismului in cadrul Centrului s-au organizat
seminare, training-uri din domeniul psohopedagogiei speciale cu genericurile
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,,Planificarea qi evaluarea procesului instructiv-educativ in corespundere cu
Curriculumul educaJiei copiilor de virstd timpurie qi pregcolard, adaptarea lui la nivelul
de dezvoltare a copiilor cu cES", ,,Principiile organizdrii procesului educational cu
copiii cu dizabilitefl", ,,Parteneriatul educational cu familia pentru sprijinirea copiilor cu
dizabilitdli ", ,,Aspecte psihologice ale educatiei incluzive", s-au adus la cunogtin{i
Hotiiririle de Guvern gi modificirile care au intervenit in legislafia na{ionali 9i
intemalionald cu privire la persoanele cu dizabilitdti.

3. Pe lingd cadrele didactice cu stagiu in cadrul Serviciului au activat gi tineri
specialigti, cirora li s-a acordat ajutor metodic pentru pregitirea profesional[ cu
genericul ,Metode gi mijloace aplicate in activit?i{ile individuale gi in grup cu copiii cu
CES" gi ,,Forme de terapie ocupalionald pentru copii cu deficientd mintal6,, la
compartimentul $coala tdndrului specialist cu obiectivul general: Acordarea ajutorului
metodic, pregdtirea profesionald a t6nirului specialist.

4. Toate activitdlile extragcolare se petrec in parteneriat cu voluntarii instituliilor de
invdtdmdnt gi oNG-uri, conform compartimentului Parteneriat educalional cu
obiectivul general: Extinderea relatiilor de colaborare cu instituliile de inv4emant din
raion in problemele educa{ionale a copiilor cu CES.

5. In cadrul Serviciului de zi s-au organizat Activitdli extrascolare cu obiectivul
general: ,,organizarea concursurilor gi activitdlilor pentru evaluarea performantelor
copiilor cu CES", conform planului de activitatea cu urmdtoarele genericuri: Activitate
literari consacratii poetului Gr.vieru, I. creangd ,,Mdr{igorul literaturii rom6ne,', ,,La
mulli ani mdmic6", concurs-expozi{ie ,,Iepuragul vesel", ,,Noi suntem o familie,,,
,,1 Iunie-Ziua IntemationalS a copilului", ,,Darurile toamnei',, ,,Hai la noi la Centru,',
,,Po{i sd fii qi tu mog Nicolae", ,,\4o9 Creciun : Bine ai Venit',, Ziua ugilor deschiser de 3
decembrie - Ziualntema\ionald a Persoanelor cu Dizabilitdti, s.a.. Toate activitiilile au
fost organizate de cadrele didactice petrecute cu participare a activd, a voluntarilor de la
colegiul Industrial- Pedagogic, centrul de creafie din s. cucoara, LT ,M. Eminescu"
din mun. cahul qi nu in ultimul rind al pdrinJilor, care au dat dovadd de initiativr,
sustinere, curaj gi artistism.

6. La compartimentul Parteneriat educalional cu familia s-au petrecut: gedinli cu
p6rintii cu genericul ,,Totalurile activitdtii serviciului de Zi din cadrul centrului de
ASZC, activitate in comun cu pirintii la salubrizarea teritoriului aferent Centrului,
implicarea pirinlilor la curdlenia generald a incdperilor.

Pe parcursul anului 2018 specialigtii din cadrul Centrului de Asisten{d Sociali de
Zi pentru Copii au facilitat de urmdtoarele instruiri:

. Atelierul de instruire privind implementarea programului ,,portage,',
orgarizat de AO ,,PPFC" in cadrul proiectului,,sporirea accesului copiilor cu necesitiiti
speciale la servicii comunitare de suport gi educa{ie in primii ani de via16", finanlat de
UE 9i AO,,PPFC'in colaborare cu APL.

o cursul de instruire ,,Interventia timpurie este posibild: particularitati de
hrdnire, disfagia, stimularea omunicirii gi comunicarea augmentativd qi alternativ6',, in
cadrul proiectului ,,Extinderea serviciului medico-social de Intervenlie Timpurie pentru
copilul cu dizabilitdJi in raioanele Republicii Moldova, rcalizatde Centrul de Intervenlie
Precoce ,,Voinicel".

r Atelierul ,,Schimb de bune practici in desfrgurarea programului de educatie
parentald Mellow Parenting", organizat de Ao ,,PPFC" in cadrul proiectului ,,sporirea
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accesului copiilor cu necesitdli speciale la servicii comunitare de suport gi educafie in
primii ani de via1d", finan{at de UE qi AO,,PPFC" in colaborare cu APL.

o Cursul na{ional de instruire cu tema ,,Accesul tinerilor din grupurile
defavorizate la drepturi sociale", orgartizat de Ao ,,Perspectiva" in cadrul proiecfului
,,Cahu1-Capitala Tineretului 2018" cu suportul Ministerului Educa{iei, Culturii gi
CercetErii in parteneriat cu Consiliul Raional Cahul.

o Atelierul de lucru in vederea oferirii de asistentd gi support metodologic qi
practic specialigtilor in procesul pilotnrii programului ,fortage,', organizat de AO
,,PPFC' in cadrul proiectului ,,Sporirea accesului copiilor cu necesititi speciale la
servicii comunitare de suport gi educalie in primii ani de via![", finanJat de UE gi Ao
,,PPFC" in colaborare cu APL.

. Curs de instruire ,,Dezvoltarea antreprenoriatului social,, in cadrul
proiectului Parteneriate pentru o societate Civil6 Durabild in Moldova, implementat de
AO ,,Familz Health Intemational", finanlat qi administrat de USAID.

o Atelierul de instruire ,,Mellow Pareting pentru viitoarele mImici,,,
orgarizat de Ao ,,PPFC" in cadrul proiectului ,,Sporirea accesului copiilor cu necesitiili
speciale la servicii comunitare de suport gi educalie in primii ani de via{d", finantat de
UE gi AO,,PPFC'in colaborare cu APL.

Anul 2018 a fost plin cu multe activitdfi variate pentru copii gi pdrinfi, unde
specialigtii, cadrele didactice gi personalul tehnic al Serviciului de Zi au dat dovada de
profesionalism in domeniul care activeazi.
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3. Complexul de semicii sociale pentru copii si tinerii aflatitn
dific ultate,, i more und"

^ Complexul de servicii sociale pentru copii qi tineri aflafi in difrcultate
,rrmpreunit', reprezintd o institutie publicd de interes raional care presteazd servicii
sociale de tip rezidential gi se afl6 in subordinea Directiei Generale Asistenta Sociald qi
Protec{ie a Familiei Cahul.

Viziune
Complexul ,, impreun5" oferd o afinosferd prietenoasi gi favorabild, unde copiii

in situalie de risc au posibilitatea s6-9i dezvolte deprinderile de viatd pentru integrarea
ulterioari in societate, oferind abilitdtile necesare de identificare a propriului drum in
viat6.

Misiune
Serviciile sociale oferite copiilor aflafi in dificultate este deplind qi armonioasi,

dezvoltarea din punct de vedere fizic, psiho-emotional, cognitiv, social gi cultural al
copilului, prin intrefinerea qi ingrijirea temporari a copilului separat de pdrinli cu
reintegrarea ulterioard a acestuia in familia biologicd, extins6, precum gi orientarea
profesionald 9i integrarea sociali a copilului aflat in dificultate.

Obiectivele:
) Oferirea condiliilor necesare de intreJinere, ingrijirea pentru dezvoltarea

armonioasd a copilului aflat in dificultate, conform particularitii{ilor de
virsti, individuale gi standartele minime de calitate;

) Integrarea copilului in instituJii preuniversitare;
) Facilitarea socializirii gi (re)integrarea copilului aflat in dificultate in

familia biologicd, extinsd sau adoptivd;
) Asigurarea educa{iei copilului in vederea acumuldrii cunogtintelor qi a

deprinderilor de via{a independent?i necesare pentru integrarea eficienti in
comunitate gi societate;

D Asigurarea procesului de reabilitare medico-psihopedagogicE a
personalitdtii copilului aflat in dificultate;

) Acordarea ajutorului practic in cdutarea rudelor atit apropiate, cit gi
indepdrtate, in scopul restabilirii relaliilor familiale, relatiilor cu prietenii qi
societatea;

F Stabilirea gi mentinerea relaliilor cu alte institulii publice qi organizalii
neguvemamentale din comunitate cu activitate de proteclie a copilului.

Beneficiarii Complexului servicii sociale pentru copii gi tineri afla{i in dificultate
,,IMPREUNA'

copii gi tineri intre 7 ari - 23 ani ( bdieli gi fete), separali temporar sau definitiv
de p6rin{ii lor, ca urmare a stabilirii, in condiliile legii, a mdsurii de protec}ie-plasament.

II\DICATORI DE PERFORMAI\TA
I. Lucrul organizafional-metodic

I.l Date despre beneficiari:
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Denumirea
serviciului

Ilb.
de locuri
aprobate

J\b. de
copii la
data de

01.01.18

Copii
nou

venili

Reinte
grafi in
familie,
societate

Situa{ii
exceptional

e (deces)

J\b. de
copii

plasa{i
de

urgentd

Ng. de
copii la

data
de

31.12.18
Complexul de
servicii sociale
pentru copii gi

tineri aflali in
dificultate
,,impreunr"

40 26 2I ll 0 t4 36

Centrul
servicii

de
de zi

60 46 2l 10 T4 56

Beneficiari integraJi in societate qi angajati pe piata muncii, care au atins v6rsta de
18ani-5persiane.

Beneficiari plasali de urgen!5 gi integrati in familie - 8 persoane.
Beneficiarii incadrali in sistemul de invdfdmdnt - 24 persoane.

Angajafi in sistemul educafional

Opt beneficiari din Centrul de plasament temporar pentru copii aflali in
dificultate au absolvit ciclul gimnazial (9 clase). conform planului Strategic de
dezvoltare a complexului social ,,impreund" cu privire la studiile profe-ionale
beneficiarii absolvenli au fost inmatriculaJi in urmdtoarele institulii de invdtdmint
preuniversitare :

- qcoala profesionali nr.l - 4 persoane;
- gcoalaprofesionaldnr. 2 - I persoanS;
- colegiul pedagogic ,,Iulia Haqdeu" - 3 persoane.

Beneficiarii angaja{i pe piata muncii in timpul verii -4 persoane.

Organizarea odihnei beneficiarilor:
In perioada de vard s-au petrecut un gir de activitdli gi mdsuri distractive

ca:jocuri la aer liber,concursuri,intilnirigi plimbiri in parcurile oragului. S-a
organizat odihna beneficiarilor la :

- Tabdra de vard, sat. Zirneqti;
- ,,Tabdra cregtind de vard pentru copii" din sat. Baurci - Moldoveni;
- Tabdra de vard, sat. Moscovei;
- Tabdra de vard din or. Briceni;
- or. Tiraspol - schimb de experientd.

1.2 Date despre angajafi :

Nb

d/o
Funcfia

angajafilor
Nb de
subiecfi Studii Grad de

calificare
Concediu de
maternitate

1 Director I Superioare - 1 Gr.II
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2 Director adjunct pe
educa{ie

I Medii de

specialitate
3 Director adjunct pe

gospoddrie
I Med. de spec.- I

4 Educator 10 Superio are - 6
Med.de spec.-10

Gr.II - 8 I

6 Asistent social I Superioare - 1 I
8 Pedagog organizator 2 Superio are - 2 Gr.II - 2
9 Psiholog I Superioare - I
t0 Bibliotecar 0,5 Medii -1
1l Bucdtar 2 Med.de spec - 1

Medii -1
I2 Magazinier I Medii
13 Operator gaze I Med.de spec - 1

l4 $ofer I Medii -1
15 Deriticdtoare 2,5 Med.de spec -2

Medii -1
t6 Paznic 2 8 clase
T7 Asistent medical 1 Med.de spec.-l

I.3 Lucrul metodic :

J\}
d/o

Denumirea activitifii
Forma de

organi - z re
a activitltii

Data Responsabil Contingentul

1. Sesiuni de supervi zare
cu angajatii :

1. ,,Interventia
psihopedagogicd in
situatii de risc".

2. ,,Modalitali de
prevenire gi

diminuare a
comportamentului
deviant in rdndul
copiilor".

Solufionarea
conflictelor prin
depSgirea
problemelor de
comunicare.
Stresul qi

modalitafi de
depdsire a acestuia.

3.

4.

Individual - 0

in grup -

Ingrup-4

Ingrup-3

rr.04.2018

19.03.2018

03.05.20 1 8

12.09.2019

Baziuni S.

Baziuni S.

Duga T.

Duga T.

educatori ,
pedagogi
sociali,
pdrin{i, alti
angajati .

educatori ,
pedagogi
sociali, , alti
angajati .
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2. $edinte de supervi zare
cu educatorii gi
pedagogii.

Individ.- 68
in grup -11

Directorul

Educatori,
pedagogi.

3. $edinte de supervizare
cu pedagogii
organizatori.

Individual -
11
aIn grup -4 Directorul

Pedagogii
organizatori.

4. $edinle de supervizare
cu asistentul social.

Individual -
25 Directorul

Asistenfii
sociali.

5. $edinte de supervizare
cu psihologul.

Individual -
t9 Directorul

Psihologul

6. $edinJe de supervizare
cu directorul adjunct
pe gopoddrie.

Individual -
2l Directorul

Directorul
adjunct pe
gopodbrie

7. $edinta echipei
multidisciplinare.

In grup
11

Directorul

Cadrele
didact., asist.
sociali , asist.
med , dir. adj.
gospoddrie

8 $edinta Comisiei
Multidisciplinare.

In grup -8
Directorul

Membrii
comisiei

II. Activitatea serviciului de asistenfl gi consiliere psihopedagici

J\b

dlo
Denumirea activitifii Forma de lucru Contingentul Responsabil

1. Seminar: ,,Impacful
climatului familial asupra
formdrii personahtefli
copilului. Adaptarea
mediului familial la
necesitetile copilului".
S eminar :,,Cal itatea relaf iei
copil-profesionist in
domeniul social. Stilurile de
educafie gi disciplinarea
copilului.
Seminar: ,, Adullii - factor
important in dezvoltarea
copiilor".

in grup -3

itr grup a
-J

in grup -3

educ., pedag.
sociali

educ., pedagii
sociali

educ., pedag
sociali

Psiholog
T.Coda
S.Baziuni

L.Covalenco
M.Gilcd

L. Covalenco
T.Duqa

2. $edinle de psihodiagnostic
cu beneficiarii.

Individual - 48
?,In grup - 13

beneficiarii,
pdrinti

Psiholog
S.Baziuni

3. $edinte de consiliere
psihologicd.

Individual - 84
In grup - 36

beneficiarii,
pdrinli, c/d

Psiholog
S.Baziuni
T.DuSa

4. Mdsuri de profilaxie. Individual - 39
?.In grup - 28

beneficiarii,
pdrinti

Psiholog
S.Baziuni
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T.Duga

III. Activitatea serviciului de educafie neformali

Nb

d/o
Denumirea
activititii Formele de lucru petrecute Contingentul Responsabil

1. Formarea
deprinderilor
de viati qi

abilitalilor de
relationare cu
comunitatea.

Activitili practice gospoddregti-
permanent ,
activitdli cu caracter comunitar
- ,,Ziua sanitard" in fiecare joi,
pregdtire independentd a
meditatiilor ,

,, Programarea corectd a
activitdlii gi odihnei"- luni.

beneficiarii educ. pedag.
sociali

) Facilitatea
integrdrii
gcolare.

Asistdri zilnice la gcoali - in
fiecare zi,
colaborarea strinsd cu diriginlii
- permanent (reuqita qcolar6,
prezen[ala ore) , colaborarea cu

$coala Sportivd . Dispute {um
md comport eu in gcoald ,

grup?"

,,Delicventa juvenild" dupd
planul educatorilor.

beneficiarii,
colegii,
pedagogi

educ., pedag.
sociali, asist.
sociali

3. Petrecerea
timpului liber
de recreare gi

socializare.

Acces la internet la necesitdlile
copiilor, vizite la bibliotecd ,
or ganizaf i i nonguvernamental e -
miercuri ,.joi.

beneficiarii educ., pedag.
sociali , asist.
sociali

4 Orientarea
profesionald .

ActivitSli tematice deschise - 1 1,

excursii - 9: la ,,CahulPan" ,

fabrica de brinzeturi, Fabrica de
bere, Magazinul XXL, muzeu in
zile de odihnd,
training ,,Ghidarea in carierd" ,
particip area in cercurile
vocationale.

beneficiarii
din cl. 8-9

educ., pedag.
sociali ,

psiholog, ped.
organizatori

IV. Serviciul de reintegrare familiari comunitarl qi sociali

Nb

d/o
Denumirea
activititii

Formele de lucru
petrecute

Data Contingent
ul

Responsabil

1. Sus[inerea
planificatd a

copilului in
procesul de
relintegrare.

Revederea cazurilor - 73
inchiderea cazurilor - 14

Evaludri complexe a
familiil or - 20.

Dupd
pl.
individ
ual

beneficiarii,
pdrinti

Director
Mocanu E.,
educ., pedag.
sociali ,

asist. Social-
Iuraqco T.,
Gilcd M.,
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Duqa T.,
Covalenco L,

2. Lucrul
pdrin{ii.

Vizite la domiciliu -20
$edinte comune cu
adm. comunitard - 9
intilniri a copiilor cu
pirin[ii 9i rudele 48
Consultalii gi consilieri
cu pdrinlii 23.

Dupd
pl.
individ
ual

beneficiarii,
pdrin{ii,
educatori

Director
Mocanu E.,
educ., pedag.
sociali ,

asist. Social-
Iuraqco T.,
Gilcd M.,
Duga T.,
Covalenco L,

Serviciul de gizduire

VI. Serviciul de orientare profesionali gi susfinere pentru reugiti in carieri
a tinerilor post institufionalizafi

29

Nb

d/o
Denumirea
activititii Formele de lucru petrecute Contingentul Responsabil

l. Oferirea
condiliilor de
trai gi

ingrijire.

Activitdli educalionale de
formare a deprinderilor de
via{6:

,,Astdzi este zlta mea",

,,cum ne comportdm cu adullii
,,Ziua familiei".
Discu{ii in grup a problemelor
de autoservire gi comunicare
interpersonald - permanent.

beneficiarii educ., pedag.
sociali
Chiciuc M.
Bondarciuc A.
Luverdu E
educ.

2. Asigurarea
hranei.

Alimentarea calitativd - 4 ori
pe zi.
Activit atea beneficiarilor in
cadrul cercului ,,Bucutdria" -
2 ori pe sdptdmind.

beneficiarii Serviciul
alimentar
M. Nita

J. Men{inerea
sindt6(ii
copiilor.

Mentinerea curd(eniei - in
frecare zi.
Evaluarea sdndtdlii - in
frecare zi.
Interndri in spital - 6

$edinte informative:
,,Profilaxia bolilor infecfioase"
29 .01 .201 8-06. I 0.201 8

,,Intoxicafiile aliment are" -
t2.05 .2018- 1 9.07.20 1 8

Discu{ii la solicitare
pennanent.
Activit[1i educaJionale
extracurs - o datd in lund.

beneficiarii Cravcenco Sv

Cravcenco Sv

Cravcenco Sv

Cravcenco Sv

Educatorii



o

o

Nb

d/o
Denumirea
activititii

Formele de lucru
petrecute

Data Contingent
ul

Responsabil

I Serviciul de
asistentd
social6.

Acordarea serviciilor
necesare pentru
beneficiari - 5.
Men{inerea legdturilor cu
responsabilii structurilor
locale.

permanent

permanent

beneficiarii pedag.
sociali, asist.
sociali

2. Serviciul de

asistentd
psihologici
gi sociald.

Interventii psihologice - 9
Gid de orientare
profesionald -8 gedinte
Disput,, Oportunit5li
pentru reuqita in carier6" .

Testare .

permanent
martie - 19

aprilie
aprilie
mai
iunie
(prima
iumdtate)

beneficiarii Asisten(ii
sociali,
psiholog

S.Baziuni
T.Dusa

3. Serviciul de
orientare
profesionald
gi spriginire
in vederea
angajdrii.

Controlul asigurdrii
formdrii profesionale -
asitdri la ore.
Medierea gi pregdtirea
pentru procesul de
angajare in cimpul muncii
,,Ce cunogtinte primite la
ore imi vor fi de folos
in lucru pe profesie.

o dat[ pe
sdptdmind

Beneficiarii
,rCasa
meatt

ped. social
CaisinZ.
Parfionov V.
Burlacu M.
Bondarciuc
A.
as.social
Gilcd M.
Covalenco L

4. Serviciul de
educa{ie
neformald gi

socialzare.

Activitdli educalionale -
11,

,,Cum solufionez
conflictele cu semenii" ,

,,Violenfa in ;coald",
,,Consecinfele fumatului
asupra sdnetetii",
,,Dezvoltarea toleranfei
fa[d de ceilal+i",
,,Ce sunt drogurile",
,,Riscuri qi alegeri",
,,Limite",
,,Propria perso and" ,

,,Modul sdndtos de via\d",
,,Comunicarea in raport cu
adul1ii",

,, Deprinderi de viafd".

12.01 .2018

23.02.2018

t41031201 8

7.04.2018

12.05.2018
04.06.2018

20.07 .2018

10.09 .201 8

17 .10.2018

08.1 1 .2018

beneficiarii Rogca D

Burlacu M.

Matcaq N.

Moraru A.

Bondarciuc .

Bdncild G.

Luverdu E.

Pascal L.

Moga V.
Caisin Z.
Fulger Maria
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5. Serviciul de
relintegrare
in familia
biologicd.

Men{inerea relatiilor cu
familia.
Colaborarea cu
autoritdlile teritoriale
convorbiri telefonice
gedin(e comune:
Reintegrarea
beneficiarilor in familia
biologicd sau extinsd ,

APP: Drdgan A, Tagci A,
Orolovschi I, Drangoi,
Sterpu, Sisov M.,
Batiqceva, Pegchina .

in perioada
vacantelor
permanent

februarie
martie

august ,

septembrie
octombrie
noiembrie

beneficiari pedag.

sociali, asist.
sociali

as. social
comisia
multidiscipli
nard

Nb

d/o
Denumirea activitifii Termenii Responsabil

1 ,,Tradilii de sf. Vasile" 14.01.2018 Educator Fulger M
2.

,,Dragobetele sdrutd fetele" 14.02.2018
Educatori Bdncila G.,
Moga V

3. ,,Vine, Vine Primdv ara" 01 .03.2018 Covalenco L
4. ,,D€ ziua mamei" 05.03.2018 Rogca D.
5. ,,$ezdtoare - Un md4igor de la

Ion Creang6". 02.03.2018 Tot colectivul administarativ

6. ,,Sdrbitoarea invierii spirituale
gi tradi(iile sdrbdtorilor de pagti
prin ochi de copil"
Incondeerea ouilor.

04.20t8 Fulger M., Burlacu
Nit6M.

7. ,,Ziua familiei" I 5.05.20 1 8 Covalenco L., Educatorii

8. ,,Ziua internalionalS a

copilului".
0t.06.2018 BdncilS G.

Neculiseanu G. Fulger M.
Rogca D.

9. ,,TOAMNADE AUR'' 16.10.2018 Covalenco L. Educatorii
10. ,,Colinde de Crdciun" 20.12.2018 Covalenco L.

Educatorii
11. ,,Vine, vine Mos Crdciun!" 20.12.20t8 Tot colectivul administarativ

VII. Activitatea extracurriculari

organizarea efectivi a activitilfii institufiei in perioada ianuarie - iulie 2018.
In perioada raportatd au fost desfdgurate urmdtoarele reparatii gi lucriri:
- reparaJie la terenul dejoc qi sport;
- reparafie cosmeticd in apartamente;
- s-au s6dit copaci (repanizali pentru fiecare copil);
- s-a amenajat teritoriul Complexului (impreuni cu copii pentru a le forma

deprinderile de via{d).
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4. Centrul Muternul

I. Date statistice:
in anului2018 de serviciile Centrului Maternal au beneficiat:

12 mame gi 17 copii.

Modalitsti de referire:
o referite de APL - 9 cupluri;
o autoreferire -3 beneficiare.
Statut social:
o din familie social-vulnerabild in situalie de crizd,- 12 cupluri;
o potentiale victime ale traficului de fiinte umane -12 cupluri;
o victimi a violentei in familie - 3 cupluri.

Criteriul resional: din r-nul Cahul - 9 cupluri mamd-copii;
r-nul Cantemir - 3 cupluri.

in aceastd perioadd au fost reintegrate in comuni tate 9 cupluri mamd-copii.
II. Aclivitlfi de ordin managerial:

In perioada anului 2018 conform Planului de activitate a Centrului Maternal
sdptdminal au fost orgarrrzate gedinle organizatonce cu specialigtii centrului, la care
au fost planificate activitSlile sdptaminale. La gedinte s-au discutat problemele
urgente despre situalia beneficiarelor plasate in Centru, planul individual de servicii,
a fost aprobat graficul de serviciu g.a. Colaboratorii Centrului au venit cu sugestii gi
recomanderi pentru eficientizarea activitdlii Centrului. De asemenea au fost
organtzate gedinle organi zatorrce cu asistenlii sociali (gardd de noapte), la care au fost
discutate diverse probleme organizatorice, aprobarea graficului de lucru lunar,
responsabilitalile specialigtilor conform figei de post, comportamentul beneficiarelor
in Centru $.a..

A fost organizat lucrul cu beneficiarele, deprinderi de via\d,, unde beneficiarele
au amenajat o terasd de flori, ?u vopsit terasa Centrului, s-a fbcut reparatia cosmeticd
in interiorul Centrului.

III. Organi zarea seminarelor informative:
Conform Planului de activitate anual, in cadrul Centrului Maternal au fost

organizate lunar seminare de instruire in Formarea Deprinderilor de Viata
Indepndentd (FDVI) gi alte activitSli educafionale, dupd necesitatile personale. La
aceste activitSli de instruire au participat toate beneficiarele plasate in Centrul
Maternal. La sfirgitul activitefli mamele au participat la dezbateri, urmind un
feedback intre beneficiare gi specialigtii responsabili. in acestd perioadd au fost
organizate seminare de instruire in form area deprinderilor de viald independentd cu
tematicile:
o ,,Rela{iile interpersonale", ianuarie 2018, responsabil Grigor Maia, pedagog;
o ,,Sdndtatea sexual reproductivd", ianuarie 2018, responsabil Ghinea Valentina

asistent medical;
o ,,Educa{ia copiilor ,,7 ani de acasa", februarie responsabil Cufliuc Natalia,

psiholog;
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o ,,Dezvoltarea sentimentului matern", februarie 2018, responsabil Vovc
Anastasia, asistent social;

o ,,Abandonul copiilor factorii de risc", martie 2018, responsabil Grigor Maia
pedagog;

o ,,Ingrijirea copilului bolnav", martie 2018, responsabil Ghinea Valentina,
asistent medical;

o ,,Nevoile fundamentale ale copilului", aprilie 2018, responsabil Vovc Anastasia,
asistent social;

o ,,Atagamentul gi lipsa lui fata de copil", aprilie 2018, responsabil Cufliuc Natalia,
psiholog;

. ,,Dezvoltarea copilului prin joc", mai 2018, responsabil Grigor Maia, pedagog;
o ,,Comunicarea eficienta qi rczolvarea conflictelor", mai 2018, responsabil Vovc

Anastasia, asistent social;
o ,,Depdgirea stresului", iuni e 2018, responsabil Cufliuc Natalia, psiholog;
o ,,Promovarea unui stil de via{d sdndtos", iunie 201 8, responsabil Ghinea

Valentina, asistent medical;

O o ,,Planificarea carierei", iulie 201 8, responsabil Vovc Anastasia, asistent social;
o ,,Copilul merge la grddiniti, gcoal6. Pregitirea 9i adapatarea.,,, iulie 2018,

responsabil Grigor Maia, pedagog;
e ,,Stima gi respectul de sine", august 2018, responsabil Mocanu Georgeta, psiholog;
r ,,Infeclile respiratorii acute", august 2018, responsabil Cufliuc Natalia, asistent

medical;
r ,,.,A,rta comunicdrii mama - copil", septembrie 2018, responsabil Grigor Maia,

pedagog;
o ,,Abilitiiti de viatd independentd", septembrie 2018, responsabil vovc Anastasia,

asistent social;
o ,,Bdtaia pdrinteasci inseamnd violenJa", octombrie 2018, responsabil Mocanu

Georgeta, psiholog;
o ,,Evolutia copilului 0-3 ani", octombrie 2018, responsabil Cufliuc Natalia, asistent

medical;
o ,,Prevenirea gi combaterea traficului de fiinte umane", noiembrie 2018, responsabil

Vovc Anastasia, asistent social;
e ,,$coala dragostei-familia", noiembrie 2018, responsabil Grigor Maia, pedagog;
r ,,Dezvoltarea abilitdtilor parentale", decembrie 2018, responsabil Mocanu

Georgeta, psiholog;
o ,,Semnele generale de pericol pentru viaja copilului", decembrie 2018,

responsabil Cufliuc Natalia, asistent medical.

IV. Activitlfi pi misuri generale:
In cadrul Centrului Matemal in luna martie 2018 a fost organizati Sdrbdtoarea

Internationald a Femeiei in parteneriat cu Organiza{ia New Hope Moldova.
Organizatorii au pregdtit yn program interactiv cu specificul sdrbdtorii ,Julartie cdldtor
vd aduce un Mdrligoy''. In cadrul acestui program cultural-artistic dedicat primiverii
Mdrfigorului gi celei mai importante fiinte din lume - Femeia, a fost pregatitd o
gez6toare cu tematica ,,Amintiri din copilSrie", la care au participat cu un program
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artistic. Beneficiarele CM au prezerfiat o compozitie de mdrliqoare confecfionate manual
de ele, a fost reamintitd semnificatia: firului alb qi rogu a mdrfigorului, importan{a gi
valoarea Femeei. Anterior, in cadrul Centrul Matemal a fost organizat Concursul de
mdrtigoare. Beneficiarele impreund cu specialigtii Centrului au confectionat manual
,,mdrtigoare zimbitoare". Beneficiarele cu copii au participat la diverse jocuri organizate
in parteneriat cu invitalii noqtri. Ele au demonstrat ingeniozitate gi creativitate in cadrul
acestor mdsuri. Participantii au vizionat un material video cu caracter educativ.
Moderatorii au relatat despre rolul gi valoarea Femeei in societate. in cadrul activititii
beneficiarele au participat activ la discutii, au rlspuns la ghicitori. Participantele au fost
menlionate cu diplome de onoare.

Deasemenea in parteneriat cu AsociaJia New Hope Moldova in aprilie a fost
orgarizatd activitatea culturald dedicatd ,,Sfintelor Sdrbdtori de PaSti". La eveniment
s-a discutat despre semnificatia gi rolul sdrbitorii, fiind una din cele mai importante
s6rb6tori anuale cregtine. Activititile interactive cu specificul evenimentului au
contribuit la congtientizarea obiceiurilor 9i traditiilor populare, de cdtre beneficiarele
Centrului.

In luna mai s-a sirbatorit Ziua Familiei, s-a desfEsurat un seminar cu paticiparea
studenlilor practicanfi, s-a organizat j ocuri distractive cu beneficiarele gi copiii.

Cu succes am sdrb6torit in cadrul CM 9i Ziua Intemationald a Copilului, la care
beneficiarele au participat la jocuri distractive ce s-au desfasurat in poenila vesela din
centrul orasului, copiii au primit in dar cadouri si dulciuri.

In anul 2018 Centrul Matemal a fost vizitat de cdtre reprezentenlii Ambasadei
Statelor Unite ale Americei, unde am participat impreuna cu ei la un Atelier de lucru cu
tematica Jenomenul violenlei in familie".

in luna septmbrie am participat la un Atelier de lucru, care a fost organizat de
cdtre Coalilia Natiunilor unite cu tematica ,,Egalitatea de gen qi abilitarea femeelor".
Tot in luna septembrie s-a organizat Ziua Profesionald a Asistenlei Sociale gi Protec{ie
Familiei. Specialigti Centrului Maternal impreund cu beneficiarele Centrului au pregatit
un panou cu fotografii cu activitalile petrecute in cadrul Centrului Maternal. in luna
octombrie s-a desfbgurat un seminar cu reprezentanli de la ONG,, New Hope Moldova"
cu tematica,,Sd credem in ziua de mine".

in luna noiembrie am fost vizitali de cdtre specialigtii Centrului de Sindtate
,,Prietenos Tinerilor", care au venit cu un program informational cu tematica
,,Alimenta{ia naturald a nou- ndscutului".

De cdtre studentele anului 4 de la colegiul ,,Iulia Hagdeu" s-a desfhqurat un
seminar, care au prezentat un program in Power Point cu tematica ,, Cei gapte ani de
acasd".

in luna decembrie s-au organizat intilniri cu reprezentanJii a mai multor institulii
qi ONG-uri: CSPT, Birou de proba]iuni, ONG Zimegti, Centrul Pas- cu- Pas. Tematica a
fost in legitura cu cele 16 zile dedicate luptei inpotriva violentei in familie.

V. $edinfe de lucru a Echipei Multidisciplinare din cadrul Centrului Maternat:

In anul 2018 a fost organizatd o gedin!6 a EMD, unde s-a discutat despre
reintegrarea in comunitate a cuplurilor mamS-copil: Sterpu Ala, Taranu Irina, Dordea
Elena, Dobrea Elena, Severin Natalia, Ceaginu Adriana. in cadrul gedinlei au fost
invitali specialigtii APl-urilor locale.



VI. Servicii in cadrul Centrului Maternal:

l. Asistenfi socialS.
In luna ianuarie s-a lucrat asupra rapoartelor solicitate de MMPSF, asupra

statisticii 9i activitdlii Centrului Maternal pentru anul 201 8.
Pentru toate beneficiarele potentiale victime a traficului de fiinte umane, aflate in

plasament in Centru, s-a elaborat planurile de interventie gi chestionare de identificare a
potentialelor victime ale TFU.

Deasemenea, s-a colaborat cu Casa Teritoriald Cantemir, cu privire la perfectarea
actelor gi certifi catelor.

In scopul monitorizerii beneficiarelor reintegrate in comunitate s-a colaborat cu
asisten{ii sociali comunitari, referindu-se la problemele specifice lor gi solulii in
depdgirea acestora, pentru bundstatea cuplului, in sprijin moral gi material. Astfel,
fiecare cuplu reintegrat sd fie monitorizat in comunitate de cdtre asistentul social, pentru
a se observa progresele/regresele acestora in procesul de integrare in localitate.

Odati cu solutionarea unor probleme legate de perfectarea actelor personale,
beneficiarele au fost ajutate in institurea ajutorului social.

In scopul solulionirii problemelor care le-am intimpinat la reintegrarea
benefeciarelor impreund cu copii lor in comunitate, am colaborat cu asistenlii sociali din
comunitate, primari, medici de familie gi cu familiile acestora. in perioada ianuaxie-
iunie avem reintegrate cu succes in comunitate gase cupluri .

In anul 2018 au fost plasate in serviciul rezidential 13 mame 9i 17 copii.
in cadrul suslinerii gi prevenirii violentei in familie s-a luciat cu doud

beneficiare. Pentru reabilitarea sindromului post abuziv s-a discutat in particular cu
fiecare beneficiard, s-au dus gedinte de consiliere socio-psihologice.

Serviciul de asistenti socialS s-a axat in elaborarea planurilor individuale de
interventie prin care se urmdregte consolidarea relatiei dintre mamd gi copil, formarea
deprinderilor de ingrij ire a copilului, alimentare, gestionarea resurselor, etc., in vederea
credrii unui mecanism de viatd autonomi.
2. Asistenfi psihologici:

In activitatea psihologicd s-au propus urmdtoarele obiective: dezvoltarea
personald gi autoaprecierea, optimizarea relatiilor de cuplu cu familia biologicd,
comportamentul adecvat, identificarea nevoii de autocunoa$tere qi autodeterminare,
restabilirea echilibrului psihoafectiv al cuplului pentru depagirea situaliei de cizA,
reabilitarea mamei in sustinerea autocontrolului gi increderii in sine. Aceste obiective au
fost realizate prin intermediul seminarelor, terapiilor de scurtii durata cognitiv-
comportamentald, unde au fost dezvoltate componentele: dezvoltarea abilitiitilor sociale,
comportamentul asertiv, prevenirea abandonului copilului, depdgirea stresului, stima de
sine gi dezvoltarea increderii in sine, medierea relatiilor de cuplu, gestionarea emoJiilor,
abilitati de arralizd a situatiilor de cizA - problemi, dezvoltarea imaginaliei creative prin
desene^ proiective.

In aceasti perioadd au fost diagnosticate initial gi continuu beneficiarele pentru a
face o analizd psihologicd a caztlui, a nivelului de intelegentd, a evidentierii
particularitdtilor individuale, a dezvoltirii personalit6tii privitor la temperamen!
caracter, relatii interpersonale. Diagnosticul s-a axat pe studierea tipului gi caracterului
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personalitdtii, depistarea gradului de inteligentS, relatiilor interpersonale gi intereselor
profesionale.

In activitatea de psihoprofilaxie au fost organizate un sistem de mdsuri de
preintimpinare a dificultiitilor in dezvoltarea psihici a personalitdlii 9i de creare a
condiliilor favorabile pentru aceasti dezvoltare.

Obiectivele psihoconsilierii: restabilirea gi monitorizarea consilierii individuale gi
de grup 1u fost realizate prin intermediul activitdlilor: Planuri de viitor; Imaginea in
oglind6; Infrunt6 emotia; Decizii privind abandonul; Decizii pentru un mod de viatii
sdndtos; Timpul liber petrecut corect cu copilul; Pregdtirea psiho-emolionali a
beneficiarei pentru reintoarcerea tn familia biologici; Gestionarea corectii a banilor;
Relationarea cu concubinul.

Pentru cregterea gi eficacitatea dezvoltiirii personalitdlii s-au desfbqurat gedinle de
corecJie ;i terapie: Dezvoltarea, autoaprecierea qi stima de sine, Activitate de atagament
matem. Ingrijirea copilului in primul an de viat6 9i alte mdsuri pentru dezvoltarea
deprinderilor de viatd individuald.

Psihoprofilaxia individuald s-a axat pe obiectivele: Determinarea atitudinii qi
comportamentului cu familia, abilitali comunicative cu pdrinlii gi atmosfera emotionald

-psihologic6.
Indivudual s-au stabilit actiuni asupra corectiei cu mamele qi a terapiei

ocupationale cu copiii. Corectia individuald in dezvoltarea personalit?i1ii a dus la
dezvoltarea voluntaritSlii in sfera cognitivd qi emoJionald, la formarea
comportamentului asertiv.
3. Activitnti pedagogice :

Pentru cuplurile mamd-copii sistematic au fost organizate activititi educalionale
cu privire la formarea abilititilor parentale, a deprinderilor de viati independentii,
comunicarea eficientii cu copiii, organizarea eficientd a timpului de odihnd cu copii, g.a.
Permanent a fost monitorizatd siualia beneficiarelor in Centru cit gi dezvoltarea socio-
educativd a cuplului mamd-copii.

Activitatea pedagogicd s-a axat pe planificarea, realizatea gi verificarea
proceselor de dezvoltare educativd ale fiecirui beneficiar qi convieluirii sociale in grup.

,r. Deasemenea, in acest scop, colaborarea cu parteneri din interiorul gi exteriorul
! instituliilor, asistenli sociali, familia extins6, medici, juristi, a fost un mecanism

important in sustinerea cuplurilor aflate in dificultate. Aceste ac{iuni au fost realizate
prin desf5gurarea muncilor administrative qi organizatorice, precum actualizarea
dosarelor personale a rezidentelor.Conform Planului de activitate in aceastd perioadi au
fost organizate activitdfle cultural-educative dedicate sarbatoarelor 'Marfiqot'',
$ezdtoare cu tematica ,,Amintiri din copildrie", Ziua Famliei, Zi:ua Internafionali a
Copilului".

In colaborare cu specialigtii centrului s-a lucrat la evaluarea complexd a
beneficiarelor atit la nivel individual cit gi de grup, la elaborarea Planului individual de
servicii, au fost identificate necesitiitile principale ale beneficiarelor gi propuse
modalitdli de solulionare a lor.

Individual cu fiecare cuplu s-a stabilit planul zilnic de lucru cu privire la formarea
abilitililor parentale, a deprinderilor de viaJi independentd. Sistematic au fost
orgarizate discutii individuale cu mamele 9i copii pentru identificarea 9i solutionarea
necesitSlilor personale.
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Individual cu frecare cuplu s-a stabilit planul zilnic de lucru cu privire la formarea
abilitatilor parentale si deprinderilor de viata independenta. Au fost organizate discutii
individuale cu mamele si copii pentru solutionarea necesitatilor personale.

Aufost organizate:
l Activit6ti educative cu minorii: ,,inv615m culorile", ,,Pidile corpului uman", ,,Tabla
magnetica",,Inv6!6m animalele", "Inv6[6m cifrele".
2.Dezvoltarea motricitdlii gi vorbirii cu copii din CM.
3. Lucrul literar - artistic cu copii. Citirea povegtilor ,,Crdiasa zdpezii","Hansel si
Gretel", ,,Mica Siren6", ,,Rdgugca cea Urit6", ,,Degefic6", ,,Muzican{ii din Bremen",
,,Scufija rogie" etc.
4. Activitali instructiv- educative,,invdldm culorile", ,,Colordm imagini".

4. AsistenJi medicali:
Conform planului de activitate serviciul de asistentd medicald s-a axat pe

monitorizarea examenului medical necesar plasdrii beneficiarelor in Centru. Astfel,
medicul de familie qi asistennrl medical au colaborat cu CMF Cahul 9i Serviciul Sanitar
Epidemiologic Cahul in realizarea analizelor necesare.

Asistentul medical intocmegte meniul alimentar zilnic qi stabilegte regulile de
alimentafie corectd, p5strarea gi depozitarea produselor alimentare. S-a efectuat
sistematic controlul privind indeplinirea mdsurilor antiepidemice, respectarea regimului
alimentar gi de odihnd a cuplului, indeplinirea cerintelor sanitare gi igienice. Fiecare
cuplu a fost consultat de specialigti, a trecut examindri clinice.

In cadrul sen'iciului de menlinere a senetefii, beneficiarele au primit ingrijire
medical4 indrumare, sprijin gi consiliere in probleme de sdndtate, igieni gi ingrijire
personalE, educalie pentru senetate, educaJie sexuald.

Au fost orgatizate seminare informative cu beneficiarele Centrului Matemal pe
urmatoare teme: ,,Infeclile respiratorii acute", ,,Evolutia copilului 0- 3 ani", ,,Semnele
generale de pericol pentru viata copilului"

5.^ Serviicii asistenfi social5 (gardi de noapte):
In perioada ianuarie-iunie au fost organizate seminare de formare a deprinderilor

de viatd independentd pe temele: ,,Cum sd comunicim"; ,,Educarea copilului de virsti
medie gi pregcolard"; ,,Sentimentul matem gi Sindromul postnatal", ,,Pregdtirea gravidei
pentru na$tere"; ,,Cum s6-mi organizez eficient timpul", g.a.

Au fost organizate diverse activit{i educative cu copiii: invdtim culorile, inv6ldm
sd numdrim, efectuarea temelor pentru acasd, lectura, etc.

Zilnic asistentul social petrece discutii individuale cu beneficiarlele axate pe
temele: ,,Educarea corectd a copilului"; ,,Comportamentul pdrintilor fa!6 de copii",
,,Comportamentul in cadrul centrului"; ,,Igiena personal6"; ,,Maltratarea copilului",
,,Sfaturi pentru viitoarea mamd"; ,,Vocabularul in comunicarea cu copiii", ,,Importanla
frecventdrii institutiilor prescolare"; ,,Consecin{ele fumatului", ,,Pdstrarea relatiilor
familiale" 9i altele, cu scopul de a le forma deprinderi de viald independentd qi de a
deveni bune gospodine.

Educatia copiilor unora dintre beneficiare lasd de dorit. Ele apeleazd, la forfa
frzicd, Ia un vocabular indecent. Din acest motiv, asistentul social lucreazd individual
cu benef,rciarele.
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Deasemenea a fost oferit sprijin informalional beneficiarelor in pregdtirea corecti
gi gustoasd a bucatelor conform meniului gi normelor alimentare.

S-a dus lucrul individual cu beneficiarele cu scopul de a mentine echilibrul
psihologic al beneficiarelor, buna intelegere gi colaborare intre ele. Au fost desfriqurate
discutii individuale cu beneficiarele pe temele ,,Ceaiurile din ierburi medicinale",
,Abuzul gi formele de abvd',,,R.espectarea Regulamentului Centrului", ,,Rolul jocului
pentru copii".

Deasemenea au fost orgatbate activititi de menlinere a ordinei in cadrul
Centrului conform regimului zilei gi Planului de lucru.
VII. Participarea la seminare de instruire:

Specialigtii Centrului au participat la seminare de instruire gi mese rotunde cu
scopul formdrii profesionale continue organzate de diverse institu{ii guvernamentale gi
non guvemamentale.
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S.Problemele persoanelor tn etate si persoanelor cu
dizabilitdti

Unul din compartimentele principale in activitatea Directiei Generale Asistenti
Sociald 9i Protectie a Familiei este grija faJi de persoanele in etate 9i cu dizabilitdli.

Conform prevederilor art.49 alin.(l) al Legii nr.60 din 30 martie 2012 ,privnd
incluziunea sociald a persoanelor cu dizabilitdti", persoanelor cu dizabilitate severd gi
accentuati, copiilor cu disabilit51i, precum gi persoanelor care insoJesc o persoani cu
dizabilitate severd sau un copil cu dizabilititi li se acord6, la locul de regedinli, de
cdtre autoritdtile administratiei publice locale, compensalii de la bugetele locale pentru
cdldtorii in transportul comun urban, suburban gi interurban (cu exceplia taximetrelor).

Compensatia nominalizatd se stabilegte de c6tre organele teritoriale de asistenlS
sociald qi protecJie a familiei gi se achitii din mijloacele bugetelor unitdlilor
administrativ-teritoriale.

Pentru aceste persoane au fost alocatd suma de 1697,0 (un milion gase sute
noudzeci gi gapte mii lei), pentru achitarea compensatiei pentru serviciile de transport.

Mdrimea compensafiei pentru un trimestru, persoanelor cu dizabilitili severe gi
copii cu dizabilitdli in virstd de pind la 18 ani, este de 138 lei, pentru persoanele cu
dizabilitdli accentuate de 69 lei.

Inbaza de date a specialistului principal sunt luati la evidenld,- 6347
persoane cu dizabilitili, dintre care:

. persoane cu dizabilitiili severe - 846,

. persoane cu dizabilitdli accentuate - 3053,
r copii cu dizabilitdli severe, accentuate qi medii pdnd la virsta de 18 ani - 388,
. insotitorii la copii cu dizabilitdti severe, accentuate 9i medii pdnd la virsta de 18

ani - 388,
. insolitorii la persoanele cu dizabilitdfi severe - 758,
. persoane cu dizabilitdli locomotorii - 579,
. persoane cu dizabilitdti medii - 934.

Suplimentar, la mirimea compensatiei pentru un trimestru, la persoanele cu
dizabiliti,ti severe gi copii cu dizabilitdfi in virst6 de pdnd la 18 ani gi persoanelor
cu dizabilitdli accentuate, persoanele cu dizabilitdti locomotorii beneficiazd
trimestrial de un supliment in mdrime de 200 lei.
Pe parcursul anului 2018 au beneficiat de compensatia nominalizatii mai sus 579

persoane cu dizabilitili ale aparatului locomotor, suma totali achitatd in acest scop a
constituit 463,3 mii lei dintre care:

- persoane cu dizabilitd{i severe - 248,
- persoane cu dizabilitdti accentuate - 220,
- persoane cu dizabilit6{i medii - 15,
- persoane cu grad de invaliditate din copildrie pdni la vdrsta de 18 ani - 96.

Direc{ia GeneralS Asistentd Sociald qi Protectie a Familiei Cahul a inaintat 16
demersuri la Serviciul Eliberare a Actelor de Identitate Cahul, pentru persoanele cu
dizabilitefl de a beneficia de scutiri la perfectarea pagaportului intemational, au fost
acceptate gi eliberate 8 pagapoarte intemalionale contra platd la 50Yo la persoanele cu
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diza;biftfii accentuate gi 12 pagapoarte intemationale fbrd platd la persoanele cu
dizabilit5li severe.

Inbaza Codului Civil al RM nr.ll07-XV din 06 iunie 2002, art.38 au fost
instituite tutele asupra persoanelor lipsite de capacitatea de exerciliu la 9 persoane
cu dizabilitdti:

. persoane cu dizabilitdti severe - 7;

. persoane cu dizabilitdti accentuate - 6;
Conform Hotdririi Guvemului nr.45l din 29.04.2004, despre aprobarea

Regulamentului cu privire la modul de distribuire a taloanelor de clldtorie in cadrul
statelor membre ale C.S.I pentru veterani gi invalizi de rdzboi au fost eliberate 6 bilete
at 50Yo reduceri.

in conformitate cu Legea nr. 2S5 din 22.11.2013, pentru modificarea gi
completarea Legii nr.297-XIY din 24 februarie 1999 cu privire la adaptarea sociald a
persoanelor eliberate din locurile de detentie, pe parcursul anului 201 8, au fost eliberate
22 persoane din locurile de detentie dintre care, 8 persoane au beneficiat de ajutor
social, cuantum de 925 lei gi 315 lei pentru perioada rece a anului.

Pe parcursul anului 2018 in baza Regulamentului de activitate a comisiei
penitenciarului, specialistul principal in problemele persoanelor in etate gi cu dizabilitdli
a participat la 19 comisii de activitate a penitenciarului.

In subordinea Direcliei Generald Asisten{i Sociali 9i Protectie a Familiei Cahul
activeazl Azilulraional pentrupersoane invirsti gipersoane cudizabilititi.

Pe parcursul anului 2018 au fost cazalr 18 beneficiari, dintre care l0 beneficiari
contra platii qi 8 beneficiari cu cota parte de 75 Yo din venihrl pensiei al tutelatului, care
se tansmite pentru intretinere in azil. La moment in Azilul din sahrl A.I. Cluz.a sunt 23
beneficiari, dintre care 13 persoane cu dizabilitdfi gi 10 pensionari, in Azilul din satul
Pelinei sunt plasafi 6 beneficiari, dintre care 4 persoane cu dizabilitili gi 2 pensionari
qi in Azilul din com. Moscovei sunt cazali 13 beneficiari, dintre care 8 pensionari qi 5
persoane cu dizabilitdf i

In fiecare an, la data de I octombrie, in intreaga lume sunt sirbdtorite persoanele
in etate. Anul acesta se implinesc 28 de ani de la prima celebrare a Zilei Intemalionale a
Persoanelor in Etate.

De Z\n IntemaJionald a persoanelor cu dezabilititi - 3 decembrie, Directia
Generald Asisten{d Sociald qi Protec{ia Familiei a distribuit 800 pachete cu produse
alimentare persoanelor cu dizabilititi.

In temeiul Hotirdrii Guvernului nr. 65 din 23 ianuarie 2013 ,,Cl privire la
determinarea dezabilitdtii gi capacitdlii de munc[" au fost eliberate I194 cerificate
pentru Consiliului National pentru Determinarea Dizabilitdtii 9i Capacitilii de Munci,
conform Legii nr.l98 din26.07.2007 cu privire la asistenfa juridical garantatii de stat au
fost eliberate, 280 cerificate pentru judecatd.
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6. Serviciul orestatii socisle:

Ajutorul social

Ajutorul social gi/sau ajutorul pentru pentru perioada rece a anului se acordi
familiilor sdrace din cele mai sdrace, conform pevederilor Legii nr.l33-XVI din l3 iunie
2008, cu privire la ajutorul social. In perioada anului 2018 au fost verificate qi luate
decizii pe 3841 cereri pentru acordarea ajutorului social familiilor cu venituri mici qi
familiilor vulnerabile, dintre care conform sistemului informational automatizat SIAAS
implentat de citre Ministerul Senitdtii, Muncii gi Protecfiei Sociale al Republicii
Moldova. De ajutorul social gi/sau ajutor pentru perioada rece a anului au beneficiat
1150 familii, iar 2ll2 familii au beneficiat doar de ajutor pentru perioada rece a anului
in cuantum de 350 lei/lun5, 567 solicitanli au primit decizii negative din motivul
neicadrdrii in sistemul de calcului de ajutor social gi pentru perioada rece a anului.

A avut loc conlucrarea lunari cu Casa Teritoriald de Asigurdri Sociale privind
verificarea IDNP a beneficiarilor de ajutor social, elaboratarea listelor de platd qi a
registrului de ajutor social gi perioada rece a anului qi prezentarea acestora la CTAS.
Au fost perfectate dosarele beneficiarilor de ajutor social pentru fiecare cerere
procesat6.

Pe parcursul anului 2018 s-a dat rdspuns la 150 petifii parvenite de la cetdleni qi
de la organele ierarhic superioare. In perioada raportatd au fost petrecut qedinli de
supervizare cu asistenlii sociali comunitari privind modificarea Legii nr.133 din
13.06.2008, privind munca in folosul comunitiitii iar la 03.05.2018 a fost desfrquratil
Fdinla privind aplicarea corectd a Anexelor 9 gi l0 a Regulamenflrlui cu cu privire la
modul de stabilire gi plati a ajutorului social. Au fost petrecute viate la domiciliul
persoanelor care beneficiazd ajutor social din localitdlile: mun. Cahul, s. Larga NouE,
s. Cucoara, s. Badicul Moldovenesc, s. Baurci Moldoveni, s. Burldceni, s. Iujnoe,
s. Lucegti, s. Chioselia Mare, s. Borceag gi s. Huluboaia.

Ajutorul material
in perioada anului 2018 de ajutor material unic au beneficiat:

1. Persoanele cu dizabiliti[i a cdror dizabilitate este cauzatd de participarea la
lichidarea consecintelor avariei de la C.A.E. Cemobil, persoanele care s-au imbolndvit
de boal6 actinicd sau au devenit cu dizabilitdfi in urma experientelor nucleare, avariilor
cu radiatie ionizantd qi a consecintelor acestora la obiectivele atomice civile sau militare
in timpul indeplinirii serviciului militar ori special 9i familiile (sotii nerecdsitorilr inapg
de muncd, iar in cazul lipsei acestora, unul dintre pirintii inapti de munc6) ale
participantilor la lichidarea consecinlelor avariei de la C.A.E. Cernobil decedafi - 52
persoane;

2. Victimele reabilitate ale represiunilor politice din anii 1917-1990 - 232
persoane;

3. So{ii supravieluitori nerecdsdtoriti inapli de muncS ai participanlilor la cel de-al
Doilea Rdzboi Mondial cdanli la datorie sau ai persoanelor cu dizabilitili de pe umra
celui de-al Doilea Rdzboi Mondial decedate, participantii la cel de-al Doilea Rdzboi
Mondial din rindul categoriilor specificate Ia art.7 alin. (2) pct. l) lit. a) - e) din Legea
nr. 190-XV din 8 mai 2003, cu privire la veterani qi persoanele asimilate participanlilor
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Iardzboi din rindul categoriilor specificate Ia art.7 alin. (2) pct. 2) lit. a) - c) qi e) din
Iegea men{ionat6, precum gi persoanele antrenate de organele puterii locale la stringerea
muniliilor gi a tehnicii militare, la deminarea teritoriului qi a obiectelor in anii celui de-
al Doilea Rizboi Mondial - 40 persoane.

7. Semiciul Asistentd Sociald:

Asisten{i socialS comunitarii

Pe parcursul anului 2018, in cadrul Serviciului au fost angajali 10 asistenfi sociali
comunitari - 5 in primdria oraqului Cahul gi cite I asistent in satele: Moscovei,
Gdvdnoasa, Doina, Lopatica qi Brinza.

Astfel, in perioada raportati s-au petrecut 7 gedinfe ale Consiliului Local pentru
Protecfia Drepturilor Copilului in cadrul cdrora s-au arnlizal qi discutat 157 cazuri ce

fin de luarea unor mdsuri de protectie in cazurile de prevenire a abandonului copiilor,
prevenirea institu,tionalizdrii copiilor, incadrarea familiilor cu copiii in situalie de risc in
cadrul Serviciului de Sprij in Familial, analizarea figelor de sesizare, precum qi
prevenirea abandonului gcolar. Lucrul cu dosarele instrumentate conform metodologiei
managementului de caz:

- Numdrul total de cazuri instrumentate-746;
- Numdrul de cazuri solufionate qi inchise - 193;
- Num6rul de cazuri aflate in lucru - 553;
- Numdrul de cazuri in proces de monitorizare post-intervenlie - 34;
- Numirul cazurilor referite cdtre alte instituliilservicii - 100.

Pe parcursul anului 2018 in scopul respectilrii interesului superior al copilului qi
lu6rii unei misuri de protectie de cdtre Comisia Raionali a Copilului aflat in Dificultate
au fost referite 72 cazuri ale beneficiarilor spre Servicii Sociale Specializate.

in perioada raportatd au fost referite de asistenlii sociali comunitari gi plasafi in
Centrul Matemal Cahul 12 mame gi 13 copii, tot in aceastd perioadd de cdtre asistentii
sociali comunitari au fostreferite 157 cazxi spre Servicii Sociale Specializate.

Pe parcursul anului 2018 in scopul asigurErii formarii profesionale continue a
asistentilor sociali comunitari au fost realizate 7 gedinle de supervizare in etrup mare (cu
to{i asistenlii sociali comunitari din raion).

Totodatii, au fost organizate diverse intruniri qi seminare instructive, precum:
o Modul de aplicare corectii gi unitari a legilor qi a altor acte normative care

reglementeazi acordarea ajutorului social gilsau ajutorul pentru perioada rece a
anului.

o Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii. Regulamentul cu privire la
organizarea qi functionarea Serviciului. Standarde minime de calitate.

o Modificdrile qi completirile Legii nr.l33 din 13.06.2008, cu privire la ajutorul
social gi Anexele 9 gi l0 la Regulamentul cu privire la modul stabilire gi platii a
ajutorului social.

o Managementul de caz - metoda principali de lucru a asistentului social
comunitar.
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Utilizarca Ghidului pentru Comisiile Multidisciplinare privind modul de

abordare a cazurilor de violentd in familiei.

Ingrijire sociali Ia domiciliu

in perioada anului 2018 de Serviciul ingrijire sociald la domiciliu au beneficiat
in total 4492 persoane, inclusiv: 337 - pensionai;32 - persoane cu dizabilitdli severe;
64 - persoane cu dizabilitdli accentuate qi 9 - persoane cu dizabilitate medie.

FuncJia de gef ingrijire sociald la domiciliu se instituie in raport de o unitate
pentru 30 lucritori sociali, iar unitatea de lucrdtori sociali pentru 10-12 persoane
ingrijiteladomiciliu in localitiilile urbane gi 8-lOpersoane in localitdlile rurale.

Lucrdtorii sociali presteazd servicii conform Regulamentului - cadru al Serviciului
de ingrijire sociald la domiciliu pensionarilor gi invalizilor solitari, care necesitil ajutor
permanent in numdr de 442persoane.

Pe parcursul anului 2018 au fost incadrate in Serviciu ll3 persoane, excluse din
Serviciu 363 persoane qi tot in aceastd perioadd au decedat 36 de beneficiari.

or. Cahul Sect. Slobozra
Mare

Sect.

Cahul
Total:

Lua{i la deservire 24 55 34 113
deceda{i: t7 5 T4 36

excluse din serviciu 136 r02 125 363
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Localitatea Numirul
lucritorilor
rociali

Numir de beneficiari

Total Persoane
cu

dizabilitnfi
tevere

Persoane
cu
dizabilitlti
accentuate

Persoane
cu
dizabilitate
medie

Pensionari

Or. Cahul T4 131 1,7 25 1 88
Sect.

Slobozia
Mare

25 160 7 t7 2 134

Sect.

Cahul
20 151 8 22 6 115

Total: s9 442 32 64 9 337

Localitatea
Numdrul secfiilor de ingrijire

sociald anul 2018
Numdrul lucrdtori sociali

anul 2018
plan fac plan Fac

Or. Cahul I I 30 I4
Sect. Slobozia Mare 1 1 30 25

Sect. Cahul I 1 30 20
Total: 3 J 90 59



In procesul de deservire la domiciliu, benehciarilor singuratici li se acordi de
cdtre lucritori sociali diferite servicii cotidiene necesare. cum ar fi:

o consiliere;
. suport pentru urmdtoarele activitili:
. procurarea (din mijloace financiare a beneficiarului) a produselor alimentare, a

mdrfurilor de uz casnic qi a medicamentelor;
o plata (din mijloace financiare a beneficiarului) a unor servicii comunale;
r acordarea ajutorului la procurarea gi transportarea cirbunelui gi lemnelor de

foc la domiciliu;
r ingrrjirea locuinlei qi gospoddriei, ajutor pentru realizarea igienei personale;
. facilitarea accesului la ajutorul material social qi perioada rece a anului;
. procurarea qi organizarea transportdrii buteliilor de gaz (din mijloacele

financiare a beneficiarilor);
o livrarea hranei de la cantine.

De la cantinele sociale sunt asigurate cu prinzuri calde la domiciliu 25 de
persoane imobilizate qi socialmente vulnerabile din urmdtoarele sate:

Astfel, de prinzuri calde in localitilile rurale beneficiazd 20 de persoane, iar in
or. Cahul - 5 persoane. De asemenea, au fost repartizate gratuit lemne pentru
beneficiarii serviciului din urmdtoarele primdrii: Borceag, Chioselia Mare, Frumugica -
cite 5 m3, iar in Doina cite I m3'

Instruirile lucrdtorilor sociali.
Au fost efectuate seminare de instruire cu gefii Serviciului ingrijire sociald la

domiciliu cu tematica ,,Violenla asupra persoanelor in etate" la data de 15.02.2018;
27.03.2018; 18.04.2018; 14.05.2018; 03.06.2018; 20.06.2018,11.06.2018, referitor ta
problemele actuale ale demen{ei gi la data de 31.07.2018 - referitor la problemele
actuale in serviciul de ingrij ire sociald la domiciliu, modihcirile din Contractul colectiv
de muncd 9i Codul Muncii al Republicii Moldova.

Vizite petrecute la beneficiari:
Pe parcursul anului 2018 au fost petrecute vizite la domiciliul beneficiarilor din

localitdlile: s. Bucuria, s. Tdtdreqti, s.Borceag, s. Rogu, s.Larga-Nou6, s. Cucoara,
s. Doina, s. Huluboaia, s. Tartaul de Salcie, s. Taraclia de Salcie, s. Chioselia Mare,
s. Frumugica, s. Ciglila-Prut, s. Slobozia Mare, s. Giurgiulegti, s. G6v6noasa,
s. A,I.Cuza, s. Alexandrfeld, s. Iujnoe, s. Burldceni, Colibagi gi Crihana Veche gi la 89
de beneficiari din mun. Cahul.

Cahul
Pro
Lumina

s. Borceag
MAX

Borciag
Olanda

s. VIleni
Centrul
,,Nadejda"

s. Rogu
Biserica
Ortodoxl

s.BurlSceni
Confesiune
Religioasl

s. Zirnegti
s. Baurci -
Moldoveni
Confesiunea
Relieioasi

Total

5

beneficiari
7

beneficiari
7

beneficiari
2

beneficiari
1

beneficiar

aJ

beneficiari
25
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Asistenfi Personali
in conformitate cu prevederile Legii nr. 123 din 18 iunie 2010, cu privire la

Serviciile sociale, Hotdrdrii Guvemului nr. 314 din 23.05.2012, pentru aprobarea
Regulamentului - cadru de organizare gi funcfionare a Serviciului social ,,Asisten15
personali" 9i deciziei Consiliului Raional Cahul nr. 06/14-III din 27.09.2013 ,,Cu
privire la instituirea Serviciului Social de Asistenti Personald, ace$tea inbaza evalulrii
de cdtre comisia multidisciplinard, au dreptul la un asistent personal.

in perioada 01.01.2018 -31.12.2018 au fost angajati 2 asistenli personali in locul
celor eliberali in legdturd cu decesul beneficiarilor.

Nr
dlo

Nr. total de
asistenti
personali
angaja[i

Nr. total de
beneficiari inclusiv

Contracte
reziliate

Contracte de munci
incheiate cu asistentii

personali angajaficopii adulli
perioadd

determinatd
Pe perioadd

nedeterminatd
total 9l 23 68 7 34 57

In decursul semestrului I al anului 2018 au fost inregistrate 14 cereri de
solicitare a Serviciului social Asistenfd PersonalS.

Verificdrile efectuate pe parcursul anului 2018 (610 vizite de evaluare) auvizat
urmdtoarele aspecte:

- modul in care sunt indeplinite obligatiile contractuale ale asistentului personal;
- evaluarea sociald 9i psihologicd atAt a asistentului personal cdt gi a beneficiarului

cu dizabilitiili severe, in vederea angajdrii asistentului personal in baz.a
contractului individual de munc6.
in urrna vizitelor la domiciliu a persoanelor cu dizabilitdli severe nu au fost

sesizate probleme deosebite. Asistenlii personali incadrali in serviciu igi indeplinesc
foarte bine atribuliile de serviciu in conformitate cu prevederile Regulamentului 9i a
planului individualizat de asistentd gi a programului zilnic, sdptimdnal gi lunar.

Asistentul personal oferd servicii de insotire, indrumare, ingrijire personald,
alimentatie, igiend in mediul obignuit, natural al persoanei care il solicitii: acas6, la
serviciu, la gcoal6, in comunitate, la locul de munca.

Pe parcursul perioadei de raportare:
r' au fost examinate cererile solicitanlilor privind admiterea in Serviciu, conform

prevederilor Regulamentului privind organizarea gi funcJionarea Serviciului;
r' a fost aprobat Planul individualizat de asistenla a beneficiarului, organizat cursul

de instruire iniliald pentru asistentii personali;
r' a fost asiguratd angajarea personalului in Serviciu conform Standardelor minime

de calitate qi cu respectarea legislafiei in vigoare;
y' a fost monitorizatd prestarea Serviciului in conformitate cu planul individualizat

de asistentd, efectudnd vizitp la domiciliul benefrciarului: o datii la doud
sdptdmdni, pe parcursul primei luni de la admiterea in Serviciq lunar pdnd la
implinirea a gase luni de la admiterea in Serviciu gi odatl la doud luni, dupd
expirarea a primelor gase luni de la admiterea in Serviciu.

/ a fost reevaluat Planul Individualizat de Asistenti.
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S-a urmirit informarea asistentilor personali gi in privinla respectiirii programului
individual de asistentd gi de integrare sociald a persoanelor cu dizabilititi severe, in
cazurile in care le sunt prescrise programe speciale de reabilitare.

In decursul anului 2018 au fost inregistrate 27 cereri de solicitare a Serviciului
social Asistentd Personald.

Recuperare / reabilitare gi tratament balneo - sanatorial

Evidenfa 9i distribuirea biletelor de reabilitare medicalE in Centrele
Republicane pentru reabilitarea invalizilor ;i pensionarilor, se line in conformitate
cu Regulamentul ,,Cu privire la evidenfa 9i distribuirea biletelor de reabilitare
medicald persoanelor in vdrsti gi cu dizabilitii{f', aprobat prin Hotdrirea Guvernului
nr.372 din 6 mai 2010.

ConformRegulamentuluicu achitarea de 30Yo din costul mediu al unui bilet
de recuperare medicald beneficiazd persoanele cu disabilit5ti cu grad sever gi accentuat
angajate in cimpul muncii, persoanele cu disabilitlti de gradul mediu neangajate in
cimpul muncii, insotitorii persoanelor cu disabilitdti cu gradul sever, care potrivit
concluziei Consiliului de expertizd medicald, vitalitSlii care necesitil ajutor permanent
dh partea altei persoane, iar persoanele cu disabilitdti de gradul mediul angajate in
cimpul muncii, persoanele in virstd beneficiare de pensii limita de virstii, pensii de
invaliditate sau de alocatii sociale de stat, angajate in cimpul muncii, inregistate
oficial, achftn7D% din preful mediu al unui bilet.

In perioada anului 2018, prin Direclia Generald Asistentd Sociald gi Protectie a
Familiei Catrul, au fost repartizate 105 bilete de reabilitare pensionarilor gi
invalizilor din raionul Cahul.

Denumirea
Centrului

Pensionari Sever accentuat Medie 30
oh

70
oA

Insofitori
Grati

s

La
pref

nartial

Grati
s

La
prel

partial

,,Victoria" 36 15 2

,,Speranta," 4l 13 I 1

Total: 77 28 I 3

in perioada raportatd din numdrul total de 105 bilete rcpartizate
pa(ial 3 bilete de recuperare cu plata de 3 0%o din costul mediu al unui
5039, 85 lei.

au fost achitate
bilet la suma de

Categoriile
de

beneficiari

,rVictoria" ,rSperantatt Total
NumIr

pensionar
Suma

(mii lei)
NumIr

pensionar
Suma

(mii lei)
Numir

pensionari
suma

(mii lei)

Invalizi
grad
accenfuat

I 1721,39 I 1721,39

Invalizi
grad mediu

2 3318,46 2 3318,46

Total 2 3318,46 1 1721,39 3 5039,85
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In perioada raportati in registrul de eviden{a a solicitanlilor de bilete au fost
inregistrate 388 cereri.

Odatii cu preluarea repartizirii foilor de reabilitare medicald de citre Directia
GeneralS Asistentd Sociali gi Protectie a Familiei, s-a micgorat numdrul
solicitiirilor persoanelor cu infarct gi ictus cerebral din motiv c5, toate certificatele
medicale erau examinate de cdtre IMPS Centrul de Sindtate Cahul, in baza
demersurilor inaintate. Tot odat6, s-a redus la minim eliberarea foilor de reabilitare
medicali pensionarilor in baza scrisorilor Ministerului Sendtdlii Muncii gi Protectiei
Sociale, solicitate ca exceptie.

8. Serviciul felcerului -protezist

Servciul proteza.re gi ortopedie este instituit in scopul creErii accesibilitiilii
persoanelor cu dizabilit5li locomotorii, care necesitd ajutor protetico-ortopedic la
serviciile sociale, conform Regulamentului cu privire la modul de asigurare a unor
categorii de cetiifeni cu mijloace ajutiitoare tehnice, aprobat prin Hotdrirea Guvemului
RM nr.567 din 26 iulie 2011.

Obiectivele de bazi
l Asigurarea persoanelor cu disabilitdti locomotorii cu articole protetico-ortopedice
(ince[Sminte ortopedicd, bandaje, corsete, ofie, bastoane, proteze, orteze, tutore,
supinatoare).
2. Asigurarea evidentei persoanelor cu disabilititi locomotorii care necesit[ a fi
asigurali cu cErucioare-fotolii pliante, premergdtoare.
In perioada anului 2018 au fost asigurati cu:

- inc6lldminte ortopedicd - 215 persoane;
- premergdtoare - 15 persoane;
- bandaje - 39 persoane;
- corsete - 39 persoane;
- cdrucioare - 72 persoane;
- scaun-wiceu- l0 persoane
-tutore-Tpersoane.
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9.

defavorizate

Serviciul social de suport monetar familiilor/persoanelor defavorizate este
instituit in baza deciziei Consiliului raional Cahul nr. 05/07-IV din I I . 10.201 8, in cadrul
DGASPF.

Acesta serviciu igi desfrgoard activitatea in conformitate cu Regulamentul privind
orgxizarea si funcJionarea Serviciului social de suport monetar adresat
familiilor/persoanelor defavorizate gi prevederile legislatiei in vigoare.

Serviciul are misiunea de a sustine familiile/persoanele defavorizate in contextul
prevenirii/limitdrii/depdgirii situatiilor de dificultate in vederea prevenirii marginalizirii
qi excluziunii socio-economice.

In sensul prezentului Regulament se definesc urm6toarele no{iuni:
beneftciari ai Serviciului - familiile/persoanele defavorizate, confirmate in baz,a

rezultatelor evaludrii necesitdtilor, cetdfeni ai Republicii Moldova gi striinii specificati
in art.2 alin. (l) din Legea w.274 din 27 decembie 20ll privind integrarea str6inilor
in Republica Moldova, domiciliali pe teritoriul acesteia;
persoanUfamilie defavorizatd - persoand gi familie socialmente vulnerabile, aflate in
situalii de dificultate, care impiedicd activitatea normald a acestora din punct de vedere
economic, educativ, social etc.;
silualie de dificultate - situalie dificild in care se afl6 o persoand/ familia la un moment
dat, condilionatii de factori socio-economici, de sdndtate gilsau care rezdtd din mediul
social de viala dezavantajat, pierderea sau limitarea propriilor capacitiili de integrare
socialf
srqtor, monetar - o sumd bEneascd nerambursabild gi neimpozabili care se acordl
pentru facilitarea realizdii actiunilor stabilite in planul individualizat de asistentd,
familiei/persoanei aflate tn situalie de dificultate confirmatd prin rezultatele evalu[rii
necesit6lilor;
evalaarea necesitdlilor - proces realizat in baza procedurilor stabilite in Managementul
de caz, aprobat de Ministerul Sendtdlii, Muncii gi Protectiei Sociale;
manager de caz - asistentul social comunitar;
echipd multidisciplinard - grup de specialigti din mai multe domenii, instituit de
autoritatea administratiei publice locale de nivelul intii, care include asistent social
comunitar, medic de familie gi/sau asistentul medical, politist, reprezentant al autoritdlii
administratiei publice locale de nivelul unu, reprezentant al societiitii civile, lucrdtor
social care participi la evaluarea necesitdlilor gi implementarea planului individualizat
de asisten{6.

Comisia pentru protecfia persoanelor aflate in situafii de dificultate - organ
abilitat cu eliberarea avizului pentru acordarea/neacordarea suportului monetar
familiilor/persoanelor defavorizate, constituit prin decizia Consiliului raional/municipal.
Pregedintele Comisiei este vicepregedintele raionului pe probleme sociale. Membrii
Comisiei: geful DGASPF, qeful/managerul Serviciului social de suport monetar
familiilor/persoanelor defavorizate, reprezentanti ai domeniului sdndtiilii, poliJiei,
reprezentanti ai autoritdlilor administraliei publice locale de nivelul intii, reprezentanti
ai societiitii civile.
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Organizarea gi functionarea Serviciului este asiguratd de managerul Serviciului in
colaborare cu specialigtii DGASPF, conform prevederilor prezentului Regulament. 10.
Suportul monetar se acordd printr-o singurd platd sau o plati lunari, pentru o perioadd
determinatd de timp, dar nu mai mare de 6 luni. Cuantumul suportului monetar nu va
depigi suma de 6000,00 lei.

Achitarea suportului monetar se efectuiazd prin intermediul prestatorului de
servicii de platd desemnat de beneficiar conform legisla{iei in vigoare. Suportul monetar
se acordd beneficiarului pentru satisfacerea necesitdtilor de bazd (alimentalie,
imbrdcdminte, obiecte de primd necesitate) sau pentru reparatia locuinfei gi/sau
repara{ialconstruirea sobei, adaptarea locuinfei la necesitdlile persoanei/familiei
defavorizate, procurarea combustibilului pentru prepaxaf,ea hranei gi pentru incdlzire in
sezonul rece, procurarea mobilierului adaptat la necesitiili, precum gi alte necesitiili
stabilite in planul individualizat de asistenJi Suportul monetar se acord6, o singurd datii
pe parcursul anului in curs (indiferent dacd este o singurd platd sau lunari).

In perioada anului 2018 din Fondul de susfnere a populatie persoanelor
socialmente vulnerabile pentru anul au fost allocate mijloace in sumd de 492178 mii lei.

Suma in cauzd conform avizelor comisiei privind acordarea /neacordarea
suportului monetara pentru proteclia persoanelor aflate in situatii de dificultatea fost
reparljrzati la 90 de familii/persoane defavorizate. Suma minimi a suportului acordat a
constituit - 3000,00 lei gi cea maximd de - 6000,00 lei.
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70. Resurse umane

Acfiuni Subacfiuni
Indicatori de

produs lrezultat
1 . l.Evidenta contractelor
individuale de muncd gi

inregistrarea in registru
a angajatilor din cadrul
DGASPF Cahul.

1 . 1 . 1 .Incheierea,
suspend area gi desfacerea
contractului individual de
muncd, inregistrarea
contractelor de muncd in
registru de inregistrare.

In conformitate cu art.4 5-94
din Codul muncii, aprobat
prin legea nr.154-XV din
28.03.2003,
- 73 contracte incheiate

2.1. Evidenta ordinelor
cu privire la angajare
in cadrul DGASPF
Cahul

2.l.l.Intocmirea ordinelor
de angajare.

- 73 ordine emise.

3.1 . Eviden{a ordinelor
cu privire la angajare
prin cumul.

3. 1. l.Intocmirea ordinelor
de cumulare a functiei .

- 4 angajali prin cumul.

3.2.Evidenta ordinelor
cu privire la eliberarea
angajalilor din cadrul
DGASPF.

3 .2.1 .Intocmirea ordinelor
de eliberare a angaja[ilor

- 39 angajati eliberati.

4.I. Eviden{a ordinelor
cu privire la
transfer ar ea angajati lor
din cadrul DGASPF.

4.I.1. Intocmirea ordinelor
de transferarea angaja[ilor.

- 8 ang ajali transferati.

5.1. EvidenJa ordinelor
cu privire la concediu
ordinar gi suplimentar
angaja[ilor in cadrul
DGASPF.

5. 1. l.Intocmirea ordinelor
de concediu ordinar gi

supl imentar angajalilor.

183 ordine intocmite.

6.1. Evidenla ordinelor
cu privire la ajutorul
material angajatilor in
cadrul DGASPF.

6. 1 . 1 .Intocmirea ordinelor
de acordare a ajutorului
material.

- I25 ordine de acordare a
ajutorului material.

7 .I. Evidenta registrului
a circulaJiei carnetelor
de muncd angajatilor in
cadrul DGASPF.

7 .I.l.Inregistrarea
carnetelor de munci in
registru de circulatie.

- 7 4 carnete de muncd
inregistrate.

8. 1 .Pre zentarea ddrilor
de seamd.

8. 1 . I .Prczentarea ddrilor de
seamd privin incadrarea
gi eliberarea angaja\ilor din
contabilitate.

Prezentate ddrilor de seamd
in conformitate cu
legislatia in vigoare.
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9. 1. Indeplinirea tabelului
de pontaj

9.1.1.Evidenta
colaboratorilor in tabelul
de pontaj

EvidenJa colaboratorilor in
tabelul de pontaj

10.1. Indeplinirea
certificatelor medicale
gi indeplinirea
declaratiilor

10.1 .1 .Calcularea vechimii
in muncd pentru inscriere in
certificatele medicale.

Vechime in muncd gi

inscrisd 68 certificate
medicale.

11. Activitateaiuridicd

Activitatea juridicd implicd in sine o vastil activitate in domeniu Asisten{ei
Sociale gi Protecfie a Familiei cum ar fi:

- Acordarea asistentei, consultanliei gi reprezentarea juridicd a directiei
qi angaj a{ilor acesteia.

- Rezolvarea cereri cu caracter juridic in toate domeniile dreptului.
- Redactarea proiectelor de contracte qi negocierea clawelor legale contractuale.
- Redactarea, avizeazA si contrasemnarea actelor juridice, verificarea identitdlii

parlilor, consimfdmdntul, continutul si data actelor incheiate ce privesc direc{ia.
- Verificarea legalit{ii actelor cu caracter juridic ai administrativ primite spre

avizare.
- Actualizareabazeiinformafionale legislative a direcJiei.
- Verificarea legalitdlii contractelor incheiate cu prestatorii de serviciu in care

DGASPF Cahul are calitate de beneficiar.
in perioada anului 2018, in temeiul art.48175 Cod Civil al RM, au fost eliberate

44 autonzalii de vindere/acceptare a mogtenirii sau participare la privatizare.
Au fost examinate 65 de petitii parvenite din partea cet[,tenilor, care au fost

informaJi in scris cu un rdspuns motivat in acest sens.
Au fost pregitite 8 Note informative in ce priveqte modificdrile Regulamentelor

Direcfiei gi a Statutului acesteia.
S-a prezentat 5 proiecte de decizii si 3 regulamente pentru modificare la gedinfa

Consiliului Raional Cahul.
Au fost adresate 80 demersuri institu{iilor publice din mun. Cahul intr-u

satisfacerea cerinlelor DGASPF gi beneficiarilor acesteia.
Au fost eliberate 37 procuri pentru reprezentare in instanta de judecatd.
S-a participat in 7 gedinfe de judecatS, a fost intocmitd I cerere de chemare in

judecatd in ce priveqte declararea copilului abandonat.
S-au petrecut 3 seminare de informare a angajatilor in ce priveqte modificarea

legislafiei gi noile implementdri ale legislaJiei.
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72. Arhivar

La compartimentul dat este angajati o persoand, care axe atribufii de arhivare,
eviden{d, selec{ionare gi preluare a documentelor.

Obiectul de activitate al compartimentului constd in preluarea documentelor
create in cadrul DGASPF Cahul. Intocmirea registrelor de eviden{6 pentru documentele
luate spre arhivare comform Nomenclatorului. Legarea dosarelor cu termen de pistrare
in institulie, asigurinduJe astfel o pdstrare impotriva degraddrii.

In perioada anului 2018 s-a lucrat cu ordonarea documentelor pe localitdli si
permutarea lor in alt birou pentru o pistrare mai in sigurantd.

Au fost preluate de la specialigtii Direcfiei anchetele sociale privind acordarea
ajutorului social in numir de 3841 de cereri, care au fost selectate pe sate si arhivate.

Specialistilor din Direc{ie li sa eliberat 432 anchete, pentru evaluarea
beneficiarilor la domiciliu. Sistematic sunt perfectate dosarele beneficiarilor de
compensalii pentru aparaful locomotor gi compensaJii pentru transportul urban qi
interurban. Documentele care conform legii fondului arhivistic le-au expirat termenul de
pdstrare au fost transise arhivei raionale printr-un act de primire predare in conformitate
cuNomenclatorul DGASPF Cahul aprobat de cdtre gef DGASPF Cahul.

$ef Direcfie Generali Asistenfl
gi Protecfie a Familiei Cahul LILIA MORARU

Ex. Ion Saviuc
8 0299-8-17-94
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