ANEXA
la Hotărâre Nr. ________ / ___________

PROIECT
PRESTAŢII MATERIALE ŞI FINANCIARE EXCEPŢIONALE PENTRU
FAMILIILE AFLATE ÎN IMPOSIBILITATEA ACORDĂRII UNOR
ÎNGRIJIRI CORESPUNZĂTOARE COPIILOR, CONFORM LEGII 272/2004
PRIVIND PROTECŢIA ŞI PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI

I.
DURATA PROIECTULUI :
Acordarea de prestaţii materiale şi financiare excepţionale se va desfăşura pe durata anului 2010;
II. SUMA SOLICITATĂ DIN PARTEA CONSILIULUI LOCAL PENTRU
ACORDAREA PRESTAŢIILOR MATERIALE ŞI FINANCIARE EXCEPŢIONALE:

460.000 RON
III. JUSTIFICAREA PROPUNERII DE ACORDARE A PRESTAŢIILOR
FINANCIARE EXCEPŢIONALE ÎN SECTORUL 6
1. Justificarea legală:
Conform art. 121 si 122 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor
copilului, primarii acordă prestaţii financiare excepţionale în situaţia în care familia care
îngrijeşte copilul se confruntă temporar cu probleme financiare şi materiale determinate de o
situaţie excepţională şi care pun în pericol dezvoltarea armonioasa a copilului.
2. Relevanţa acordării de prestaţii materiale si financiare excepţionale pentru
îmbunătăţirea intervenţiilor de asistenţă sociala în protecţia copilului.
Conform monitorizării situaţiei cazurilor sociale intrate in sistemul de protecţie a copilului al
D.G.A.S.P.C. Sector 6, in anul 2009, nerespectarea drepturilor copilului în ceea ce priveşte
creşterea si îngrijirea corespunzătoare a acestuia de către familia sa, survin de cele mai multe ori
pe fondul unor lipsuri materiale şi financiare cu care se confruntă părin’ii sau persoana care are în
îngrijire copilul/ copiii;
Soluţionarea cazurilor care intra în sistemul de protecţie a copilului presupune o intervenţie
complexă la nivelul oferirii serviciilor sociale atât asupra situaţiei sociale, fizice şi psihice a
copilului, cât şi asupra familiei acestuia.
Acordarea unor prestaţii financiare sau materiale în regim excepţional poate contribui, prin
corelare cu oferirea altor servicii de asisteţă sociala de specialitate∗, la soluţionarea eficientă a
situaţiilor de risc în care se află copilul.
Acest serviciu creat prin proiectul « Prestaţii materiale şi financiare excepţionale pentru
familiile aflate în imposibilitatea acordării unor îngrijiri corespunzătoare copiilor, conform Legii
272/2004 Privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului”, urmareşte îndeplinirea
următoarelor principii cuprinse in Strategia Nationala cu ptivire la Protectia Drepturilor
Copilului: diminuarea riscurilor separării copilului de familie; facilitarea dobândirii autonomiei
economice a familiei copilului, asa încât dependenţa acesteia şi a copilului de serviciile sociale
să se diminueze treptat; susţinerea reintegrării în familia naturală a copilului pentru care s-a
dispus o masură de protecţie specială ; îmbunătăţirea stării de sănătate a copilului cu dizabilităţi.

Servicii de aistență socială de specialitate pot fi: acordarea unor măsuri de protecție specială, consiliere psihologică,
consiliere ocupațională pentru parinți si copil, consilierea copilului delincvent, reintegrarea familială a copilului
separat de parintii săi, consiliere a copilului abuzat fizic si psihic, consilierea familiei în vederea reintegrării familiale
a copilului, psiho-terapii, etc.
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3. Justificarea acordării prestaţiilor materiale şi financiare excepţionale în conformitate cu
analiza monitorizării cazurilor de protecţie a copilului intrate în sitemul de asistenţă socială
în anul 2009
În anul 2009 în sistemul de asistenţă socială al Direcţiei pentru Protecţia Copilului au fost
identificate 214 familii cu nevoi materiale şi financiare. Acestor familii le corespunde un număr
de 296 copii. Dintre cele 214 familii, 146 au venituri insuficiente sau nu dispun de venituri pentru
creşterea şi îngrijirea copilului/copiilor. Acestea au nevoie de un ajutor material.
Tot în anul 2009, au beneficiat de plata grădiniţei cu program prelungit un număr de
aproximativ 40 de copii. Analiza situaţiei familiale a acestor copii relevă faptul că oferirea
acestui serviciu financiar, pe de o parte, a permis membrilor familiei să se angajeze aşa încât în
timp aceştia să câştige un statut economic autonom, pe de alta parte, oferirea serviciului a
contribuit la creşterea gradului de îngrijire şi educare corespunzătoare vârstei copilului.
Din evidentele Serviciului de Evaluare Complexă reiese faptul că pe raza sectorului 6
există un numar de 50 de copii diagnosticaţi cu boli metabolice şi de nutriţie care necesită o
alimentaţie specială, fiindu-le necesare o anumită categorie de produse alimentare a căror
achiziţie este mai costisitoare decât în situaţia procurării alimentelor pentru un copil sănătos.
Tot in evidenţele acestui serviciu se află un număr de 300 de copii care suferă de diverse afecţiuni
ce necesită şedinţe de recuperare medicală lunară (tetrapareză spastica, paralizie cerebrală,
cancer, autism, etc.) În cazul copiilor cu autism, de exemplu, această afecţiune necesită un
tratament ce constă în şedinţe de terapie ABA a caror cost lunar este evaluat între 3500 – 4000
RON. Cea mai mare parte dintre familiile acestor copii nu au suficiente venituri pentru a suporta
cheltuielile acestui tratament.
IV. SCOP
Acordarea unor prestaţii materiale si financiare excepţionale în conformitate cu
prevederile Legii nr. 272/2004 are ca scop, prin corelarea cu oferirea de servicii de asistenţă
socială de specialitate, soluţionarea situaţiilor de criză care pun în pericol dezvoltarea armonioasă
a copilului a cărui familie se confruntă temporar cu probleme financiare sau materiale
determinate de o situaţie excepţională.
V. OBIECTIVE
1. Acordarea de prestaţii materiale excepţionale în conformitate cu art. 122 din Legea
272/2004, eventual sub forma de bonuri valorice pentru achiziţia de alimente, în cuantum
de 200 RON luna pentru o perioada de 6 luni pentru un numar de 167 de copii ale căror
familii, din cauza lipsei resurselor financiare si materiale, nu reusesc sa asigure o
alimentatie corespunzatoare copilului/copiilor.
2. Acordarea de prestaţii financiare excepţionale în conformitate cu art. 121 din Legea
272/2004 în cuantum maxim de 4000 RON familie, pentru un număr de 20 de familii
care au în îngrijire unul sau mai mulţi copii aflaţi in situaţii excepţionale – afecţiuni
medicale grave a căror tratament presupune o cheltuială pe care familia nu o poate
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suporta din venituri proprii, alte situaţii excepţionale pe care comisia pentru acordarea
prestaţiilor le va considera eligibile, de exemplu, locuinţa degradată care necesită o
reparaţie urgentă pentru a asigura confortul minim din punct de vedere fizic pentru
copil/copii.
3. Acordarea de prestaţii financiare excepţionale in cuantum de maxim 250 RON pentru o
perioada de 6 luni unui numar de 60 de copii a caror familii nu pot suporta cheltuielile de
susţinere a acestora în programul prelungit sau săptămânal al unei gradiniţe.
4. Acordarea de prestaţii financiare excepţionale in cuantum maxim de 800 RON/lună,
eventual bonuri valorice pentru achiziţia de alimente, pentru un număr de aproximtaiv 50
de copii ce au încadrare în grad de handicap şi al căror diagnostic impune programe de
recuperare, controale şi intervenţii medicale repetate, o alimentaţie specială mai scumpă
decât cea obişnuită şi ale căror familii nu dispun de resursele financiare acoperirii
acestora.
VI. GRUPUL ŢINTĂ ŞI CRITERIILE DE ACORDARE:
Copiii si familiile acestora care au domiciliul legal in Sectorul 6 şi temporar se confruntă cu
probleme financiare şi materiale determinate de o situaţie excepţională dupa cum urmează:
I. Criterii privind satisfacerea obiectivului 1, 3 si 4
-

Familii cu venitul lunar per membru de familie mai mici de 300RON;
Familii care temporar nu dispun de venituri, cu condiţia înscrierii acestora in evidenţa
Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
Copii ai căror parinţi execută o pedeapsă privativă de libertate sau care au fost eliberaţi
recent, cu condiţia să fie in evidenţa Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
Familii care au in intreţinere copii cu handicap ( grav, accentuat ), iar veniturile lunare
ale acestora per membru de familie este mai mic de 600 RON;
Familii sau persoane aflate in evidenţa D.G.A.S.P.C. sector 6 care beneficiază de ajutor
social ( venitul minim garantat ) şi care au minim trei copii in întreţinere;
Persoane /familii care au în îngrijire copii beneficiari ai unei măsuri de protectie specială
(plasament) şi nu au posibilităţi materiale, respectiv au un venit per membru de familie
mai mic de 400 RON ;
Familii care au domiciliul în sectorul 6, dar care, în fapt, locuiesc pe raza altor sectoare si
se afla în una din situaţiile de mai sus;
Familii care au în întreţinere copii cu handicap ce sunt diagnosticaţi cu celiachie,
fenilcetonurie sau o altă boală metabolică ce necesită un regim alimentar particular,
motiv pentru care efortul financiar al familiei este mai mare.
Familii a căror copii au fost diagnosticaţi cu diabet zaharat insulino dependent şi care
sunt supuse unui efort finaciar suplimentar în vederea achiziţionării testelor necesare
măsurării glicemiei (numărul testelor suportate de către CNSAS este insuficient);
Familii a căror copil, cu ocazia reevaluării anuale, nu a mai întrunit condiţiile pentru
încadrarea în gradul de handicap din anul precedent şi care fie nu mai primeşte certificat
de încadrare în grad de handicap fie este încadrat într-un grad de handicap inferior, ce
generează drepturi financiare mai mici;
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-

Familii care se confruntă cu problema integrării copiilor în grădiniţele din sistemul de
stat din cauza deficienţei acestora şi care au optat pentru grădiniţe particulare;

II. Criterii privind satisfacerea obiectivului 2
-

-

-

Copii aflaţi in situaţii excepţionale – afecţiuni medicale grave a căror tratament
presupune o cheltuială pe care familia nu o poate suporta din venituri proprii, alte situaţii
excepţionale pe care comisia pentru acordarea prestaţiilor le va considera eligibile, de
exemplu, locuinţa degradată care necesită o reparaţie urgentă pentru a asigura confortul
minim din punct de vedere fizic pentru copil/copii.
Selecţionarea cazurilor copiilor sau familiile acestora aflaţi/aflate in situaţii excepţionale
din punct de vedere medical sau locativ se va face de catre Comisia pentru Acordarea de
Prestaţii Materiale si Financiare Excepţionale dupa analiza prealabilă a dosarelor depuse
la secretariatul comisiei in primele 3 luni ale anului, cu excepţia cazurilor deosebit de
grave care necesită o intervenţie medicală de urgenţă;
Suma efectivă – se va putea stabilii o suma între 500 – 4000 RON - şi modalitatea de
acordare a acesteia – în una sau mai multe tranşe - se va stabilii de catre managerul de
caz sau responsabilul de caz prevenire si va fi aprobata de catre comisie in funcţie de
nevoile excepţionale identificate ale copilului/copiilor si/sau ale familiei acestuia;

VII. ACTIVITĂŢI PRINCIPALE
A. Activităţi care asigură calitatea acordării prestaţiilor materiale şi financiare excepţionale
1. Identificarea situaţiilor familiale, sociale şi medicale ale copilului pentru care urmează
să se acorde prestaţii financiare
Acordarea prestaţiilor se va realiza in baza analizării nevoilor de asistenţă socială ale
copilului si familiei acestuia prin:
1.1. Identificarea cauzelor materiale şi sociale pentru care copilul/copiii nu dispun de o
îngrijire corespunzătoare in familie;
1.2. Definirea
obiectivelor de imbunătăţire a situaţiei de creştere şi îngrijire a
copilului/copiilor în familie :
- obiectivele de imbunătăţire a situaţiei copilului vizează prevenirea situaţiilor de risc în
care sunt periclitate condiţiile de dezvoltare fizică, mentală, spirituală, morală şi socială
a copilului / copiilor in familie, conform art. 32 din Legea 272/2004;
- datele obţinute în urma analizei nevoilor de asistenţă socială vor fi prezentate într-un
raport de anchetă socială realizat de către responsabilul de caz prevenire sau managerul
de caz, în finalul căruia se vor preciza propunerile pentru îmbunătăţirea situaţiei
copilului.
2. Corelarea acordării prestaţiilor materiale sau financiare excepţionale cu alte servicii de
asistentă socială de specialitate în conformitate cu prevederile Lg. 272/2004 si a
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Standardele Mminime Obligatorii cu privire la realizarea planului individualizat de protecţie, a
planului de servicii si a planului de recuperare a copilului cu dizabilitaţi :

-

raportul de anchetă socială va fi insoţită obligatoriu, după caz, de un plan de servicii,
plan individualizat de protecţie, plan de recuperare al copilului cu dizabilitaţi.
serviciile de specialitate acordate copilului şi familiei acestuia vor fi corelate în mod
eficient cu acordarea prestaţiilor materiale sau financiare ;

Mentiune :
Propunerea de acordare a prestaţiilor materiale sau financiare excepţionale se va face dupa
epuizarea altor soluţii oferite de catre ONG-urile cu care D.G.A.S.P.C. Sector 6 are încheiată o
convenţie de colaborare;
B. Activitaţi
excepţionale

privind procedurile de acordare a prestaţiilor materiale si financiare

1. Constituirea la nivelul DGASPC Sector 6 a Comisiei pentru Acordarea de Prestaţii
Materiale si Financiare Excepţionale prin dispoziţia Directorului General al D.G.A.S.P.C.
Sector 6
- dupa emiterea hotărârii consiliului local privind acordarea de prestaţii materiale şi
financiare excepţionale, se va constitui la nivelul DGASPC Sector 6 Comisia pentru
Acordarea de Prestaţii Materiale si Financiare Excepţionale ale cărei atribuţii constau în
formularea de propuneri de acordare a prestaţiilor către primarul sectorului, dupa ce în
prealabil comisia analizează situaţia familială, economică, socială si medicală a copilului
pentru care urmează să se acorde prestaţii mareriale sau financiare si stabileşte perioada,
suma acordată şi modalitatea de plată;
2. Întocmirea dosarului social pentru acordarea de prestaţii materiale si financiare
excepţionale
Responsabilul de caz prevenire sau managerul de caz vor prezenta comisiei dosarul social
al copilului în care vor figura următoarele acte si documente:
- solicitarea în baza căreia cazul copilului a intrat in sistemul de asistentă
socială;
- actele de identitate ale copilului, ale familiei acestuia, ale persoanei care are în
îngrijire copilul;
- acte care să dovedeasca situaţia locativă a copilului şi a familiei;
- acte doveditoare cu privire la venitul familiei, ale persoanei care are în îngrijire
copilul;
- adeverinţă de înscriere în evidenţa AMOFM, după caz;
- acte medicale cu privire la starea de sănătate a copilului şi, dupa caz, a familiei
acestuia sau a persoanei în grija căreia se află copilul;
- raportul de anchetă socială în care se vor descrie în mod special: problemele
cu care se confruntă copilul, cauzele care au determinat aceste probleme;
obectivele de îmbunătăţire a situaţiei copilului; modul în care acordarea de
prestaţii materiale sau financiare poate contribui alături de alte servicii la
îndeplinirea obiectivelor de îmbunîtîţire a situaţiei copilului;
- dupa caz, planul de servicii, planul individualizat de protecţie, planul de
recuperare al copilului cu dizabilitaţi;
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-

documente care dovedesc întreprinderea unor activitaţi prin care au fost
contactate ONG cu domeniul de activitate in protecţia copilului;
alte acte si documente care fac dovada situaţiei în care se afla copilul si în
baza cărora se justifică acordarea de prestaţii materiale si financiare.

3. Emiterea dispoziţiei primarului prin care se aproba acordarea prestaţiilor materiale sau
financiare exceptionale
Dupa fiecare şedinţă a Comisiei, secretarul acesteia va asigura desfăşurarea procedurilor
necesare pentru emiterea dispoziţiei primarului;
4. Acordarea prestaţiilor materiale sau financiare beneficiarilor
- dupa emiterea dispoziţiei primarului de acordare a prestaţiilor materiale sau financiare
excepţionale, secretarul comisiei va înainta o adresă către Direcţia Economică în care va
specifica copiii pentru care s-a hotărât acordarea de prestaţii, cuantumul sumei aprobate
pentru fiecare copil în parte, perioada de acordare, persoana căreia îi va fi înmânată
prestaţia materială sau financiară;
- responsabilul de caz prevenire sau managerul de caz vor încheia cu beneficiarul un
contract de acordare a prestaţiilor materiale sau financiare, imediat dupa emiterea
dispoziţiei primarului, în care vor fi stipulate obligaţiile parţilor.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
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VIII. BUGET
Tabel privind distribuirea bugetului solicitat pentru îndeplinirea celor 4 obiective ale
proiectului
Obiectiv

Numar de
beneficiari

O1
167
copii

Cost/beneficiar Perioada de
acordare
Maxim 6 luni
200 RON/luna pe an

O2
20
familii

Maxim
4000 RON/an

60
copii

Maxim
250 RON/luna

O3
O4
50 copii

Maxim
800RON/lună

TOTAL COST PROIECT

Total cost
200.400 RON

O singura data
intr-un an
80.000 RON
Maxim 6 luni
pe an

90.000 RON

Maxim 6 luni
pe an

89600RON

460.000 RON

