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                                                                                                                                                                                                                                             ANEXA   2 

 

                                           Planul anual  de acțiune  de implementare a strategiei de dezvoltare a Serviciilor Sociale din comuna Nusfalău 
 

 

 Obiectivul principal  al planului de acțiune îl constituie înființare și dezvoltarea unui sistem realist și eficient de servicii sociale la nivelul Conunei 

Nușfalău,  capabil să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor de persoane cu nevoi specifice, creșterea calității vieții, tratament egal, nediscriminare și 

dreptul la o viață demnă pentru toți locuitorii comunei. 

 

                       Serviciile sociale existente la nivelul comunei Nușfalău , administrate și finanțate din bugetul  local: 
 

1. În satul Nușfalău funcționează un Centru de zi pentru copii de tip after school. 

 

Acest centru de zi s-a înființat în colaborare cu Fundația Creștină Diakonia din Cluj Napoca. Astfel, a fost  încheiată o convenție de parteneriat având ca scop 

înființarea unui program de incluziune socială și școlară a copiilor. 

Centrul funcționează din data de 17,01,2019 cu două persoane angajate în calitate de pedagogi școlari, care realizează activități de supraveghere și educare a  

unui număr de 30 copii.  

        Bugetul aferent convenției este următorul: 

 

Cost angajați :              2 persoane cu 5 ore / zi                      -  3 300 Ron/ lună ( brut instituțional)  

Cost hrană:                 10 copii  - 5.5 lei/ meniu x 21 zile      -  1 155 Ron / lună 

Cost administrativ : -     203 Ron / lună 
 

Total costuri/ lună                                                                  -  4 658 Ron / lună 

 

 

2. În  evidența SPAS Nușfalău se află un număr de 40 persoane cu dizabilități, încadrate în gradul de handicap grav cu asistent personal . 

 

Dintre acestea,  un număr de 17 persoane beneficiază de  indemnizația lunară de însoțitor care înlocuiește asistentul personal conform art. 42, alin. 4 

din Legea 448/ 2006, republicată. Un număr de 23 persoane încadrate în gradul de handicap grav cu asistent personal beneficiază de serviciile de 

îngrijire la domiciliu acordate de o persoană angajată în calitate de asistent personal . 
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Cheltuelile lunare pentru plata  indemnizației  de insoțitor sunt  de  20 776 lei, iar cheltuielile  salariale ale asistenților personali sunt de 50 309 lei. 

 Prioritarea 1.2. 
Asigurarea formării profesionale a 
personalului de specialitate și a 
supervizării profesionale interne și 
externe. 

Dezvoltarea unui program de formare 
profesională continuă și de supervizare 
profesională, în vederea eficientizării 
activității de asistență social și a furnizării 
serviciilor sociale la standarde de calitate 

2019-2023 SPAS Nușfalău 

Obiectiv Strategic Priorități/activități strategice: Proiecte /servicii sociale dezvoltate Perioda Resonsabili 

 

OS1. Consolidarea și 
extinderea capacitatii 
locale de dezvoltare 
socială. 

Prioritatea 1.1. 
Extinderea și organizarea furnizorului 
public de asistență socială din comuna 
Nășfalău 

Redenumirea   Serviciului   în   
Compartiment   de Asistență Socială, 
conform HG 797/2017 

 

2019 -2020 
SPAS Nușfalău 

Dezvoltarea rețelei informatizate la nivelul 
instituției, în vederea existenței unui 
program informatizat complex și unitar 
necesare furnizării beneficiilor și serviciilor 
sociale. 

2019-2023  

SPAS Nușfalău 

Dezvoltarea unui serviciu de voluntariat, 
sustenabil și activ în toate serviciile 
instituției 

2019-2023 SPAS Nușfalău 
Societatea civilă - 
ONG-uri; Instituții de 
invătămănt, Biserici 
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Prioritarea 1.3. 
Promovarea colaborării active între toți 
factorii implicați în domeniul social 
(încheiere convenții de parteneriat, 
crearea unei rețele de colaboarare și 
parteneriat interinstituțional, 
realizarea unei hărți a serviciilor sociale 
furnizate în comuna Nusfalău și județul 
Sălaj ). 

Crearea unui parteneriat interinstituțional 
activ și sustenabil prin identificarea tuturor 
furnizorilor de servicii sociale și a altor 
institutii colaboratoare din domeniul social 
și desfășurarea de acțiuni comune în Comuna 
Nușfalău 

2019-2023 SPAS Nușfalău 

.   

Prioritatea 1.4. 
Dezvoltarea campaniilor de  informare 
în comunitate în parteneriat cu 
instituțiile publice/ private – 
invațamant, sanatate, ocupare etc. 

Realizarea unui program ce include o serie 
de campanii anuale de informare și 
conștientizare în comunitate, incluzând 
aspecte precum nediscriminarea, egalitatea 
de șanse, participarea activă , incluziune 
socială etc. 

2019-2023 SPAS Nușfalău ONG-
uri / instituții 
Mediator sanitar 
Asistent comunitar 

OS2. Dezvoltarea unor 
servicii sociale proiectate 
și furnizate adecvat, 
adaptate nevoilor tuturor 
categoriilor de grupuri 
vulnerabile din Comuna 
Nușfalău 

Prioritatea 2.1. 
Dezvoltarea activității de evaluare și 
monitorizare a tuturor copiilor aflați în 
situație de dificultate - la risc de abuz, 
neglijare, exploatare, etc, din comună, 
inclusiv copiii cu părinții plecați la 
muncă în străinătate , cf. HG 691/2015. 

 

Identificarea, evaluarea și monitorizărizarea 
constantă a copiilor aflați la risc de abuz, 
neglijare, exploatare, etc, din comună, 
inclusiv copiii cu părinții plecați la muncă 
în străinătate , cf. HG 691/2015. 

 

2019-2023 
 

SPAS Nușfalău 
Mediator sanitar 
Asistent comunitar 

Prioritatea 2.2. 
Dezvoltarea    activității    de    prevenție 
psiho-socială Comuna Nușfalău 

Extinderea activității de prevenție în 
comunitate în vederea prevenirii situatiilor 
de criză, de excluziune socială, de sărăcie, 
violență, de exploatare și vulnerabilitate 
socială sub toate formele. 

2019 -2023 SPAS Nușfalău 
Mediator sanitar 
Asistent comunitar 
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 Prioritatea 2.3. 
Culegera de date pentru  crearea 
serviciilor de tip centre de zi pentru 
copii și vârstnici vulnerabili din Comuna 
Nușfalău 

 Culegera de date  pentru crearea unui 
serviciu social de tip centru de zi de 
consiliere și suport psiho-emoțional, social 
și educational pentru copii aflați în situații 
de dificultate . 

2019 -2023 SPAS Nușfalău 

  Culegera de date  pentru dezvoltarea de 
servicii sociale integrate ca viitoare centre 
de zi pentru vârstnici .  

 

2019-2023 
SPAS Nușfalău 

  

Prioritatea 2.4. 
Intervenții  în  comunitate  în  vederea 
prevenirii  violenței domestice 

Dezvoltarea unui parteneriat pentru 
derularea activităților de: 
- Informare și conștientizare asupra 

fenomenului violenței în familie și a 
formelor de manifestare a violenței 
domestice și nu numai; 

- identificare și evaluarea situațiilor de 
violență domestică; 

- activități de informare, consiliere primară 
și îndrumare către servicii specializate. 

2019-2023 SPAS Nușfalău 
Societate civilă 
Instituții publice: 
DGASPC 
Politie Locala  
DSP 

  

Prioritatea 2.5. 
Culegera de date  pentru dezvoltarea 
serviciilor la domiciliu 
pentru grupurile vulnerabile 

 

Culegerea datepor pentru dezvoltarea 
unui serviciu social de tip unitati de 
îngrijire la domiciliu destinat 
persoanelor vârstnice vulnerabile  

 

2019-2023 
 

SPAS Nușfalău 

  

Prioritatea 2.6. 
Servicii de prevenire și intervenție în 
echipe      multidisciplinare pentru 
sprijinirea mamelor minore 

 

Extinderea activitățiilor prevenire și 
intervenție în echipe multidisciplinare 
pentru sprijinirea mamelor minore, prin: 
- activități      de      prevenție:      informare, 

 

2019-2023 
 

SPAS Nușfalău 
DSP ISJ 
DGASPC 



 
Intern  

 
 

 

  educare, planificare familială 
- activități de sprijin la domiciliu a mamelor 

minore, prin intervenții multidisciplinare 
psiho-socio-medicale 

- activități de consiliere , educație parentală 
și sprijin pentru familia  extinsă a 
beneficiarelor- mame minore 

- indrumare  către  servicii  specializate,  la 
nevoie 

 Mediator sanitar 
Asistent comunitar 

Prioritatea 2.7. Dezvoltarea unui sistem 
integrat de susținere a serviciilor de 
locuire cu servicii sociale integrate, în 
vederea incluziunii sociale a 
persoanelor marginalizate social. 

Sprjinirea într-o manieră complexă a 
grupurilor vulnerabile, prin furnizarea de 
servicii sociale integrate, incluzând activități 
de informare, îndrumare și consiliere în 
vedera rezolvării problemelor locative ce 
generează marginalizare socială 

2019-2023 S Mediator sanitar 
Asistent comunitar 
PAS Nușfalău 

 

OS3. Creșterea accesului și 
participării la educație și 
învățare pe tot parcursul 
vieții, a copiilor și adulților 
din grupuri vulnerabile. 

 
 

Prioritatea 3.1. 

Educație și incluziune   socială   pentru 
grupuri vulnerabile 

   

Sprijinirea copiilor și tinerilor care au 
abandonat școala, includerea lor în 
învățământul de masă ori special dupa caz si 
la program de tip a doua șansă, 
complementar cu învățământ de tip școală 
după școală. 

2019-2023 SPAS Nușfalău 
ISJ, CJRAE, AJOFM 
mediator scolar 

Includerea copiilor la risc de abandon școlar 
în cadrul unor programe de tip școală după 
școală –centru de zi 

2019-2023 SPAS Nușfalău 
ISJ, CJRAE 
mediator scolar 
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  Facilitarea accesului la o calificare a tinerilor 
și adulților din grupuri vulnerabile ce au 
nevoie de calificare/recalificare în vederea 
ocuparii unui loc de muncă 

2019-2023 SPAS Nusfalaă 
AJPIS 
AJOFM 
Alți furnizori 

 Prioritatea 3.2. 
Sprijinirea copiiilor cu CES în vederea 
incluziunii sociale și educaționale 
optime 

Intervenții specializate in parteneriat 
privind asistența și incluziunea socio- 
educațională a copiilor cu CES 

2019-2023 SPAS Nușfalău 
CJRAE 
ISJ 
DSP 

 Prioritatea 3.3. 
Dezvoltarea   serviciului   de   educație, 
consiliere și sprijin pentru părinți 

Dezvoltarea activitățiilor de educație 
parentală 

2019-2023 SPAS Nușfalău 
ONG-uri 
ISJ       
Mediator 
scolar 

  Dezvoltarea activităților de educație pentru 
sănătate adresate părintilor, tinerilor și 
copiilor 

2019-2023 SPAS Nușfalău 
DSP 
ISJ 
Mediator sanitar 

  Mediator scolar 

  Consiliere și dezvoltare a deprinderilor de 
viață independentă pentru tineri 

2019-2023 SPAS Nușfalău ISJ 

 Prioritatea 3.4. 
Educație timpurie –servicii de suport 

Culegera de date  pentru dezvoltarea 
serviciului social de tip creșă 

 
 

 

2019-2023 SPAS Nușfalău 
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OS4. Integrarea socio- 
profesională a persoanelor 
vulnerabile pe piața 
muncii. 

Prioritatea 4.1. 
Dezvoltarea serviciului  de integrare 
socio-profesională pentru tinerii 
vulnerabili 

Dezvoltarea activității biroului servicii de 
suport și asistență pentru integrarea socio- 
profesională a tinerilor vulnerabili 

2019-2023 SPAS Nușfalău 
AJOFM 
ISJ 

 Prioritatea 4.2. 
Dezvoltarea unor servicii de consiliere, 
orientare și plasare a persoanelor 
vulnerabile pe piața muncii 

Dezvoltarea activităților de consiliere 
psihologică, vocațională, dezvoltare 
personală și orientare profesională 

  

  Dezvoltarea activității de identificare a 
potentialilor angajatori, mediere, plasare și 
asistență a grupurilor vulnerabile la locul de 
muncă 

 

2019-2023 
SPAS Nușfalău 



 
Intern  

 
 

 


