
MUNICIPIUL ZALAU
cojsrsrLitJL t^ocajl

450016 - Zalău, Piaţa luliu Maniu nr. 3, Judeţul Sălaj 
Telefon: C40)/260/61 0550
h.ttp : //ww w. sal aus j. ro

Pax.C40)/260/661869
e - mail: prim ari a@.sal ausj.ro

HOTĂRÂREA NR. 459 

din 16 decembrie 2022
privind aprobarea Planului Anual de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale 

administrate şi subvenţionate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Zalău

Consiliul local al municipiului Zalău,
Având în vedere solicitarea Direcţiei de Asistenţă Socială Zalău cu nr.27425 din 29.11.2022 prin 

care se propune aprobarea Planului Anual de acţiune pe anul 2023 privind serviciile sociale administrate 
şi subvenţionate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Zalău, Procesul verbal de consultare 
26975/25.11.20222, Avizul favorabil al Consiliului Judeţean Sălaj - DGASPC Sălaj 
28478/25.11.2022;

nr.
nr.

Referatul de aprobare al Primarului municipiului Zalău nr. 96363 din 06.12.2022 şi Raportul de 
specialitate comun al Direcţiei Administraţie Publică Zalău şi al Direcţiei economice nr. 96366 din 
06.12.2022 precum şi Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Zalău;

Hotărârea nr. 321 din 17 septembrie privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor 
sociale a Municipiului Zalău pentru perioada 2021-2026;

Ordinul nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind 
serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti;

Văzând prevederile art. 112 alin.3 şi 118 din Legea nr. 292/2011-Legea asistenţei sociale cu 
modificările şi completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. 2 lit.a si d, alin. 7 lit. a) şi p), art. 139 alin.2 lit.a din OUG nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE
Art.l.Se aprobă Planul Anual de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale 

administrate şi subvenţionate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Zalău, ce constituie 
Anexa 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială
Zalău.

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică cu:
-Instituţia Prefectului judeţul Sălaj 
-Primarul municipiului Zalău 
-Direcţia Economică 
-DAS Zalău, Direcţia resurse umane 
-aducere la cunoştinţa publică

PREŞEDINTE DE j 
Teodor JSaîăjd

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL 
Marina BiancaJUizacaş
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALĂU 
DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
Nr. 26976/25.11.2022

R'^tSCCK nr X- ^ UCL fllr (JjM '■

PLANUL ANUAL DE ACŢIUNE
PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ADMINISTRATE ŞI FINANŢATE DIN BUGETUL CONSILIULUI

LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALĂU PENTRU ANUL 2023

,/Anexă la hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău, nr.Judeţul Sălaj 
Municipiul Zalău

1. Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a Municipiului Zalău pentru perioada 2021-2026, aprobată prin 

Hotărârea Consiliului Local nr. 321/17.09.2020 are ca obiectiv crearea de noi servicii sociale care să răspundă 
nevoilor din comunitate, respectiv dezvoltarea serviciilor sociale deja existente, în vederea îmbunătăţirii calităţii 
vieţii beneficiarilor din comunitatea Zalău.

Obiectiv specific
Dezvoltarea serviciilor sociale înfiinţate în cadrul DAS Zalău.

2. Strategia naţională de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1826/2005, 
direcţia de acţiune/obiectivul operaţional;
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- Serviciile sociale ale Direcţiei de Asistenţă Socială Zalău, respectiv cele subvenţionate de la bugetul local sunt 
descrise la capitolul I din prezentul plan anual.

3. Direcţia de Asistenţă Socială Zalău implementează Planul de acţiune elaborat în cadrul Strategiei locale de 
dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 321/17.09.2020.

4. Parteneriate încheiate între DAS Zalău şi diverse instituţii şi organizaţii în vederea realizării unor obiective 
comune.

* DAS Zalău are în vedere încheierea unor acorduri de parteneriat în anul 2023 cu următoarele instituţii şi furnizori 
de servicii sociale:

- Toate unităţile de învăţământ din municipiul Zalău - organizarea şi desfăşurarea de activităţi extraşcolare, 
asigurarea asistenţei medicale la evenimente şi evaluări, care implică prezenţa personalului medical de 
specialitate;

- Cabinetele medicilor de familie din municipiul Zalău - dezvoltarea relaţiilor de colaborare între asistenţi 
medicali comunitari şi medicii de familie.

- Inspectoratul de Jatxdarmi Judeţean Sălaj - consilierea şi prezentarea unor subiecte cu tematica prevenirea 
şi combaterea infracţiunilor şi a violenţei, prin intermediul materialelor video, respectiv prin materiale 
scrise, beneficiarilor din cadrul Centrului Social de Urgenţă Zalău;

- Serviciul de Probaţiune Sălaj - identificarea locurilor de muncă pentru persoanele cu decizie emisă de către 
Serviciul de Probaţiune Sălaj cu privire la prestarea muncii în folosul comunităţii;

- Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Sălaj - recuperarea minorilor vicioşi, dependenţi de 
substanţe şi prevenirea consumului în rândul acestora;

- Şcoala Generală Porolissum - identificarea unor soluţii comune pentru integrarea în sistemul de învăţământ 
a copiilor din comunitatea romă din zona Stoguri;

- Grădiniţa cu program prelungit „ Piticii isteţi ” Zalău - organizarea şi desfăşurarea de activităţi extraşcolare 
în cadrul grădiniţei;

- Grădiniţa cu program prelungit „Licurici ” Zalău - organizarea şi desfăşurarea de activităţi extraşcolare în 
cadrul grădiniţei;
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- Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sălaj - Liceul Reformat „Wesselenyi” Zalău — asigurarea asistentei 
medicale pentru elevii înscrişi la liceul „Wesselenyi” şi cele două structuri arondate, respectiv Grădiniţa cu 
program normal nr. 6 Zalău şi Grădiniţa cu program normal „Wesselenyi” Zalău;

- Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian”- asigurarea asistenţei medicale pentru elevii înscrişi la acest 
liceu;

- Liceul Ortodox „Sf. Nicolae” - asigurarea asistenţei medicale pentru elevii înscrişi la acest liceu;

- Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău - furnizarea de informaţii privind persoanele aflate în risc social 
internate în spital, întocmirea anchetelor sociale/grilelor de evaluare medico-socială necesare în vederea 
transferului pacienţilor din cadrul spitalului în centre medico-sociale, colaborare în privinţa identificării 
soluţiilor potrivite pentru persoanele aflate în risc social;

- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj - schimb de informaţii privind 
persoanele încadrate în grad de handicap şi serviciile respectiv prestaţiile de care beneficiază persoanele cu 
handicap, sprijin în vederea internării persoanelor în cadrul centrelor medico-sociale aflate în subordinea 
DGASPC.- optimizarea colaborării instituţionale în vederea implementării Legii nr. 272/2004 si a Legii 
448/2006;

- Poliţia Locală Zalău - asigurarea protecţiei în cazul deplasării la cazuri cu potenţial pericol de agresivitate, 
sprijin în identificarea persoanelor aflate în risc social;

- Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Zalău - furnizarea de informaţii privind datele
persoanelor aflate în risc social şi colaborare în vederea întocmirii actelor de identitate pentru persoanele
care nu deţin documente valabile;

» “

- Inspectoratul Şcolar Sălaj - identificarea copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate;

- CJRAE Sălaj - identificarea şi consilierea elevilor supuşi tratamentelor de bullying şi umilire în cadrul 
şcolii şi a părinţilor acestora;

- Casa Municipală de Cultură Zalău - facilitarea accesului beneficiarilor centrelor de zi pentru persoane 
vârstnice la evenimente, spectacole şi sprijin în organizarea unor spectacole, la anumite ocazii.

ne.
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Conform H.G. Nr. 560/2022 din 28 aprilie 2022- Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor 
români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2022-2027 se vor încheia parteneriate în cadrul Grupului de 
Lucru Mixt cu următoarele instituţii:

9

- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj
- Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sălaj - Poliţia Municipiului Zalău
- Poliţia Locală Zalău;
- Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj
- Casa de Asigurări de Sănătate Sălaj
- Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sălaj
- Asociaţia „Partida Romilor’ ’ Pro-Europa.

5. Procesul verbal privind consultarea în vederea elaborării Planului anual de acţiune privind serviciile sociale a 
fost încheiat cu următorii furnizori publici şi privaţi în data de 25.11.2022
- Asociaţia Prader Willi din România;
- Protopopiatul Ortodox Român Zalău;
- DGASPC Sălaj.

Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local Zalău
cuprinde:

1. Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale - capitolul I;
2. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local - 

capitolul II;
3. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale - 

capitolul III.

4



CAP.I
Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale
A. Serviciile sociale existente la nivel local

a) Servicii care funcţionea2ă în cadrul PAS Zalău
Cod serviciu 
social, conform 
Nomenclatorului 
serviciilor 
sociale

Denumirea serviciului 
social

Grad de 
ocupare

Capacitate Bugetele estimate pe surse de finanţareNr.
cit

Buget
judeţean

Buget deBuget local 
- Lei -

Contribuţii
persoane
beneficiare

Alte
stat surse

8790CR-PFA-II Adăpost de Noapte 52 locuri ■ 70% 841.8501.
8790CR-1] Servicii de cazare pentru 

tinerii dezinstitutionalizaţi 
- care provin din sisteme 
de protecţie socială.

20 locuri 30%2. 287.790

8790CR-PFA-13. Servicii de găzduire pe 
perioadă determinată 
pentru persoanele cu risc 
social

30% 260.15015

4. 8899CZ-PFA-II Centru de zi pentru 
integrarea socială a 
persoanelor fără adăpost

50 60% 305.870
persoane/zi

Cantina de Ajutor Social5. 8899CPDH-I 150 83% 1.354.580
persoane/zi

Centrul de zi pentru 
persoane vârstnice 
,, Tinereţe fără Bătrânele"

6. 8810CZ-V-n 60 70% 238.800
persoane/zi

8810CZ-V-1I Centru de zi pentru 
persoane vârstnice ,,A 
doua familie ”

60%7. 30 134.000
persoane/zi

8790CR-VD-18. Centrul pentru victimele 
violenţei domestice

15 10% 60.000
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889ICZ-C-1I9. Centru de zi pentru copii 
aflaţi în situaţie de risc de 
separare de părinţi

76 75% 445.000
locuri/zi

b) Asociaţii, fundaţii şi culte subvenţionate şi finanţate din bugetul local al Municipiului Zalău prin DAS Zalău

Cod serviciu 
social, conform 
Nomenclatorului 
serviciilor 
sociale

Nr. Denumirea serviciului 
social

Capacitate Grad de 
ocupare

Bugetele estimate pe surse de finanţare
crt

Buget
judeţean

Buget local 
-Lei-

Buget de Contribuţii
persoane
beneficiare

Alte
sursestat

1. 8891CZ-C-III Centrul de zi pentru 
recuperarea copiilor 
afectaţi de boli rare şi din 
spectrul autist - NoRo - 
Asociaţia Prader Willi din 
România

54 100% 1.218,240

2. 8790CR-D-IV Centrul de zi pentru 
persoane adulte cu 
dizahilităţi- Asociaţia 
Prader Willi din România

15 100% 356.400

3. 8891CZ-C-I1 Centrul de zi pentru copii 
aflaţi in risc de separare 
de părinţi „ Sfântul 
Arhidiacon Ştefan " - 
Protopopiatul Român 
Ortodox

24 100% 120.000

88101D-I4. Unitate de îngrijire la 
domiciliu-? unădXxa 
Creştină Diakonia Filiala 
Zalău

8 100% 48.000

8891CZ-C-1I5. Centrul de zi pentru copii 
aflaţi in risc de separare 
de părinţi - Complexul de

30 100% 34.020
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Servicii Sociale nr. 1 Zalău
- DGASPC Sălaj
Cămin pentru persoane 
vârstnice ACASA Zalău -

8730 CR-V-I6. 25 20% 1.132.657,32

Fundaţia Acasă

B. Servicii sociale propuse spre a fi dezvoltate în parteneriat:

DAS Zalău are în vedere constituirea unei structuri care să vizeze prevenirea/ limitarea unor situaţii de dificultate 
sau vulnerabilitate cu impact puternic în comunitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială.
C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, în baza prevederilor Legii 
asistentei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare - DAS Zalău are în vederea contractarea 
unui serviciu social de tip rezidenţial - Centru rezidenţial medico-social. Cod 8710 CRMS - I.

D. Programul de subvenţionare a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute de lege, în baza Legii nr. 
34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează 
şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu completările ulterioare:

1. Serviciile sociale eligibile pentru a primi subvenţii de la bugetul local:
a) Centrul de zi pentru recuperarea copiilor afectaţi de boli rare şi din spectrul autist - NoRo - Cod serviciu social 

8891CZ-C-III - Asociaţia Prader Willi din România;

b) Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi- Cod serviciu social 8899 CZ-D-I - Asociaţia Prader Willi din 
România.

c) Centrul de zi pentru copii aflaţi în risc de separare de părinţi „Sfântul Arhidiacon Ştefan''- Cod serviciu social 
8891CZ-C-II - Protopopiatul Român Ortodox Zalău

d) Unitate de îngrijire la domiciliu - Cod set'viciu social - 88lOlD-I - Fundaţia Creştină Diakonia Filiala Zalău.

1.1. Capitolele de cheltuieli curente de funcţionare a unităţilor de asistenţă socială, pentru care se pot acorda 
subvenţii;

1. Cheltuieli de personal;
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2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate;
3. ChelPaieli pentru încălzirea şi prepararea hranei;
4. Cheltuieli cu iluminatul;
5. Cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon;
6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate;
7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament pentru persoanele asistate;
8. Cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şi însoţitorii lor;
9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate;
10. Cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate;
11 .Cheltuieli pentru funcţionarea mijloacelor de transport specific activităţii unităţii de asistenţă socială;
12.Alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparaţii etc.)

Bugetul estimat al programului de subvenţionare: - Suma propusă pentru programul de subvenţionare în 
anul 2023 este - 1.742.640,00 lei.
1.2* Consiliul Local al Municipiului Zalău finanţează în baza Legii nr.272/2004 coroborată cu Legea nr.34/1998 
Centrul de zi pentru copii aflaţi în risc de separare de părinţi, care funcţionează în cadrul Complexului de Servicii 
Sociale nr.l Zalău - DGASPC Sălaj- Cod serviciu social 8891CZ-C-I]

- Bugetul estimat pentru finanţare: Suma propusă pentru fînanţare Centrul de zi pentru copii aflaţi în risc 
de separare de părinţi - 34.020 lei.

Total sume subvenţie în baza Legii 34/1998 şi finanţare în baza Legii 272/2004: 1.776.660 lei.

2. Serviciile sociale eligibile pentru a primi finanţare de la bugetul local

* Consiliul Local al Municipiului Zalău finanţează în baza HG nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost 
pentru serviciile sociale şi al contractului de prestări servicii. Căminul pentru persoane vârstnice ACASĂ - Zalău, 
al furnizorului de servicii sociale Fundaţia ACASĂ, Cod serviciu social 8730 CR-V-I.
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a) Cămin pentru persoane vârstnice A CASA Zalău - Cod serviciu social 8730 C/?-F^/ — Fundaţia Acasă.
2.1. Bugetul estimat al programului de finanţare: - Suma maximă propusă pentru programul de finanţare în anul 
2023 este - 1.132.657,32 lei, pentru maxim 25 beneficiari/lună, din care 17 în gradul I de dependenţă şi 8 în gradul 
II de dependenţă.
CAP. II

Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local în 
conforrrutate cu prevederile art 6 din Hotărârea Guvernului nr, 797/2017

1. Revizuirea/Actualizarea informaţiilor care se publică pe pagina proprie de internet şi se afişează la sediul 
Direcţiei de Asistenţă Socială Zalău, în ce priveşte:

a) strategia de dezvoltare a serviciilor sociale - există Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la 
nivelul Municipiului Zalău pentru perioada 2021-2026 aprobată prin HCL nr. 321/17.09.2020.

b) planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local - există 
Plan anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al 
Municipiului Zalău aprobat prin HCL nr. 416/23.12.2020, actualizat şi aprobat prin HCL nr. 240/29.07.2021.

c) activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, 
programul instituţiei, condiţii de eligibilitate, informaţiile privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare 
serviciu furnizat etc. - se actualizează cel puţin lunar;

d) informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privaţi:

(i) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate a serviciilor sociale acordate de aceştia - se actualizează 
lunar, prin consultarea Registrului electronic unic al serviciilor sociale;

(ii) serviciile sociale care fimcţionează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistenţă socială: nr. cod 
serviciu, datele privind beneficiarii, costurile şi personalul/tipul de serviciu, înregistrate în anul anterior etc. - se 
actualizează anual, informaţiile fiind afişate pe site-ul direcţiei;
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(iii) situaţii statistice care privesc serviciile sociale organizate şi acordate Ia nivelul municipiului Zalău - se 
actualizează cel puţin anual, informaţiile fiind afişate pe site-ul direcţiei;

e) Informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul 
unităţii administrativ-teritoriale - se actualizează cel puţin trimestrial;

2. Activităţi de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului 
de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării iniţiale, a anchetelor sociale sau a activităţii 
de consiliere în cadrul centrelor de zi prin:

- actualizarea periodică a datelor pe site-ul direcţiei;
- comunicate în presa locală - periodice, care vizează activitatea compartimentelor din cadrul DAS Zalău şi 

serviciile oferite.
- afişarea datelor la sediul DAS Zalău.

3. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de serviciul public de asistenţă socială sau în 
colaborare cu alte servicii publice de interes local etc. - campanie de prevenire a violenţei domestice şi a victimizării 
femeilor - cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sălaj şi DGASPC Sălaj.

4. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistenţă socială - periodic, în presa locală;
5. Organizarea de întâlniri tripartite: cu furnizorii de servicii sociale, organizaţii de voluntariat, şi beneficiarii 

serviciilor sociale:
- au fost consultaţi furnizorii de servicii sociale în vederea întocmirii Planului anual de acţiune privind serviciile 

sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Zalău pentru anul 2023;
6. Activităţi de informare şi consiliere realizate prin Compartimentul de Asistenţă Medicală Comunitară, cu privire 

la adoptarea unui stil de viaţă sănătos, inclusiv prin acţiuni de educaţie pentru sănătate în comunitate;
- acţiuni de prevenţie în ce priveşte măsurile de planning familial şi dezvoltarea unui mediu sănătos pentru 

copii şi adulţi în comunităţile vulnerabile;
- sprijinirea şi intermedierea asigurării de servicii socio-medicale între DAS Zalău şi familiile din comunitatea 

romă;
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- facilitează accesul persoanelor vulnerabile la servicii medicale şi înscrierea Ia medic de familie, precum şi 
internarea acestora în centre de specialitate.

7. Mesaje de interes public transmise periodic prin presă,care vizea^ activitatea DAS.

CAP. III

Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale 
1. Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei personalului din 

structurile proprii/instruire etc.;

a) cursuri de perfecţionare

Buget estimat leiNumăr de persoanePersonalul de specialitate
110.00020Personal DAS Zalău

b) cursuri de calificare
Buget estimat leiNumăr de persoane

Cursuri de igienă pentru personal din cadrul serviciilor: Cantina de 
Ajutor Social şi Centrul Social de Urgenţă Zalău._____________

c) sesiuni de instruire pentru:
c.l. personalul din centre conform cerinţelor standardelor de calitate; 
C.2. asistenţi personali;
C.3. îngrijitori informali;
C.4. voluntari;

Buget estimat leiNumăr de persoane
Asistenţi personali 57.00095
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d) organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale municipiilor, oraşelor, 
comunelor, prin asociaţii profesionale, prin asociaţii de dezvoltare intercomunitară etc.:

Buget estimatNumăr de persoaneTeme de interes
Dezvoltarea serviciilor sociale şi schimb de experienţă - cu Direcţiile de Asistenţă 
Socială din Oradea, Baia Mare şi Satu Mare

800075

e) participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes naţional;
f) altele:.......-............

2. încheierea de contracte de supervizare profesională/Revizuirea fişelor de post în vederea asigurării coordonării 
profesionale sau încheierea de contracte de supervizare în servicii sociale:

buget estimat 
; buget estimat..

a) pentru asistenţi sociali: nr.
b) pentru psihologi: nr........
c) etc.
a) structura, misiunea şi activităţile organizaţiei-gazdă;
b) drepturile şi responsabilităţile voluntarului; ______
c) regulamentele interne care reglementează implicarea voluntarului. (07
*Nu este cazul întrucât în serviciile de specialitate avem angajaţi asistenţi sociali. i
Organizaţia-gazdă poate oferi voluntarilor, în condiţiile legislaţiei din domeniul educaţiei^ÎTf^imâ^pro^sionale,

cursuri de instruire, formare şi pregătire profesională în domeniul în care aceasta activează. / I

Aneta
din JC. UL JU)P2.

CONTRASEMNEAZĂ 

ŞECRETâR BENGAL
HciUÂna -TQZcjc

DIRECTOR EXECUTIV 
Baboş Dorina
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