COMUNICAT DE PRESĂ

Direcția de Asistență Socială Zalău, în calitate de serviciu public de
specialitate, acordă servicii sociale și beneficii de asistență socială persoanelor aflate
în nevoi sociale, prin următoarele servicii, birouri și compartimente:
I. SERVICIU EVIDENȚĂ ȘI PLATĂ, BENEFICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ,
SERVICII SOCIALE, PREVENIREA MARGINALIZĂRII SOCIALE
Acordă următoarele servicii și prestații pentru familiile și persoanele singure, fără
venituri sau cu venituri mici:
 ajutoare sociale și ajutoare de urgență în caz de calamități naturale în
conformitate cu Legea nr. 416/2011 privind venitul minim garantat;
 ajutoare de încălzire în conformitate cu OUG nr. 70/2011 privind măsurile de
protecție socială în perioada sezonului rece;
 mese gratuite sau cu plată la Cantina de Ajutor Social în baza Legii nr.
208/1997 privind cantinele de ajutor social;
 alocații de susținere a familiei în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația de
susținere.
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II. SERVICIU PROTECȚIA COPILULUI ȘI AUTORITATE TUTELARĂ,
PREVENIRE ABUZ ȘI NEGLIJARE
Acordă următoarele servicii pentru copii și familii aflate în situații de risc sau de
dificultate:
 informarea, consilierea și orientarea persoanelor care se adresează Serviciului
Protecția Copilului și Autoritate Tutelară Prevenire, Abuz, Neglijare și spre
serviciile efectuate prin Direcția de Asistență Socială de care pot beneficia în
funcție de nevoile acestora;
 efectuarea anchetelor sociale cu privire la:
 modul de creștere și educare a minorului în vederea exercitării
autorității părintești;
 stabilirea locuinței pentru minor, stabilirea unui program de vizită
pentru acesta;
 modificarea pensiei de întreținere;
 ordinul de restricție;
 stabilirea paternității;
 violența în familie;
 minorii care prezintă comportament delincvent;
 reintegrarea în familia naturală;
 instituirea unei măsuri de protecție pentru copil - plasament, plasament
în regim de urgență;
 pentru mamele minore;
 stabilirea adopției, desfacerea adopției;
 căsătorie minori;
 copiii părăsiți în unitățile sanitare;
 burse sociale, medicale, de orfan;
 ajutor financiar pentru achiziționarea unui calculator;
 obținerea certificatului de orientare școlară și profesională pentru
minor;
 reînnoirea atestatului de asistent maternal;
 învoirea minorilor din centre de plasament.
 instrumentează dosarele care au ca obiect apărarea intereselor minorilor:
instituirea curatelei pentru dezbaterea moștenirii, încheie actele de dispoziție,
sesizează instanța de judecată în vederea instituirii tutelei în cazul minorilor
lipsiți de ocrotire părintească;
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 întocmește inventarul bunurilor minorului față de care s-a instituit măsura
tutelei și supraveghează modul în care tutorele administrează bunurile
minorului;
 efectuează vizite de monitorizare la domiciliul minorului și întocmește
rapoarte trimestriale cu privire la evoluția dezvoltării fizice, mentale,
spirituale, morale sau sociale a minorilor pentru care s-a instituit tutela și le
transmite către AJPIS Sălaj;
 identificarea, intervenția și monitorizarea periodică a copiilor care sunt lipsiți
de îngrijirea părinților pe perioada în care aceștia se află la muncă în
străinătate;
 evaluarea situaţiei juridice a copilului, în vederea identificării unei soluţii cu
caracter permanent pentru protecţia copilului și eliberarea rapoartelor de
evaluare pentru părinții care urmează să plece la muncă în străinătate în
vederea delegării autorității părintești, conform H.G. nr. 691/2015 pentru
aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a
copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care
aceştia pot beneficia;
 vizitarea periodică la domiciliu a familiilor și copiilor care beneficiază de
servicii și prestații și urmărirea modului de utilizare a prestațiilor, precum și a
familiilor care au în îngrijire copii cu părinți plecați la muncă în străinătate;
 asistarea la audierea minorilor la solicitarea Poliţiei, Parchetului de pe lângă
Judecătoria Zalău.
III. BIROU PROTECȚIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI ȘI PERSOANE
VÂRSTNICE, INTERVENȚII ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ
Acordă beneficii și servicii pentru persoanele cu dizabilități și persoanele vârstnice:
 evaluarea socio-economică a persoanelor care solicită încadrarea într-un grad
de handicap sau în vederea prezentării la Comisia de Expertiză Medicală a
Persoanelor Adulte, prin efectuarea de anchete sociale;
 acordarea în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, a următoarelor beneficii și servicii:
 indemnizație lunară pentru persoanele cu grad de handicap grav;
 servicii de îngrijire la domiciliu a persoanelor cu handicap grav, prin
angajarea unui asistent personal.
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 sprijinirea familiilor în vederea realizării demersurilor necesare pentru
internarea persoanelor cu handicap şi a persoanelor vârstnice într-o unitate
medico-socială/ centru rezidenţial, prin întocmirea documentației și
consilierea beneficiarului sau aparținătorului;
 evaluarea socio-medicală a persoanelor vârstnice care solicită încheierea unui
Contract de întreținere, precum și a familiei care asigură întreținerea;
 intervenția în cazul persoanelor vârstnice sau a persoanelor cu handicap aflate
în situații de risc social, pentru a preveni marginalizarea sau excluderea
socială.
IV. BIROU ALOCAȚII INDEMNIZAȚII PENTRU COPII ȘI INTERVENȚII ÎN
SITUAȚII DE RISC
Acordă beneficii pentru familiile care au în întreținere copii:
 în baza OUG nr. 111/2010 privind privind concediul şi indemnizaţia lunară
pentru creşterea copiilor:
 indemnizație pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 ani respectiv 3
ani în cazul copilului cu handicap;
 indemnizație lunară pentru îngrijirea copilului cu vârsta cuprinsă între 3-7
ani (copil cu dizabilitate);
 stimulent de inserție;
 sprijin lunar pentru îngrijirea copilului.
 în baza Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii:
 alocație de stat pentru copii
 în baza Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul
preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate:
 stimulent educațional sub formă de tichet social pentru grădiniță.

V. COMPARTIMENTUL RELAȚII CU ASOCIAȚII ȘI FUNDAȚII CONTRACTARE SERVICII SOCIALE
Facilitează acordarea următoarelor servicii sociale subvenționate de la bugetul
local pentru persoanele cu nevoi sociale din comunitate:
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 terapii de recuperare pentru copii cu dizabilități și boli rare prin
Asociația Prader Willi din România - Centrul de zi pentru recuperarea
copiilor afectați de boli rare și din spectrul autist - NoRo;
 îngrijire, consiliere psiho-socială și suport emoțional pentru copii cu
dizabilități prin Fundația Maya - Centrul de zi „Fluturi Albi”;
 integrare și reintegrare socială prin terapie ocupațională pentru
persoanele cu dizabilități prin Asociația Societatea Handicapaților
Zalău - CITO;
 deprinderi de viață independentă, terapie ocupațională și terapii de
recuperare pentru persoanele cu dizabilități prin Asociația Prader Willi
din România - Centrul de pregătire pentru o viață independentă „Proba de zbor”;
 activități educativ-recreative, supraveghere și hrană prin Protopopiatul
Român Ortodox Zalău - Centrul de zi pentru copii aflați în risc de
separare de părinți „Sfântul Arhidiacon Ștefan”;
 activități educativ-recreative, supraveghere, hrană, logopedie, orientare
școlară prin DGASPC Sălaj - Complexul de Servicii Sociale nr. 1 Centrul de zi pentru copii aflați în risc de separare de părinți.

VI. SERVICIU CENTRUL SOCIAL DE URGENȚĂ
Acordă servicii pentru persoanele aflate în situații de dificultate:
 prin Compartimentul Adăpost de Noapte:
 găzduire pe timp de noapte a persoanelor fără adăpost;
 asistență medicală primară, educaţie pentru sănătate;
 hrană, 2 mese pe zi;
 consiliere psihologică, asistenţă socială, respectiv juridică la nevoie;
 sprijin în orientarea și integrarea profesională în funcție de pregătirea
profesională de care dispun.
 prin Compartimentul Cazare Tineri Dezinstituționalizați:
 găzduire pe perioadă determinată;
 asistență medicală primară, educaţie pentru sănătate;
 hrană, 2 mese pe zi;
 consiliere psihologică, asistenţă socială, respectiv juridică la nevoie
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 sprijin în orientarea și integrarea profesională în funcție de pregătirea
profesională de care dispun.
 prin Compartimentul Găzduire pe Perioadă Determinată pentru Persoane cu
Risc Social:
 găzduire pe perioadă determinată
 asistență medicală primară, educaţie pentru sănătate;
 hrană, 2 mese pe zi;
 consiliere psihologică, asistenţă socială, respectiv juridică la nevoie
 sprijin în orientarea și integrarea profesională în funcție de pregătirea
profesională de care dispun.

VII. COMPARTIMENT CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE
„TINEREȚE FĂRĂ BĂTRÂNEȚE”
Acordă următoarele servicii pentru persoanele vârstnice din municipiul Zalău:
 asistență socială;
 asistență medicală primară;
 consiliere psihologică;
 consiliere juridică;
 socializare și activități de petrecere a timpului liber.

VIII. COMPARTIMENT ASISTENȚĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ
Acordă următoarele servicii în comunitate, în special persoanelor aparținând
grupurilor vulnerabile din municipiul Zalău:
 identificarea problemelor medico-sociale ale comunității și în special ale
persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile;
 facilitarea accesului la servicii sociale și de sănătate;
 furnizarea de servicii de sănătate în limita competențelor profesionale legale
ale personalului cu atribuții în domeniu - asistență medical primară;
 consilierea medicală și socială.
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