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Anexa
La Hot. Nr.............................

Plan anual de acţiune
privind serviciile sociale la nivelul județului Argeș pentru 2018
elaborat în conformitate cu prevederile art. 118 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, coroborate cu prevederile art.3 alin.3 lit.b și art.5 din
Anexa 1 la HG nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a
structurii orientative de personal

1. Planul anual de acţiune a fost elaborat în urma consultării furnizorilor de servicii sociale publici şi privaţi si cuprinde date detaliate privind
numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, bugetul estimat şi sursele de
finanţare, programul de contractare și programul de subvenționare a serviciilor din fonduri publice.

I. SERVICII SOCIALE EXISTENTE
1. Servicii sociale existente la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecșia Copilului Argeș

Nr.
Cr
t.

1.

Servicii sociale

Numărul şi categoriile
de benficiari
Număr de
Număr
beneficiari
mediu de la data de
beneficiari 31.10.2017
2017

Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Sf.Constantin şi Elena Piteşti
(categoria de beneficiari: copii în dificultate)
1.Centrul de tip rezidenţial
15
18
2. Centrul de zi
22
21

Buget estimat
(propunere)
2018

Surse de
finanţare

-mii lei-

2.982,70

Bugetul
Consiliului
Județean Argeș
Cote defalcate din

T.V.A.
2.

Centrul de tip familial Găvana Piteşti
(categoria de beneficiari: copii în dificultate)

26

31
2.498,90

3.

Centrul de evaluare şi primire în regim de urgenţă Piteşti
(categoria de beneficiari: copii abuzaţi/neglijaţi/exploataţi)

6

7
1.856,50

4.

5.

6.

Complexul de tip familial Valea Mare
(categoria de beneficiari: copii cu dizabilităţi)
1. Centrul de zi
2. Centrul de tip familial

15
39

15
43

5.068,40

Complexul de servicii pentru copii cu dizabilităţi Costeşti
(categoria de beneficiari: copii cu dizabilităţi)
1. Centrul de tip rezidenţial pentru copii cu dizabilităţi

27

27

5.459,10

2. Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilităţi

27

27

Complexul de tip familial „Dumbrava Minunată” Piteşti
(categoria de beneficiari: copii în dificultate)

32

35
3.369,83

7.

8.

Complexul de servicii pentru copii cu handicap Trivale Piteşti
(categoria de beneficiari: copii cu dizabilităţi)
1. Centrul de tip rezidenţial pentru copii cu dizabilităţi şi respite-care

22

25

2. Centrul de zi şi recuperare pentru copii cu dizabilităţi

88

92

Complexul de tip familial „Casa Noastră” Piteşti
(categoria de beneficiari: copii în dificultate)

26

27

5.429,88

3.011,03

9.

Centrul de copii Sf. Andrei Piteşti
(categoria de beneficiari: copii cu dizabilităţi)
1. Centrul rezidenţial pentru copii cu dizabilităţi şi respite-care
2. Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilităţi şi îngrijire la
domiciliu

11

11

60

69

2.800,00

Bugetul
Consiliului
Județen Argeş
Cote defalcate din
T.V.A.
Bugetul
Consiliului
Județen Argeş
Cote defalcate din
T.V.A.
Bugetul
Consiliului
Județen Argeş
Cote defalcate din
T.V.A.
Bugetul
Consiliului
Județen Argeş
Cote defalcate din
T.V.A.
Bugetul
Consiliului
Județen Argeş
Cote defalcate din
T.V.A.
Bugetul
Consiliului
Județen Argeş
Cote defalcate din
T.V.A.
Bugetul
Consiliului
Județen Argeş
Cote defalcate din
T.V.A.
Bugetul C.J. Argeş
Cote defalcate din
T.V.A.

10.

11.

34

Centrul de zi pentru copii/tineri cu dizabilităţi „Şanse Egale”
Domnești
(categoria de beneficiari: copii cu dizabilităţi)

34
1.217,00

10

Centrul de zi „Sf Nicolae” Piteşti
(categoria de beneficiari: copii în dificultate)

9
363,70

12.

13.

Complexul de servicii pentru copilul în dificultate C-lung
(categoria de beneficiari: copii în dificultate)
1. Centrul de tip rezidenţial

49

48

2. Centrul de zi

17

17

Casa de tip familial Câmpulung
(categoria de beneficiari: copii în dificultate)

10

10

4.674,00

1.731,59

14.

15.

16.

17.

Complexul de servicii comunitare pentru copii cu dizabilităţi C-lung
(categoria de beneficiari: copii cu dizabilităţi)
1. Centrul rezidenţial pentru copii cu dizabilităţi

28

31

2. Centrul de zi şi recuperare

91

95

Complexul de servicii pentru copilul în dificultate Rucăr
(categoria de beneficiari: copii în dificultate)
1. Centrul de tip rezidenţial

28

30

2. Centrul de zi

11

9

Complexul de servicii comunitare Câmpulung
(categoria de beneficiari: copii/tineri în dificultate)
1. Centrul maternal

5

7

2. Centrul de primire în regim de urgenţă a victimelor violenţei familiale

2

0

Centrul de zi „Bambi” Câmpulung
(categoria de beneficiari: copii în dificultate)

42

44

7.125,70

3.143,20

2.592,18

1.844,50

18.

Centrul de
servicii de recuperare
neuromotorie
ambulatoriu Piteşti
(categoria de beneficiari: persoane cu dizabilităţi neuromotorii)

de tip

183

186
322,50

Bugetul
Consiliului
Județen Argeş
Cote defalcate
T.V.A.
Bugetul
Consiliului
Județen Argeş
Cote defalcate
T.V.A.
Bugetul
Consiliului
Județen Argeş
Cote defalcate
T.V.A.
Bugetul
Consiliului
Județen Argeş
Cote defalcate
T.V.A.

din

din

din

din

Bugetul
Consiliului
Județen Argeş
Cote defalcate din
T.V.A.
Bugetul
Consiliului
Județen Argeş
Cote defalcate din
T.V.A.
Bugetul
Consiliului
Județen Argeş
Cote defalcate din
T.V.A.
Bugetul
Consiliului
Județen Argeş
Cote defalcate din
T.V.A.
Bugetul
Consiliului
Județen Argeş –

19.

20.

21.

Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu
Mioveni
(categoria de beneficiari: persoane cu dizabilităţi neuromotorii)

93

Complexul de locuinţe protejate Buzoeşti
(categoria de beneficiari: persoane cu dizabilităţi)

24

Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Tigveni
(categoria de beneficiari: persoane cu dizabilităţi)

237

90
634,00

23
2.003,00
235
11.807,00

22.

23.

Complexul de servicii pentru persoane cu dizabilităţi Vultureşti
(categoria de beneficiari: persoane cu dizabilităţi)
1. Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Vultureşti
2. Locuinţă protejată

55

56

49
6

50
6

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Piteşti
(categoria de beneficiari: persoane cu dizabilităţi)

146

142

5.292,00

10.850,00

24.

25.

26.

27.

Centrul de îngrijire şi asistenţă Bascovele
(categoria de beneficiari: persoane cu dizabilităţi)

80

77
6.137,00

Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Călineşti
(categoria de beneficiari: persoane cu dizabilităţi)
47

47

3.694,00

11

11

612,00

34

36

270,00

Complexul de locuinţe protejate Tigveni
(categoria de beneficiari: persoane cu dizabilităţi)

Unitate de îngrijiri la domiciliu a persoanelor vârstnice ”Alături de
Tine” Piteşti

Cote defalcate din
T.V.A.
Bugetul
Consiliului
Județen Argeş
Cote defalcate din
T.V.A.
Bugetul
Consiliului
Județen Argeş
Cote din T.V.A.
Bugetul
Consiliului
Județen Argeş
Cote defalcate din
T.V.A.
Bugetul
Consiliului
Județen Argeş
Cote defalcate din
T.V.A.
Bugetul
Consiliului
Județen Argeş
Cote defalcate din
T.V.A.
Bugetul C.J. Argeş
Cote defalcate din
T.V.A.
Bugetul
Consiliului
Județen Argeş
Cote defalcate din
T.V.A.
Bugetul
Consiliului
Județen Argeş
Cote defalcate din
T.V.A.
Bugetul
Consiliului

(categoria de beneficiari: persoane vârstnice)

Județen Argeş
Cote defalcate din
T.V.A.

2. SERVICII SOCIALE EXISTENTE LA NIVELUL AUTORITĂȚILOR PUBLICE LOCALE

Servicii sociale
Centrul “Speranţa”adăpost de noapte

Localitatea
Municipiul Piteşti

Centrul “Şanse pentru Toţi
” – servicii socio-medica

Buget estimat 2018
-mii lei 1.100,00

Surse de finanţare
Bugetul Local

266,00

Bugetul Local

243 pensionari ( Trivale)
356 pensionari ( Găvana)
45 pensionari ( B.C.R.)

Cluburi ale
pensionarilor:
Clubul
Pensionarilor
Trivale
Clubul
pensionarilor
Găvana
Clubul pensionarilor BCR
Adăpostul de noapte Nord
Centru de zi pentru copii
Leordeni
Centrul de zi „Albă ca
Zăpada şi cei 60 de pitici”.
(Servicii de îngrijire pe
timpul zilei, educaţie,
recreere-socializare,
consiliere, dezvoltare a
deprinderilor de viaţă
independentă,
orientare
şcolară şi profesională
pentru copii, cât şi a unor
activităţi
de
sprijin,
consiliere, educare. pentru
părinţi sau reprezentanţii

Numărul şi categoriile de
benficiari
19 persoane de sex feminin,
persoane fără adăpost care au
înregistrat în cursul anului 2017 un
număr de 1003 cazări.
321 beneficiari cu medie de vârstă de
53 de ani

70 persoane de sex masculin
Comuna Leordeni

20 de copii din familii în dificultate

Comuna Mărăcineni

60 de copii din familii în dificultate

-

Bugetul local

legali, precum şi pentru
alte persoane care au în
îngrijire copii).
Servicii de informare şi
consiliere
Servicii de asistenţă şi
suport pentru asigurarea
nevoilor de bază ale
persoanei aflate în situație
de dificultate
Centrul de zi pentru
persoane vârstnice
„Sfântul Gheorghe”
Servicii de consiliere şi
informare a persoanei
aflate în risc social
Centru de asistență după
programul
școlar
tip
“After School”
Centru de îngrijire copii
Albeștii Pământeni
(Servicii pentru protecția
și promovarea drepturilor
victimelor violenței în
familie.
Servicii de informare şi
consiliere socială
Centrul Multifuncţional de
Servicii Sociale unde sunt
furnizate servicii sociale
integrate şi inovaţie de tip:
“Şcoală după Şcoala”;
“Clubul celor mici”; “A
doua Şansă”; “Mediere şi
integrare socială”
Servicii de identificare şi
evaluare, consiliere
socială, juridică, mediere
socială;
.
Centrul de zi “Acces”

Comuna Buzoeşti

Comuna Costeşti

Oraș Mioveni

Comuna Lerești

Comuna Albeștii de
Argeș

Oraș Ştefăneşti
Comuna Mălureni

Câmpulung
Serviciul Public de
Asistenţă Socială

Curtea de Argeş

Persoane cu dizabilități
Persoane vârstnice
Persoane aflate în situații
dificultate

-

Bugetul Local

de

20 de persoane vârstnice

34,00

Bugetul de Stat
Bugetul Local

Persoane vulnerabile

-

20 copii școlari ce provin din familii
monoparentale, risc de abandon
școlar, familii cu venituri mici
20 copii preșcolari din familii aflate
în situații de risc

-

Bugetul de Stat
AJPIS Argeș
Bugetul Local
Bugetul Local

304,00

Bugetul Local

Persoane aflate în situaţie de nevoie
socială
persoane cu handicap,

1.814,00

Bugetul local
Bugetul de Stat

Persoane adulte cu handicap,
persoane vârstnice precum și orice
persoană aflată în situaţie de
dificultate sau vulnerabilitate

-

Bugetul Local

19 beneficiari /copii în dificultate

-

Bugetul Local

Centrul de zi “Sfântul
Iustinian”
Creşa Posada

30 beneficiari/ persoane cu handicap

Centrul de zi
recreere pentru
pensionari

30 persoane vârstnice

22 beneficiari/ copii în dificultate

pentru

Centrul de îngrijire de zi
pentru copii aflați în
situații de risc

Topoloveni

Centrul de îngrijire copii Valea Danului
sat Verneşti

28 de copii cu vârstă cuprinsă între 8
şi 16 ani, aparţinând următoarelor
categorii:
copii
din
familii
monoparentale sau în curs de divorţ,
familii
care
prezintă
relaţii
disfuncţionale,
părinţi
cu
comportament violent, cu nivel de
trai ce defineşte sărăcia, din familii
în care părintele susţinător este
persoană cu dizabilităţi şi copii ai
căror părinţi sunt plecaţi la muncă în
străinătate.
15 copii din familii în situații de
dificultate

168,00

Bugetul Local
Sponsorizări

130,00

Bugetul Local
Cote şi sume defalcate
pentru echilibrare

3. SERVICII EXISTENTE LA NIVELUL ORGANIZAȚIILOR NEGUVERNAMENTALE, ACREDITATE CA FURNIZORI DE
SERVICII SOCIALE

Servicii

Denumire
ONG/Fundaţie

Numărul şi categoriile de
beneficiari

Centru de consiliere pentru
persoane cu handicap auditiv
(informare, orientare socială,
mediere socială, consiliere
socială, socializare şi petrecere
a timpului liber, sprijin de
urgenţă în vederea reducerii
situaţiilor de criză.

Asociaţia
Naţională a
Surzilor din
România – Filiala
Surzilor Piteşti

561 de persoane adulte cu deficiențe
de auz, grad accentuat

Servicii de terapie ocupaţională
în mediul şcolar
Servicii de ludoterapie şi terapie

Asociaţia Terapie
Ocupaţională
pentru Copii şi

Persoane cu dizabilitati, persoane,
aflate in situatii de risc (copii, tineri,
adulti),

Buget
estimat
2018
-

-

Surse de finanţare

Fonduri proprii
Donaţii, sponsorizări şi finanţări
din partea persoanelor fizice şi
juridice din ţară şi străinătate.

Fonduri proprii
Donaţii, sponsorizări şi finanţări
din partea persoanelor fizice şi

prin învăţare
Servicii de integrare
educaţională, social -economica
şi culturală

Adulţi Argeş
(ATOCA) -Piteşti

Centrul de socializare „Nova”

Asociaţia de
Sprijin a Copiilor
Handicapaţi Fizic
România- filiala
Argeş
Piteşti

Atelier pentru reparaţii şi
distribuţii
de
dispozitive
medicale necesare locomoţiei
persoanelor cu dizabilităţi
Centru de zi ( serviciul
comunitar pentru
prevenirea abandonului şcolar

Centru de prevenire în regim de
urgenţă a victimelor violenţei
domestice
)
servicii
de
prevenire şi combatere a
violenţei domestice)
Centrul de Zi “Paraschiva”

Serviciu de sprijin şi consiliere
socială

Centru de tip familial Piteşti
Centru de tranzit
Centrul de zi “MARINA”

25 de elevi din cadrul şcolilor de
masă înscrişi în proiectul „Ore de
terapie ocupaţională în şcoli”
Copiii internaţi în Spitalul de
Pediatrie, pentru care au oferit
saptămânal o oră de stimulare şi
terapie ocupaţională.
14 copii şi tineri cu handicap

juridice din ţară şi străinătate.

180,00

161 de persoane au solicitat reparaţii
ale dispozitivelor medicale

Fonduri proprii
Buget Local Piteşti
Ministerul Muncii şi Justiţiei
Sociale
Bugetul Asociaţiei de Sprijin a
Copiilor Handicapaţi Fizic
România - ASCHF-R
Donaţii, sponsorizări şi finanţări
din partea persoanelor fizice şi
juridice din ţară şi străinătate.

Asociaţia
Hercules
Costeşti, judeţ
Argeş

50 de copii din Costeşti şi comunele
limitrofe, cu probleme socioeconomice şi care prezintă risc
crescut de abandon sau absenteism
şcolar

465,00
(100.000
euro)

Asociaţia
Paraschiva
Pietroşani, judeţ
Argeş

23 copii cu vârste cuprinse între 423 ani, cu diferite dizabilităţi,
precum autism, Sindrom Down,
paralizii
cerebrale,
deficienţe
mentale.
Copii, tineri, vârstnici, familii,
persoane cu dependenţă de droguri,
persoane aflate în situaţii de risc,
traficante, grupuri defavorizate
şi/sau marginalizate
12 beneficiari victime ale traficului
de personae
Copii-tineri aflaţi în dificultate
95 copii/tineri cu dizabilităţi

373,00

Fonduri proprii
Donaţii, sponsorizări şi formular
230.

50,00

Donaţii
Sponsorizări
Alte contribuţii (2% din impozitul
anual)

Fundaţia
Solidaritatea
Argeşeană
Piteşti, judeţ
Argeş
Reaching Out
Bascov, judeţ
Argeş
Fundaţia
Umanitară de
Orientare şi
Integrare socială
HAND-ROM
Curtea de Argeş

1334,00
(287.000
euro)
1.071.00

Contract
Danemarca

Fundaia

Velux

Bugetul Local al Municipiului
Curtea de Argeş
Donaţii, sponsorizări, contribuţii
din partea persoanelor fizice şi
juridice

Centrul de Zi “Creştem
Împreună” Piteşti (Proiectul Asociația “Salvați
Educaţie pentru sănătate derulat Copiii “- Filiala
prin
programul
Alegeri Argeş
sănătoase)

1659 copii/elevi - Copii aflaţi în
situaţie de risc, care au unul sau
ambii părinţi plecaţi la muncă în
străinătate, lăsaţi în grija unor
diferite persoane sau familii.”

-

Centru de Zi „Prietenul la
nevoie se cunoaşte” – centru de
îngrijire şi recuperare al copiilor
cu dizabilităţi
(Servicii psihologice, terapie
ABA, logopedie, TEACH,
PEACS, terapie axată pe
comportamentele
verbale,
integrarea în comunitate).
Centru de orientare, consiliere
şi asistenţă educaţională
(Sevicii de tip respite - care,
servicii TSA), atelier de unitate
protejată

Asociaţia
Prietenii
Persoanelor cu
Autism – APPA
Piteşti

38 de copii, diagnosticaţi cu diferite
tulburări de dezvoltare având vârste
cuprinse între 2-18 ani cu domiciliul
în judeţul Argeş.

480,00

Donaţii
Sponsorizări
Declaraţii 230, Declaraţii 200
Finanţări nerambursabile
Contribuţii

Asociaţia “Lasămă
să-ţi aud glasul”
Albeştii de Argeş

26 copii cu autism care beneficiază
de servicii specifice, terapia ABA.

315, 00

Donaţii
Sponsorizări
Declaraţia 230 (2% din impozitul
pe venit anual).

2 copii beneficiază de servicii tip
respite- care

Velux Foundations Danemarca
Primăria Municipiului Piteşti
Secretariatul
General
Salvaţi
Copiii-România
2% din impozitul pe venit
Cotizaţiile membrilor
Fonduri externe prin accesarea cu
finanţarea
nerambursabilă
Artsquad-pe perioada 2017-2018

Centru de informare pentru
copii şi tineri cu dizabilităţi
(Servicii
de
psihoterapie,
terapie ocupaţională, logopedie,
consiliere juridică, consiliere
medicală.
Servicii
de
Prevenire,
Consiliere şi Intervenţie

Asociaţia
Handicapa
ţilor Neuromotor
Argeş
Piteşti

22 de persoane cu handicap
neuromotor şi asociat,
sindrom
Down, handicap neuro-psihic

102,00

Sponsorizări, şi donaţii
Cotizaţii
2% din impozitul pe salarii/venit,
valoarea adăugată a unor produse
confecţionate de beneficiari.

Asociaţia Sfinţii
Spiridon şi Irina
Pitești

Copii aflaţi în situaţii de risc,
persoane vârstnice, persoane aflate
în dificultate.

245,00

Donaţii
Sponsorizări
2% din impozitul pe venit/salarii

Centrul de zi “Sfântul
Cristofor”
(servicii specializate de
educaţie remedială, dezvoltare
personală, socială şi cognitivă,
pentru dezvoltarea deprinderilor
de viaţă independentă,
dezvoltare şi stimulare
cognitivă, consiliere socială şi
psihologică)

Asociaţia Ajutor,
Speranţă&
Hospice –ASH
Curtea de Argeş

40 de copii în situaţii de risc

350,00
Fonduri proprii
Sponsorizări
Donații

Centru de zi pentru copii cu Asociaşia Autism,
autism Piteşti
Terapie, Sport şi
Centru de zi pentru copii cu
Arte Argeş
autism Câmpulung
Centru de zi “Ajută- mă să fiu
Asociaţia
ca tine” - terapii de recuperare,
Naţională pentru
abilitare, reabilitare (activităţi
Copii şi Adulţi cu
educaţionale şi kinetoterapie),
Autism din
educaţie specială, socialializare, România - Piteşti
informare, promovare şi
ANCAR
mediatizare
Centru
rezidenţial
pentru
Asociaţia
persoane varstnice
Căminul “Sfanta
Elena”
Domnesti
Centru
rezidenţial
pentru
Asociaţia
persoane varstnice
“Centrul de
îngrijire a
Vârsnicului”
Mioveni
Centru
rezidenţial
pentru Asociaţia “Fapte
persoane varstnice
pentru semeni”
Piteşti
Centru
rezidenţial
pentru
Asociaţia ‘‘Sf.
persoane varstnice
Dimitrie” Bascov
Cantina socială
Fundaţia
Serviciu
de
îngrijire
la Consorţiul pentru
domiciliu pentru persoane Dezvoltare Locală
vârstnice
Mioveni
Centru de zi pentru prevenirea
abandonului şcolar

10 copii cu autism

-

Fonduri proprii
Sponsorizări
Donații

17 copii cu autism

-

Fonduri proprii
Sponsorizări
Donații

Persoane vârstnice cu alzheimer

-

Fonduri proprii

Persoane vârstnice

-

Fonduri proprii

Persoane vârstnice

-

Fonduri proprii

Persoane vârstnice

-

Fonduri proprii

Persoane varstnice
Copii cu vîrsta cuprinsă între 7-11
ani-

II. SERVICII SOCIALE PROPUSE PENTRU A FI ÎNFIINŢATE ÎN ANUL 2018
1. Servicii sociale propuse pentru a fi înființate la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeş

Servicii sociale propuse a se înfiinţa
4 locuințe protejate în Comuna Tigveni, Satul Bârseștii
de Jos

Numărul şi categoriile de
beneficiari
33 de persoane adulte cu
dizabilităţi dezinstituţionalizate
din Centrul de Integrare prin
Terapie Ocupațională Tigveni

Buget estimat
Mii lei
5.658,00

Surse de finanţare
Fonduri europene nerambursabie –
(Programul Operaţional Regional
2014-2020)
Bugetul
Consiliului
Judeţean

1 Centru de zi în Comuna Tigveni, Satul Bârseștii de 40 de persoane adulte cu
Jos
dizabilităţi
4 locuinţe protejate în Comuna Tigveni, Satul Bălileşti 32
persoane
adulte
cu
dizabilităţi dezinstituţionalizate
din Centrul de Integrare prin
Terapie Ocupațională Tigveni
1 Centru de zi în Comuna Tigveni, Satul Bălilești
30 de persoane adulte cu
dizabilităţi

4 locuinţe protejate în comuna Ciofrîngeni

32 de persoane adulte cu
dizabilităţi dezinstituţionalizate
din Centrul de Integrare prin
Terapie Ocupațională Tigveni
30 beneficiari, persoane adulte
cu dizabilităţi
24
persoane
adulte
cu
dizabilităţi dezinstituţionalizate
din Centrul de Îngrijire și
Asistență Piteşti
30
persoane
adulte
cu
dizabilităţi

1 Centru de zi în Comuna Ciofrângeni
3 locuinţe protejate în Comuna Băbana

1 centru de zi în Comuna Băbana

Argeş
Bugetul de stat
5.565,00
Fonduri europene nerambursabie –
(Programul Operaţional Regional
2014-2020)
Bugetul
Consiliului
Judeţean
Argeş
Bugetul de stat

5.692,00

4.875,00

Fonduri europene nerambursabie –
(Programul Operaţional Regional
2014-2020)
Bugetul
Consiliului
Judeţean
Argeş
Bugetul de stat
Fonduri europene nerambursabile
–(Programul Operaţional Regional
2014-2020)
Bugetul
Consiliului
Judeţean
Argeş
Bugetul de stat

2. SERVICII SOCIALE PROPUSE PENTRU A FI ÎNFIINȚATE LA NIVELUL AUTORITĂŢIILOR PUBLICE LOCALE ÎN
ANUL 2018
Servicii sociale propuse a fi
înfiinţate în anul 2018
Centru de îngrijire de zi pentru
copii aflaţi în situaţie de risc în
comuna Oarja, judeţul Argeş
Construirea unei grădiniţe
cu
program prelungit

Localitatea

Servicii pentru copii cu dizabilităţi
pentru prevenirea abandonului şi a
instituţionalizării copiilor
(consiliere, dezvoltarea
deprinderilor de viaţă independentă,
orientare şcolară educare pentru
părinţii sau reprezentanţii legali ai
copiilor.

Costeşti

Oarja

Bălileşti

Numărul şi categoriile de beneficiari
Copii în situaţie de risc

Surse de finanţare

Ministerul
Dezvoltării
Administraţiei Publice şi
Europene
50 copii care să beneficieze de Bugetul local
servicii
sociale
de
îngrijire,
prelungirea procesului de învăţare,
precum şi sprijinirea părinţilor care
merg la serviciu.
- 20 de beneficiari
Bugetul de Stat
Bugetul Local

Regionale,
Fondurilor

Construirea a două blocuri de
locuinţe sociale
Înfiinţarea unui Centru de Zi de
informare şi consiliere pentru
Persoanele fără Adăpost.

Câmplung
Serviciu Public de
Asistenţă Socială
( S.P.A.S.) acreditat

Copii, persoane adulte cu handicap, Bugetul Local
persoane vârstnice, persoane aflată în
situaţie
de
dificultate
sau
vulnerabilitate.

3. SERVICII SOCIALE PROPUSE PENTRU A FI ÎNFIINȚATE LA NIVELUL ONG-URILOR FURNIZOARE DE SERVICII
SOCIALE ACREDITATE ÎN ANUL 2018

Servicii sociale propuse a fi
înfiinţate în anul 2018
Centru respite – care, în care
familiile îşi pot lăsa fără grijă,
persoanele cu dizabilităţi, pentru
câteva zile, ce se va realiza în cadrul
unui parteneriat public/privat.
Centru de Zi Buftea

Denumire
Asociație/Fundaţie
Asociaţia de Sprijin
a Copiilor
Handicapaţi Fizic
România- filiala
Argeş
Asociaţia Hercules

Servicii tip after-school
Înfiinţarea unei fabrici de prelucrare
legume şi fructe pe modelul
întreprinderi sociale, întreprinderi de
inserţie

Asociaţia “Lasă-mă
să-ţi aud glasul”

Numărul şi categoriile de
Surse de finanţare
beneficiari
12-14 de beneficiari – copii şi tineri Fonduri proprii
cu handicap
-Buget Local de la primăria Pitești
-Ministerul Muncii
-ASCHF-R organizaţia naţională
50 de copii din Costeşti şi comunele
limitrofe, cu probleme socioeconomice şi care prezintă risc
crescut de abandon sau absenteism

-Donaţii,
-Sponsorizări şi finanţări din partea
persoanelor fizice şi juridice din ţară şi
străinătate.
-Donaţii
-Sponsorizări

26 de copii cu autism care Declaraţia 230 (2% din impozitul pe venit
beneficiază de servicii specifice, anual).
terapia ABA.

