ROMANIA

- PROIECT -

JUDETUL SUCEAVA

COMUNA STRA'A
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE

privind aprobarea incheierii Protocolului de colaborare intre Judelut Suceava, prin Consiliul
Judelean Suceava, Direclia GeneralS de Asistenli Socia!5 9i Proteclia Copilului a Judelului
Suceava 9i Comuna Straja, prin Consiliul Local al comunei Straja

Consiliul local al comunei Straja, judelul Suceava;
Av6nd in vedere:

-

Expunerea de motive prezentat5 de domnul Juravle Mihai, primarul comunei Straja, judelul
Suceava, inregistrat6 sub nr. 3336 din 30.05.2018;
- Raportul Compartimentului Asistenl6 SocialS 9i Autoritate Tutelar5 din cadrul Prim5riei comunei
Straja inregistrat sub nr. ..... din ,...............

-

Raportul Comisiei pentru p"ntru"inrliir'ant, sin6tate, familie, muncd gi protedie socialS,
activitdti social-culturale, culte, protedie copii, din cadrul Consiliului Local al comunei Straja, inregistrat
sub nr.
din .....
- Adresa Di*;Gi il;;;il ;; Asisten!5 SocialS 9i Proteclia Copilului a Judelului Suceava nr"
58303 din 04.05.2018'
- Hotir6rea 6onsiliului Judelean Suceava nr. 53 din 30.03.2018 privind aprobarea ?ncheierii
Protocolului de colaborare intre Judelul Suceava prin Consiliul Judelean Suceava, Direclia GeneralS de
Asistenl6 SocialS si Proteclia Copilului a Judelului Suceava si unitStile administrativ-teritoriale din Judelul
Suceava prin consiliile locale;
In temeiuldispoziliilor art. 36 alin. (2) lit. d) gialin. (6) lit. a) pct. 2, art.45 alin. (1) 9iart. 115 alin.
(1) lit. b) din Legea nr.2t512001 a administratiei publice locale, republicat6, cu modificSrile gi complet6rile
ulterioare,

norAnAgre:
Att.1.

Se aprobS incheierea Protocolului de colaborare intre Judelul Suceava, prin Consiliul Judetean

Suceava, Directia Generald de Asisten!5 Social5 si Protectia Copilului a Judelului Suceava si Comuna Straja,
prin Consiliul Local al comunei Straja, conform Anexei, care face pafte integrant6 din prezenta hotbr6re.
Aft.2. Se imputernicegte Primarul comunei Straja sE semneze Protocolul prev5zut la art. 1.
Aft.3. Primarul comunei Straja, prin aparatul de specialitate va aduce la indeplinire prevederile
prezentei hotd16ri.

Art.4. Prezenta hotdr6re se comunicS la:
- Institulia Prefectului - jud. Suceava

-

Diredia GeneralS de Asisten!5 Sociald 9i Protectia Copilului a Judelului Suceava
Compartimentul Asisten!5 SocialS si Autoritate Tutelar5

INITIATOR
PRIMA&

Straja,

bo.o? zol{

o,
Nr.

o

r'l

coc.T-

ffi

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
PRIMARIA COMUNEI STRAJA
2o13.

i,.

?%fu- )o-oi

EXPUNERE DE MOTIVE
incheierii Protocolului de colaborare intre Jude{ul
privind
aprobarea
hotlrAre
la proiectul de
Generali de Asisten{i Sociall qi Protec{ia
Direc{ia
Suceava,
Jude{ean
prin
Consiliul
Suceava,
prin Consiliul local al comunei Straja
jude(ului
qi
Straja,
Comuna
Suceava
Copilului a

prin adresa

cu

nr. 58303/4.05.2018 Direclia Generali de AsistenlS Sociald qi Protecfia

Copilului Suceava, a comunicat faptul cd trebuie sd aprobdm incheierea unui protocol de colaborare intre
Judelul Suceava prin Consiliul Judelean Suceava , Direcfia Generald de Asistenld Sociald qi Protecfia
Copilului a Jude{ului Suceava gi Comuna Straja prin Consiliul local al comunei Straja.
Durata protocolului de colaborare va fi de 2 ani , incepAnd cu data semnSrii sale de cdtre toate
pdrlile , cu posibilitatea prelungirii prin act adilional .
Scopul protoioluluieste de a delimita qi stabili in mod clar, obiectiv, obligafiile ce revin
pdrlilor cAt Ei^mijloacele , modalitatile $i termenele de comunicare a datelor gi informa{iilor privitoare la
activitatea lor in vederea eficientizarii activitetii , imbundtdlirii serviciilor gi prestaliilor cdtre beneficiari
precum qi elimindrii unor deficiente ce lin de interpretarea neunitard a legislaliei specifice activitdlii

pd(i .
prin prezentul protocol pa4ile convin termenii gi condiliile colaborSrii pentru desfi;urarea
activitdlilor referitoare la proteclia gi promovarea drepturilor copilului , prevenirea separdrii copilului de
pdrinfii sdi, monitorizare a copilului aflat in situalie de risc, plasament, a copiilor cu dizabilitSli precum qi
fu piiui.. la persoanele adulie cu handicap sau aflate in nevoi, sprijinirea accesului copiilor aflati in
difitultate qi i Amitiitor acestora la serviciile de informare ;i consiliere , cooperarea p6(ilor in ceea ce
priveqte colectarea de date ;i transmiterea situaliilor centralizatoare prevdzute in legislafie ( fige de
moniiorizare ale copiilor cu paiinli plecali in strdindtate , situa[ia monitoriz[rii copiilor cu dizabilitdli).

fiecdreia dintre

AvAnd in vedere acestea, propun spre dezbatere gi aprobare proiectul de hotdrdre.

PRIMAR,

Anexi
Consiliul Judefean Suceava
Str. $tefan cel Mare, nr. 36
n'.df aO $ din 0h .
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Nr.

Direcfia Generali de Asistenfi Sociald
gi Protecfia Copilului a Judefului Suceava
B-dul George Enescu, nr. 16
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PROTOCOL DE COLABORARE
incheiat astdzi.
Prezentul protocol se incheie intre:

Judelul Suceava prin Consiliul Judetean Suceava, denumit in continuare
Consiliul, cu sediul in municipiul Suceava, str. $tefan cel Mare, nr. 36, reprezentat
prin Gheorghe FLUTUR, in calitate de Preqedinte,

Direcfia Generali de Asistenfi Sociali gi Protecfia Copilului a Judelului
Suceava, denumiti in continuare Direcfia, cu sediul in municipiul Suceava, B-dul
George Enescu nr.16, reprezentatd prin director executiv, Georgeta-Nadia
CRETULEAC, ?n calitate de lnifiator, pe de o parte

Municipiul/OraguUComuna prin Consiliul local al .......:...
denumit in continuare Consiliul local, cu sediul in..... ,str...
..... , rr.
..., judetul Suceava, reprezentat prin
parte,
.............de cealalti
care, av6nd
in vedere prevederile legale specifice, respectiv:

- art.36, alin. (2), lit. d) si alin. (6), lit. a) pct. 2, art.63, alin. (1), lit. d) gi ate
alin. (5) lit. a), precum gi ale art. 91 alin. ('l)lit. d) si lit.e), alin. (5) lit. a) pct.2 gi alin
(6) lit. c) din Legea nr.21512001 a administrafiei publice locale, republicatS, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare;
Legea nr.27212004 privind proteclia gi promovarea drepturilor copilului,
republicatd, cu modificdrile si completirile ulterioare;
- Ordinul ministrului muncii, solidarit5lii sociale gi familiei gi al secretarului de
stat al Autoritilii Nationale pentru Protec[ia Drepturilor Copilului nr. 95/2006 pentru

-

aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre directiile generale de
asistenld sociali 9i proteclia copilului gi Serviciile publice de asistenli
sociali/persoane cu atribulii de asistenti sociali, in domeniul protectiei drepturilor
copilului;

-

Ordinul ministrului muncii, solidaritSlii sociale gi familiei gi al secretarului de
stat al Autoritilii Nalionale pentru Protecfia Drepturilor Copilului nr. 28612006 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea Planului de servicii gi a
Normelor metodologice privind intocmirea Planului individualizat de protectie;
- HotirArea Guvernului nr. 79712017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru
de organizare gi func[ionare ale serviciilor publice de asistenli sociald gi a structurii
orientative de personal;
- Ordinul ministrului muncii, solidaritd[ii sociale gi familiei gi al secretarului de
stat al AutoritSlii Nalionale pentru Protec[ia Drepturilor Copiluluinr.21912006 privind
activitilile de identificare, interventie si monitorizare a copiilor care sunt lipsiti de
ingrijirea pdrin[ilor pe perioada in care acegtia se aftd la muncd in striindtate;
- Ordinul ministrului sdnitdlii 9i al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale
gi persoanelor virstnice nr. 1 .306/1 .BB3/2016 pentru aprobarea criteriilor
biopsihosociale de incadrarc a copiilor cu dizabilitdli in grad de handicap gi a
modalitdlilor de aplicare a acestora, cu modificirile gi completdrile ulterioare;
- Ordinul ministrului muncii, familiei gi protectiei sociale nr.2.29812012 privind
aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte ?n vederea incadrdrii in
grad gi tip de handicap;
- Legea asistenlei sociale nr.29212011, cu modificdrile si completdrile ulterioare;

-

Hotdr6rea Guvernului nr.691/2015 pentru aprobarea Procedurii de
monitorizare a modului de cregtere 9i ingrijire a copilului cu pirinli plecali la muncd in
striindtate gi a serviciilor de care acegtia pot beneficia, precum gi pentru aprobarea
Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direc[iile generale de asistenfd
socialS si proteclia copilului 9i serviciile publice de asisten(d socialS si a modelului
standard al documentelor elaborate de citre acestea.
au decis incheierea prezentului Protocol de colaborare, in urmdtoarele condilii:
l. Durata protocolului

:

Prezentul Protocol de colaborare se incheie pe o duratd de 2 ani, incepAnd cu data
semndrii sale de cdtre toate pi(ile, cu posibilitatea prelungirii prin act adi[ional.

ll. Scopul protocolului:
Prezentul Protocol de colaborare, se ?ncheie cu scopul de a delimita 9i stabili in mod
clar, obiectiv, concret si coerent obligaliile ce revin pi(ilor cit 9i mijloacele, modalit5lile
si termenele de comunicare a datelor 9i informaliilor privitoare la activitatea lor in
vederea eficientizdrii activitdlii, imbundtSlirii serviciilor gi prestaliilor cdtre beneficiari
precum 9i elimindrii unor deficien[e ce tin de interpretarea neunltard a legisla[iei
specifice activitSli fiecireia dintre peru

ill. Obiectivele protocolului:
Prin prezentul Protocol de colaborare, pi(ile convin termenii gi conditiile colaboririi
pentru desfigurarea activitd[ilor referitoare la:

1
2

3

4
5
6
7
I
I

Respectarea gi promovarea drepturilor oricdrui copil din comunitate, imbunititirea
calititii vie[ii gi serviciilor acordate copilului aflat in situalie de risc ai familiei
acestuia, din comunitate.

lnstituirea unui cadru formal de colaborare gi cooperare in activitatea de
monitorizare, recuperare gi integrare sociali a copilului aflat in situafie de risc,
copilului aflat in plasament la asistent maternal profesionist/plasament sirnplu, a
copilului cu dizabilit5li precum 9i persoanelor adulte cu handicap sau aflate in

situafie de risc.
Delimitarea atribuliilor, competenlelor gi responsabilititilor celor trei pirfi, conform
legii, cu privire la respectarea gi promovarea drepturilor copiilor aflati in situatie de
risc din comunitate gi la activitatea de reabilitare a copilului gi familiei, in vederea
prevenirii separdrii copilului de pdrinlii sii, la activitatea de monitorizare a copiilorcu
dizabilit5li precum gi cu privire la persoanele adulte cu handicap sau aflate in nevoi.
Asigurarea de ganse egale pentru copilul/adultul aflat in situalie de risc sau
marginalizat social din comunitate
scopul integririi sociale, gcolarizdrii,
combaterea discriminirii gi respectarea dreptului la imagine.
infiinlarea in parteneriat, a unor servicii sociale la nivel local, care si vini in sprijinul
copiiloriadulfilor gi familiilor acestora, aflate in situatii de risc sau marginalizate
social, in vederea prevenirii separdrii copilului de pirintii sii.
Realizarea faciliti[ilor specifice pentru copiii cu dizabilitili sau cei aflali in dificultate
prin acordarea de ajutoare de urgenld, in vederea inscrierii la medicul de familie,
accesul la servicii, acordarea drepturilor cuvenite sau in vederea protezdrii sau
realizdrii unor intervenlii medicale etc.
Sprijinirea accesului copiilor aflali in dificultate sau cu pirinli plecali in strdinatate
precum si afamiliilor acestora,la serviciile de informare gi consiliere de la nivel local
sau judelean.
Demararea unor proiecte, in parteneriat, privind infiin[area unor institutii de asistentd
gi recuperare de tip socio-medical sau de zi pentru sprijinirea pirintilor gi oferirea de
servicii de recuperare/integrare socialS a copilului cu dizabilitSfi, in dificultate sau cu
comportament deviant din comunitate.
Cooperarea pdrfilor ?n ceea ce privegte colectarea de date gi transmiterea la nivel
central de situalii centralizate prevdzute in legislalie (fisele de monitorizare ale
copiilor cu pirinli plecali in striinitate, situalia monitorizdrli copiilor cu dizabiliteli 9i
alte categorii).

in

IV.

Obligaliile pi(ilor:

pirtilor:
a) P5(ile se obligi si giseasci solu{ii comune, bazale pe interesul superior al
copilului, pentru situatiile care pot duce la separarea copilului de pirinfii sii, fiecare
1. Obligafii comune ale

parte ?n funcfie de obligaliile previzute in legislalia in domeniul protecliei copilului gi
actele normative in vigoare, mdsura de protec(ie speciala fiind ultima solulie;
b) Pa(ile se vor informa reciproc cu privire la problemele care apar pe parcursul
evaluirii, verificirii si monitorizdrii cazurilor de copii gi familii aflate in situa[ii de risc, a
copiilor cu pdrinfi pleca{i in strdinate, a copiilor cu tulburiri de comportament sau cu
dizabilitd[i ?n scopul gdsirii de solulii comune in rezolvarea acestora;
c) Pdrlile vor coopera la desfdgurarea oriciror evenimente importante in domeniul
protecliei copilului, prin desfdgurarea de campanii de promovare in vederea
respectdrii drepturilor copilului gi vor asigura participarea gi implicarea reprezentanfilor
lor la acliunile organizate in comun;
Pa(ile se obligd si colaboreze in vederea cunoagterii gi punerii in practici a
legislaliei specifice domeniului protecliei speciale a copilului lipsit, temporar sau
definitiv, de ocrotirea pirinteascd;
e) Pd(ile se obligd sd se consulte in vederea imbunitdtirii strategiei judelene de
reformd a sistemului de protec[ie a copilului, in concordan[d cu legislafia in vigoare;
f) Parfile se vor consulta reciproc in vederea elaboririi gi implementirii unor proiecte
privind asigurarea protecliei speciale a copiilor, pentru a se determina, de comun
acord misura in care pot participa, in funclie de resursele proprii la punerea in
practicd a proiectelor in cauzd',
g) Pa(ile se obligd sd-gi comunice reciproc survenirea oricirui eveniment care ar
putea afecta, in orice mod, raporturile dintre ele, astfel cum acestea sunt configurate
de legislafia in vigoare la momentul respectiv.

d)

2. Obligatiile Consiliului Judetean Suceava:

a) si ia misurile necesare pentru aducerea la indeplinire in totalitate si in termenele
prevdzute a obiectivelor generale si a obligaliilor specifice fiecdreia dintre pe(;
b) sd asigure misurile necesare aplicdrii unitare a prevederilor legale specifice
protecliei 9i promovdrii drepturilor copilului 9i a persoanei adulte aflate in situafie de
risc.

3. Obtigafiite Direcliei Generale de Asistenfi Sociali 9i

Protecfia

Copilului a Judefului Suceava:

a) sd evalueze cel pu[in o datd pe an asistenfii maternali profesionisti angajafi, din
fiecare localitate gi sd facd propuneri Comisiei pentru Protec[ia Copilului Suceava
privind reatestarea, suspendarea sau retragerea Atestatului de asistent maternal
profesionist, in funclie de situafie;
b) si evalueze trimestrial situalia copiilor aflali

in sistemul de protec(ie gi sd facd
propuneri Comisiei pentru Protecfia Copilului Suceava sau lnstantei Judecdtoresti,
privind reintegrarea in familia naturalS, schimbarea misurii de plasament in interesul
copilului, mentinerea mdsurii de plasament respective sau adopfie;
c)

si pund la dispozilia familiilor cu copii aflali in situalii de risc, a familiilor cu copii

cu dizabiliteli gi a oricirui copil sau persoane din comunitate, care solicitd

sprijin,

servicii de consiliei'e, informare, sevicii de echipd mobild pentru recuperare copii cu
dizabilitili, cursuri pentru pirin,ti, protec[ie speciald etc., ?n funcfie de situa[ie;
d) si respecte gi sd indeplineascd obligaliile prevdzute in protocolul privind copiii cu
dizabilitili din comunitate;
e) si completeze dosarele copiilor care necesiti o masuri de proteclie speciald, cu
documentele inaintate de cdtre primdria de domiciliu gi si intocmeasci toati
documentalia prevdzuti de legislalia in dorneniul protecfiei copilului pentru susfinerea
cazului in Comisia de Protecfie a Copilului sau in fafa lnstanlei Judecitoregti;
f) sd vind in sprijinul primiriei, din punct de vedere metodologic in ceea ce prrveste
infiinfarea de Consilii comunitare consultative in dezvoltarea de proiecte la nivel local
(centre de zi, servicii de informare si consiliere etc);
g) sa verifice periodic ritmicitatea gi calitatea procesului de protecfie, condiliile in
care copilul este ingrijit, crescut, educat in familie, condi[iile generale de dezvoltare
fizicS/psihici gi de integrare socialS;
h) si colaboreze gi sd mobilizeze autoritdfile locale, instituliile medicale 9i
educa[ionale in sensul implicirii active in procesul de recuperare, integrare sociali gi
gcolarizare a copilului care beneficiazd de o masurd de protecfie precum 9i a copilului
in situafie de risc sau cu dizabilit6li din comunitate;
i) sd vind in sprijinul primiriei prin instrumentarea cazurilor de copii aflali in situalie
de risc, care necesitd plasament in regim de urgenli, a mamelor gravide sau a rnamei
9i copiilor victime ale violenlei domestice, si lini legitura cu persoana desemnatd cu
monitorizarea copilului cu dizabilit5li cu scopul evaludrii progreselor realizate gi gradului
de realizare a obiectivelor incluse in planul de recuperare;
j) si puni la dispozilia primdriei informalii, documente, pliante, modele de ancheti
sociald prevdzutd in legislalie, alte documente pentru desfigurarea activitSfii in bune
conditii, conform legii gi pentru respectarea si promovarea drepturilor copilului;
k) si organizeze intdlniri periodice cu reprezentantii primiriilor pentru a oferi
instruc[iuni pe noua legislafie, coordonare metodologicS, punerea in discutie a
diverselor spele sau probleme int6mpinate in instrumentarea sau monitorizarea
cazurilor;
l) si coordoneze activitatea de asistenti sociali

.

4. Obligaliile Consiliului local al

_ a) si

infiinleze

la

studii

in asistenld

al primarului - Direclial
si angajeze o persoani cu

nivelul aparatului de specialitate

Serviciul/BirouU Compartimentul de Asisten{d Sociald, sau

sociald, sau inscrisi intr-o formd de invafdmAnt sau formare in
asisten[5 socialS, care sd aibi ca atribufii de serviciu, identificarea, evaluarea si
instrumentarea cazurilor sociale cu copii aflali Tn situalii de risc, cu copii ai ciror pdrin[i
sunt plecali in striinatate, monitorizarea asistenlilor maternali si a rudelor sau familiilor
striine care au copii in plasament familial precum gi a copiilor cu dizabilitali din familia
naturald, cazurile de tutelS, familiile care au adoptat copii, precum si persoanele adulte
aflate in dificultate de la nivelul comunitdfii;
_ b) sd sprijine reprezentantii Direcliei Generale de Asisten!5 Sociali si Protec[ia
Copilului Suceava in identificarea gi contactarea pirinlilor firegti/rudelor copilului pAnd

la gradul al patrulea, si informeze periodic pdrintii firegti gi rudele copilului care au
putut fi gisite asupra locului in care se afld efectiv copilul, asupra modalitS[ilor concrete
in care pot menline relatii personale cu acesta, precum gi asupra demersurilor
necesare in vederea reintegrdrii sau integririi;
c) sd semneze, impreund cu reprezentanlii Direc[iei Generale de Asisten!5 Sociald
si Protecfia Copilului Suceava, procesul verbal cu rudele copilului aflat in sistem care

refuzd semnarea declaraliilor cu privire la intentia de

a se ocupa de cresterea

si

educarea acestuia;

d) si intreprindi

demersurile necesare intocmirii actelor de identitate pentru copiii
care nu au aceste acte;

e) sd sprijine familia copiilor cu dizabilitdfi in vederea intocmirii dosarului de
handicap, sd puni la dispozilie formularele necesare, si programeze telefonic, familiile
copiilor cu dizabilitSli Ia evaluare in cadrul Serviciului Evaluare a Copilului cu
Dizabilitifi, si efectueze anchete sociale necesare completdrii dosarului pentru
incadrarea in grad de handicap sau in oblinerea unui certificat de orientare scolard si

ttT:f113;r*"r"

prin dispozi[ia primarutui - responsabitut de caz (RC) pentru .o0,,,
cu dizabilitili, conform legii 9i sd transmiti o copie a dispozifiei la Serviciul Evaluare
Copii. RC - responsabilul de caz sprijind pdrinlii in realizarea planului de abilitare reabilitare a copilului cu dizabilitifi prin accesul la serviciile de sdndtate, evaluare
gcolard, interventie timpurie gi in identificarea mijloacelor de transport pentru copiii
nedeplasabili sau cu venituri insuficiente, care necesiti internare sau servicii de
recuperare; intocmegte baza de date cu toli copiii cu dizabilitali 9i dosar pentru fiecare
copil care este incadrat in grad de handicap din comunitate;
g) si informeze persoanele interesate despre procedura de evaluare in vederea
incadririi in grad de handicap gi sd asigure sprijin pentru intocmirea dosarelor de
evaluare;
h) sd monitorizeze situafia persoanelor incadrate in grad de handicap grav cu
asistent personal care solicitd incadrarea unui asistent personal sau acordarea
indemnizaliei, ?n conformitate cu dispoziliilor legale in vigoare;
i) si urmdreascS, sd monitorizeze gi si indrume asistentii personali ai persoanelor
incadrate in grad de handicap Tn vederea asiguririi la domiciliu a ingrijirii gi proteclie
acestora in condiliile precizate de lege;
j) si asigure deplasarea unui reprezentant al primiriei, in teren, impreund cu
reprezentanlii Direcliei Generale de Asistenfi SocialS gi Proteclia Copilului Suceava,
ori de cAte ori se impune efectuarea de verificdri la fala locului;
k) sd efectueze anchetele sociale in teren, solicitate de specialigtii Direcliei
Generale de Asistenli Sociald si Protecfia Copilului Suceava gi sd trimiti in timp util
sau in regim de urgentd, dupi caz, documentele necesare completirii dosarelor aflate
in lucru;
l) sd activeze Consiliul comunitar consultativ la nivel fiecarei primirii sau si asigure
infiintarea acestei structuri, prin dispozifia primarului, acolo unde nu a fost infiinlatd,
conform legislafiei in vigoare, in vederea constituirii unei refele de sprijin la nivel local;
m) si monitorizeze situa[ia copiilor reintegrali In familiile naturale pentru o perioadi
de minim 6 luni de la data reintegririi in familie 9i sd asigure trasmiterea Raportului de
vizitd post - reintegrare citre serviciile de specialitate din cadrul Directiei Generale de
Asisten[d Sociali si Proteclia Copilului Suceava;

- n) sa prevind impreuni cu institufiile abilitate, cregterea ratei abandonului scolar in
rAndul minorilor si a comportamentului deviant;
o) sd demareze proiecte, in parteneriat public-privat, privind ?nfiinlarea unor institufii
de asisten(i socio-medicald sau centre de zi pentru sprijinirea pirinfilor si copiilor gi
oferirea de servicii de recuperare/integrare sociald'a'copiluiui cu dizabiliidli,
in
dificultate sau cu comportament deviani din comunitate precum
servicii
adresate
tinerilor, persoanelor fdri adapost sau victimelor violenlei domestice9i
din comunitate;
p) se asiguri ci orice copil beneficiazd in familie de condilii optime de
dezvoltare
fizicd
psihic5, de valorificare maximi
resurselor
disponibilitd[ilor de
recuperare/dezvoltare psiho-fizicd in mediul domestic/comunitar'de viald;
q) si afigeze, la loc vizibil, telefonul copilului, alte informalii utile copiltor gi pdrinlilor
si sd puni la dispozilie documente, pliante gi afige cu scop informativ gi formitiv;
r) si adopte modelele standard previzute de lege privind formularele de anchetd
sociali, fige de monitorizare, plan de servicii, rapoarte de viziti gi alte documente pe
care le elibereazi cu privire la copilul aflat in situalie de risc, cu pdrinfi plecali in
striinitate sau cu dizabilitdfi gi familiile acestora in scopul prevenirii separdrii copiiului
de pdrinfii sdi, incadririi in grad de handicap, orientirii gcolare sau altor misuri si
utilizeazi instrumentele de lucru previzute de H.G. nr.691 lzols;
s) si identifice, si evalueze si si formeze o bazd de date cu copiii afla[i in dificultate
(violen[5 domesticS, siricie, iarinli pleca!i la munci in strdindtate,
acte de
identitate, cu dizabilitdfi, etc.) gi si-intocmeasce pentru acegtia fise de monitorizare
conform Ordinului ministrului muncii, solidaritilii sociale gi familiei gi al secretarului
de
stat al Autoritdfii Nafionale pentru Protecfia Drepturilor Copiluluinr.28612006. Daci
din
figa de monitorizare rezulti cd existd riscul separirii copilului de familia sa,
si realizeze
servicii specifice de prevenire in vederea eliminirii/minimalizirii riscului existent prin
intocmirea Planului de servicii pentru familia respectivi;
9) sa ia toate misurile, conform legii, in cazuil semnaldrii situaliilor de neglijare, abuz
sau nerespectare de citre familie a mdsurilor prevazute in Planul de serviciil
t) si reevalueze trimestrial situalia copiilor pentru care au fost ?ntocmite fise de
J

9i

a

gi

firi

I
monitorizare;
't) si elaboreze Planuri de servicii pentru toate categoriile de minori aflali in
dificultate in vederea prevenirii
separdrii de familie;

infiin[eze un registru de evidenli a copiilor aflali in situa{ie de risc, potrivit
. ^ ')..=a
art.
13
alin' (2) din H'G. nr. 691/2015, care va'cuprinde date si informafii care sunt
transmise trimestrial Directiei Generale de Asisienfd sociali si proteclia
copilului
Suceava, ?n baza figei de monitorizare previzute la art. 11g, alin. (1), lit.
a) din Legea
nr' 27212004, privind protec[ia gi promovarea drepturilor copilului, republicata -",
modificirile,si completdrile ulterioare;
v) sd asigure participarea asistentului/referentului social la sesiunile de instruire
organizate in cadrul Directiei Generale de Asistenfi Sociali gi proteclia
Copilului
Suceava sau la invita[ia unor organisme private;
x) si identifice, cu prioritate, copiii aflali in situafie de risc precum si persoanele
adulte in dificultate din unitatea lor administrativ teritoriali si transmite informatiile
Direcliei Generale de Asistenti Sociali si Protec[ia Copitutui Sri""r" S;.;r;;;'"'"'"'
z) sd consulte periodic siie-ul Direciiei Generale de Asistenld Sociali gi proteclia
Copilului Suceava http;l/www.docsv.ro pentru a fi la curent cu legisla{ia
in domeniu si
preluarea formularelor modelelor necesare.
9i

V. Dispozifii finale:

Prezentul Protocol de colaborare poate

fi modificat prin acordul scris al

pdrlilor, prin act adi[ional.
Prezentul protocol de colaborare s-a incheiat in 3 exemplare, cAte unul pentru
fiecare parte.

Consiliul Judefean Suceava

Direclia Generali de Asistenfi Sociali
9i Proteclia Copilului Suceava
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