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CONSILIUL LOCAL AL MI-INICIPIULUI LUGOJ

HOTARAREA
privind infiinfarea unui Compartiment de tip "after school" pentru copiii cu

risc de abandon qcolar sau familial in subordinea Centrului de zi pentru
minori cu handicap neuropsihic Lugoj

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;
Av6nd in vedere Referatul Direcliei de Asistenld Sociald Comunitard nr.24.453

d in  18 .10 .2010 ;
LuAnd in considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al

Municipiului Lugoj;
in conformitate cu Legea nr. 27212004 privind protecfia gi promovarea drepturilor

copilului, modificatd;
in conformitate cu H.G. nr. 42112008 privind stabilirea nivelului minim al

alocaliei zilnice de hrand pentru consumurile colective din instituliile publice de asistenld

sociald;
Avfind in vedere Hotdrdrea Consiliului Local nr. 12 din 25.02.2010 privind

stabilirea alocajiei zilnice de hrand pentru beneficiarii Centrului de zi pentru minori cu

handicap neuropsihic qi ai Centrului de zi pentru adulli cu handicap neuropsihic;
in conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. a), d), alin. (3) lit. b) li alin. (6), lit. a), pct.

2) din Legea w.21512001 privind administraliapublicd locald - republicatd, modificatd 9i
completatd;

in temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 21512001 privind administralia publica

local[ - republicatd, modificat[ gi completati,

H O T A n A $ r  E :

Art.l. - Se aprobd infiinlarea unui Compartiment "after school" pentru copiii cu

risc de abandon gcolar sau familial in subordinea Centrului de zi pentru minori cu

handicap neuropsihic Lugoj cu o capacitate de 15 locuri, pentru pregdtirea qi

supravegherea copiilor din clasele I - IV, provenili din familii defavorizate gi care nu au

posibilitatea de indrumare gi supraveghere la lecf 7r, a cdrui activitate va fi deservitd de

iatt. personalul Centrului de zi pentru minori cu handicap neuropsihic, cu un program de

funclionare de luni p6nd vineri intre orele 13 - 18.
Art.2. Se stabileqte alocalia zllntcd

Compartimentului de tip "after school" din cadrul
handicap neuropsihic la 6,3 leilpersoand/zi.

de hrand pentru benefictartt
Centrului de zi pentru minori cu

Art.3. - (1) Se aprobd metodologia qi criteriile
Compartimentului de tip " after school", conform Anexei
prezenta hotdrdre.

(2) Se aprobd formularul tipizat al cererii 9i lista
copiilor in cadrul Compartimentului de tip " after school",

de admitere a copiilor in cadrul
1 , care face parte integrantd din

cu actele necesare admiterii
conform Anexelor 2 qi 3, carc

fac parte integranta din prezenta hot[r6re.
Art.4: - Se aprobd modificarea organigramei gi a statului de personal ale Direcliei

de Asistenla Sociald Comunitard, conform Anexelor 4 gi 5, care fac parte integranta din

prezenta hotdrdre.
Art.S. - itt termen de 30 de zile de la data intrdrii in vigoare aprezentei hotdrdri,

se va modifica Regulamentul de organizare qi funclionare al Direcfiei de Asistenld

Sociala Comunitard prin completarea cu un nou subcapitol destinat Compartimentului de

tip " after school".
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Art 6. - indeplinirea prevederilor prezentei hotirdri se incredin[eazd Direcliei de
Asistenfi Sociald Comuni1mfi.

Art.7. - Prezenta hotirdre se comunicd:
- Instituliei Prefectului, Judeful Timig;
- Primarului Municipiului Lugoj;
- Direcfiei Administrafie Publici Locald;
- Direcfiei Economice;
- Direcfiei de Asistenfd Sociald Comunitard;
- Celor interesafi prin publicare gi afigare;
- Comisiilor de specialitate ale Consiliului Losal.

PRE$EDINTE DE $EDTNTA CONTRASEMNEAZA
SECRETARUL MUNICIPruLUI

tehn. Ioan

Nr. 169 din 28.1
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ANEXA 1

METODOLOGIA

gi criteriile de admitere a copiilor in cadrul compartimentului de tip ,,after school"

Compartimentul de tip,,after school" va furniza servicii sociale atat pentru copii aflafi in

situalii de risc c6t gi sprijin specializat Si asistentd pentru familiile acestora, in vederea reducerii

abandonului gcolar gi a imbunitS|irii condiliilor de via!5 ale acestora.

Serviciul autoritate tutelari intocmegte Planul de servicii, aprobat prin dispozitia primarului,iar

pe baza planului de servicii se iniliazd procedura de admitere a copiluluiin cadrul centrului;

_ Comisia de admitere a copiilor, formatl din personalul Direcfiei de Asistenli SocialS

.jomunitari , va analiza cererile din partea familiilor,precum gi dosarele complete, intocmite

conform legislaliei in vigoare 5i se emite Decizia de admitere;
ln cazul in care Comisia propune inscrierea, minorul va putea beneficia de serviciile oferite ?n

ziua urmitoare emiterii Deciziei ;
Se intocmegte apoi Contractul de furnizare de servicii intre Directia de Asistenld Sociald

Comunitari gi pdrintele minorului sau reprezentantul acestuia, in doud exemplare 5i Planul

Individualizat de Protectie,de citre specialiStii centrului.
in cazul respingerii cererii, pirinJii /reprezentanfii legali vor fi ingtiinlati in scris preciz6ndu-se

motivele pentru care dosarul a fost respins.

|n cadrul activitdlii de selectie a beneficiarilor, va fi implicat 5i Consiliul Comunitar

Consultativ (CCC), conceput ca o formd de stimulare a solidaritAtii comunitilii in vederea spr'tjinirii

activititii de asistenfd sociali gi prote4ia copilului.La nivelul municipiului Lugoj, acesta are in

componenta sa reprezentanli ai DAsC,precum gi doi profesori, un medic, un preot un asistent
^ social 5i un reprezentant al polifiei 5i are misiunea de a contribui la identificarea nevoilor 5i

resurselor comunititii locale gi de a promova implicarea acesteia in vederea solufionirii

problemelor comunitit i i .

Beneficiarii Centrului de zi vor fi selectati linAndu-se cont de cel pulin unul dintre

urmdtoarele criterii :
o elevi in clasele l-lv, proveniti din familii numeroase, monoparentale sau cu un nivel scizut de

educafie;
r situalie socio-economici precari, p!rinfi in gomai;
. stare de sdndtate bunt;
. situatia gcolari a copilului: au prioritate copiii cu risc de abandon gcolar 5i/ sau familial;

venitul mediu net pe membru de famil ie si f ie sub salariul mediu pe economie;

dornicif iul sau regedinla familiei/reprezentantului legal si fie in Lugoj;
a

o



. au prioritate copiii care au beneficiat gi nu mai beneficiazi de una din urmStoarele misuri de
prote4ie: institulionalizare, plasament la asistent maternal profesionist,
plasament/incredinfare la rude, copii ai ciror perinli sunt plecali la munci in striinitate;

Acwititile desfigurate in cadrul Centrului, vor consta in principal din:
r Activitifi educafionale, recreative gi de socializare adecvate particularitAiilor fiecirui

copil(varstl, nivel de dezvoltare, aptitudini, nevoi), acompanierea acestora in efectuarea
temelor de casd;

r Asigurarea hranei pe timpul zilei;
o Asistenti medicali primari;
e Consiliere social6, familial5, psihologic5 pentru copii gi reprezentanfii legali ai acestora;
r Dezvoltarea deprinderilor gi abilitifilor de comunicare 5i relafionare a beneficiarilor centrului;
o Asistenli juridici , oferiti de consilierul juridic al DASC, pentru clarificarea situafiei juridice a

copilului;
. lncurajarea 5i sprijinirea fiecirui copil si participe la activitdli extragcolare organizate de

Centrul de Zi gi unitdfile de invdlSmAnU
. formare de deprinderi si abilitdti, prin crearea unor cercuri de iniliere si utilizare computer,

desen-picturi;
. asigurarea unui climat favorabil din punct de vedere afectiv si social;
o socializare si petrecere a timpului liber (drumefii, vizite, spectacole, participarea la unele

servicii religioase).

Finalizarea intervenliei specializate are loc odati cu indeplinirea obiectivelor urmirite prin

Planul individualizat de prote4ie, depS;irea momentului de crizi sau la cererea
copilului/reprezentantului legal;

Rezultate preconizate:
^ . lmbunititirea calitetii vielii copiilor;

r Reducerea abandonului gcolar;
o lmbunititirea performanfelor Scolare;
r Stimularea dezvoltlrii psihice gi cognitive a copilului;
r Suport Si asistente sociale pentru mai multe familii cu situalie socio-economici precare;
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CATRE,
DTRECTIA DE estsrpNTA SoCIALA coutltrulaRq LUGoJ

Subsemnatul(a cu domiciliul in

Mun. Lugoj, str. _, nr._, bl. , sc. , &P.-,

posesor al C.f. seria

data de

la

ca

nr. eliberatd de

rog s5 aprobafi

minorul(a) , elev(6) la $coala

clasa , sd ben eftcieze de serviciile oferite de Compartimentul

de tip "after school" din subordinea Centnrlui de Zi pentr:a Minori cu Handicap

Neuropsihic Lugoj situat pe str. Ion Vidu nr-7.

Vd mullumesc.

DATA SEMNATURA

Nr. de telefon la care pot fi contactat(6)

in calitate de



ANEXA 3

ACTE NECESARE ADM;TERI COPI;LOR il CeOnUl COMPAR1MENTUTUI DE TIP ,,AFTER
scHoor"

Dace sunt indeplinite condifiile de eligibilitate pentru intocmirea dosarului , sunt necesare

urmStoarele documente:

1. Acte de identitate

- buletin /carte de identitate - pentru pirinli/reprezentant legal - copie xerox

-- certificat de nagtere copil - copie xerox

2. Acte de stare civilil (c5s5torie, divorf, deces) - copie xerox
- hotir6re judecitoreascd pentru persoane arestate/ dispirute (sau adeverinla de la Direclia

Generala a Penitenciarelor) - copie xerox
- hotS rarelsentintS/d ispozilie de incredinlare/ plasament/ tuteli/curatelS - copie xerox

3. Adeverinti de venituri

-adeverinfa de venit net cu specificatie pt bonuri de masi sau alte drepturi similare;
-talon pentru orice tip de pensie/ gomaj /indemnizafie;
-decizie de pensionare pentru pensii le medicale;
-talon de aloca;ie de stat pentru copii;
-adeverinta de venituri de la Administralia FinanciarS;
- adeverinfa de la Oficiul Forfelor de Munci si $omaj - in cazul in care solicitantul nu are un loc de

-.nunci cu specificalia ci se afl5 in evidenla AJOFM ca persoanl in cdutarea unui loc de munci -

declaralie notariall pe proprie rispundere pentru persoanele care nu/au lucrat cu contract de

munc6, dar in prezent nu realizeazi venituri ;
- hotlr6re de stabilire a pensiei alimentare pt.copii ,actualizati (in cazul in care nu primette pensia -

declaratie notarialS)
4. Contract case sau extras CF - copie xerox sau declarafie de la proprietarul imobilului (in

cazul in care nu deline contract)

5, Adeverinte medicate - pentru toti membrii familiei
- certificat de invalidltate/ persoane cu dizabilitili (daci e cazul)

5. Adeverinle de gcolarizare - pentru copiii din familie

7. Analize medicale:
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- Coprocuhura
- Coproparazitologic
- Carnet vaccintri
- Aviz epidemiologlc
- Exudat faringian

8. Figa psihologicl-profilul psihologic al copllului;
9. Figa de evaluare iniliall

10. Ancheta social!
11.Planul de servicii
12 Dispozifia de aprobare a planului de servicil
lt.+rogramul personallzat de interventle - se actuqlizeazl la 5 luni gi cuprinde obiective gi activittfi
cu oopilul realizate in cadrul centrului.
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