












































































































































































































Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2021-2025 
Direcția de Asistență Socială Panciu 
 
 

 

 ANEXA 1 la Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale 

 
 

1. PLANUL GENERAL OPERAȚIONAL DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI 
 
 
 
 

Obiectiv  Strategic Priorități/activități strategice: Proiecte  /servicii sociale dezvoltate Perioada Resonsabili 

 
OS1. Consolidarea și 
extinderea  
capacitatii locale  de  
dezvoltare socială. 

 
Prioritatea 1.1. 
Extinderea și organizarea Direcției de 
Asistență Socială Panciu. 

Organizarea Compartimentului Protecția 
Copilului din cadrul DAS, prin   suplimentarea 
organigramei în vederea      dezvoltării 
activităților de prevenție psiho-socială   și 
cele de evaluare   și monitorizare a copiilor 
aflați in situație de risc social conform HG 
691/2015. 

2021-2025 DAS PANCIU 

Dezvoltarea rețelei informatizate la nivelul 
instituției, în vederea existenței unui program 
informatizat complex   și unitar necesare 
furnizării beneficiilor și serviciilor sociale. 

2021-2025 DAS PANCIU 

Dezvoltarea unui serviciu de voluntariat, 
sustenabil și activ în toate serviciile 
instituției. 

2021-2025 DAS PANCIU; 
ONG-uri; 
Instituții de 
învătămănt. 

Prioritarea 1.2. 
Asigurarea    formării    profesionale a 
personalului de specialitate și a 
supervizării profesionale interne și 
externe. 

Dezvoltarea unui program de formare 
profesională continuă și de supervizare 
profesională, în vederea eficientizării 
activității de asistență social și a furnizării 
serviciilor sociale la standarde de calitate. 

2021-2025 DAS PANCIU 
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OS2. Dezvoltarea 
unor servicii  sociale  
proiectate și 
furnizate adecvat, 
adaptate nevoilor 
tuturor categoriilor 
de grupuri 
vulnerabile din 
orașul Panciu. 

Prioritatea 2.1. 
Dezvoltarea    activității    de    prevenție 
psiho-socială în orașul Panciu 

Extinderea activității de prevenție în 
comunitate  în vederea prevenirii situatiilor 
de criză, de excluziune socială, de sărăcie, 
violență, de exploatare și vulnerabilitate 
socială sub toate formele. 
Înființarea de servicii sociale care să 
răspundă nevoilor comunității. 

2021-2025 DAS PANCIU 

 
Prioritatea 2.2. 
Intervenții  în  comunitate  în  vederea 
prevenirii  violenței domestice 

Dezvoltarea      unui      parteneriat      pentru 
derularea activităților de: 
- Informare      și      conștientizare      asupra 
fenomenului violenței domestice și a 
formelor de manifestare a violenței 
domestice și nu numai; 
- identificare   și   evaluarea   situațiilor   de 
violență domestică; 
- activități de informare, consiliere primară și 
îndrumare către servicii specializate. 

2021-2025 DAS PANCIU 

 Prioritatea 2.3. 
Înființarea Serviciului de Asistență 
Comunitară 

Dezvoltarea unei structuri comune, numită 
”echipa comunitară integrată”, formată cel 
puțin din asistent social, asistent medical 
comunitar, mediator sanitar și/sau consilier 
școlar cu scopul oferii serviciilor de sprijin 

integrate (asistență socială, sănătate, 

educație, ocupare, locuire, obtinerea 

documentelor de identitate) pentru 
combaterea sărăciei și excluziunii sociale. 
 
 
 
 

2021-2025 DAS PANCIU 
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Prioritatea 2.4. 
Servicii  de  prevenire  și  intervenție  în 
Echipă comunitară integrată pentru 
sprijinirea mamelor minore 

 
Extinderea activitățiilor prevenire și 
intervenție în echipă comunitară integrată 
pentru sprijinirea mamelor minore, prin: 
- activități      de      prevenție:      informare, 
educare, planificare familială; 
- activități de sprijin la domiciliu a mamelor 
minore; 
- activități de consiliere, educație parentală și 
sprijin pentru familia extinsă a beneficiarelor 
- mame minore; 
- indrumare  către  servicii  specializate,  la 
nevoie. 

2021-2025 DAS PANCIU 

Prioritatea 2.5. Dezvoltarea unui sistem 
integrat de susținere a serviciilor de 
locuire cu   servicii sociale integrate, în 
vederea  incluziunii  sociale  a 
persoanelor marginalizate social. 

Sprjinirea într-o manieră complexă a 
grupurilor vulnerabile, prin furnizarea de 
servicii sociale integrate, incluzând activități 
de informare, îndrumare și consiliere în 
vederea rezolvării problemelor locative ce 
generează marginalizare socială. 

2021-2025 DAS PANCIU 

OS3. Creșterea 
accesului și 
participării la 
educație și învățare 
pe tot parcursul 
vieții, a copiilor și 
adulților din grupuri 
vulnerabile. 

 

Prioritatea 3.1. 
 

Educație și incluziune   socială   pentru 
grupuri  vulnerabile 

Identificarea copiilor neșcolarizați și 
includerea lor în sistemul educațional: 
program de alfabetizare /a doua șansă. 

2021-2025 DAS PANCIU 
ISJ 
CJRAE 



Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2021-2025 
Direcția de Asistență Socială Panciu 
 
 

 

 
 

Identificarea  copiilor  și  tinerilor  care  au 
abandonat școala, includerea lor în 
învățământul de masă ori special, dupa caz, si 
la program de tip a doua șansă. 

2021-2025 DAS PANCIU 
ISJ 
CJRAE 

Includerea copiilor la risc de abandon școlar 
în cadrul programelor Centrului de Consiliere 
și Sprijin pentru Copii și Părinți 

2021-2025 DAS PANCIU 
C.C.S.C.P PANCIU 

Prioritatea 3.2. 
Sprijinirea copiiilor cu CES în vederea 
incluziunii  sociale  și  educaționale 
optime 

Intervenții     specializate     in     parteneriat 
privind      asistența   și   incluziunea   socio- 
educațională a copiilor cu CES 

2021-2025 DAS PANCIU 
ISJ 
CJRAE 

Prioritatea 3.3. 
Dezvoltarea   serviciului   de   educație, 
consiliere și sprijin pentru părinți 

Dezvoltarea activitățiilor de educație 
parentală 

2021-2025 DAS PANCIU 
DSP 
 

 Dezvoltarea activităților de educație pentru 
sănătate adresate părintilor, tinerilor și 
copiilor 

2021-2025 DAS PANCIU 
DSP 

Consiliere și dezvoltare a deprinderilor de 
viață independentă pentru tineri 

2021-2025 DAS PANCIU 

OS4. Integrarea 
socio- profesională a 
persoanelor 
vulnerabile  pe  piața 
muncii 

Prioritatea 4.1. 
Dezvoltarea capacității instituționale de 
identificare, consiliere și îndrumare a 
persoanelor inactive. 

Identificarea, consilierea și sprijinirea 
persoanelor inactive de a se înregistra în 
evidențele Serviciului Public de Ocupare din 
cadrul A.J.O.F.M. 

2021-2025 DAS PANCIU 
A.J.O.F.M. 
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