
  

 RAPORT DE ACTIVITATE  PE ANUL 2016

 Cantina de ajutor social

Locaţia: Alba Iulia, str. Libertaţii, nr.21, tel/fax 0258/811687

      

       Cantina de Ajutor Social este instituţie de asistenţă socială  înfiinţată prin HCL 37/23.02.1999

care prestează servicii gratuite sau contra cost persoanelor aflate în situaţii economico-sociale sau

medicale  deosebite  în  baza Legii  208/1997 privind cantinele  de ajutor  social  şi  HCL  100/2017

pentru vârstnicii  cu un venit până la 520 lei  şi cu vârsta de peste 60 ani. Capacitatea cantinei de

ajutor social este de 150 porţii. 

Serviciul  social  ,,Cantina  de  ajutor  Social”  este administrat  de  furnizorul  Direcția  de

Asistență Socială din subordinea Consiliului Local Alba Iulia.

    Categoriile de persoane beneficiare sunt:

- copii în vârstă până la 18 ani, aflaţi în întreţinerea familiilor care au un venit net mediu lunar sub

nivelul venitului luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

- pensionari şi persoane care au împlinit vârsta de pensionare şi sunt izolate social, nu au susţinatori

legali, sunt lipsiţi de venituri;

- invalizi şi bolnavi cronici;

-  persoane care beneficiază de ajutor social sau alte ajutoare băneşti acordate conform legii şi al

căror venit este sub nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură;

- orice persoană care temporar nu realizează venituri.

Selecţionarea beneficiarilor Cantinei de ajutor social se realizează pe bază de anchetă sociala

întocmită  de personalul de specialitate iar acordarea sau neacordarea  dreptului la serviciile cantinei

se stabileşte prin dispoziţia primarului.

Pentru buna funcţionare a activităţii cantinei, beneficiarii respectă programul stabilit pentru

distribuirea  hranei,  păstrează  curăţenia  în  incinta  cantinei  şi  a  drumurilor  de  acces, respectă

măsurile  de  igienă,  etc.  Ridicarea  alimentelor  se  face  de  fiecare  beneficiar  conform  listelor

întocmite zilnic şi cu respectarea programului de distribuire.  De asemenea beneficiarii se îngrijesc

de actualizarea actelor componente a dosarului, de câte ori este nevoie.



Rezultatele preconizate:

- servicii sociale oferite în acord cu nevoile grupului ţintă; 

- lunar se oferă servicii de consiliere socială pentru solicitanţii de porții de hrană din partea 

specialiştilor ( jurist, asistent social, asistent medical comunitar);

- strategii de perfecționare a personalului cantinei;

- aplicarea corectă a politicilor în beneficiul categoriilor marginalizate în sensul:

• dezvoltării de parteneriate cu alte instituţii implicate în furnizarea serviciilor sociale;

• promovarea de modele de bună practică realizate cu parteneri la nivel local şi naţional;

• strategii de perfecţionare a personalului cantinei;

• socializarea şi reducerea discrepanţelor dintre categoriile sociale;

• evitarea abandonului familial/şcolar  prin asigurarea nivelului zilnic de hrană;

• întărirea stimei de sine;

• încurajarea continuării studiilor.

Număr beneficiari porții de hrană de la Cantina de Ajutor Social pentru anul 2016

Nr

crt

 Luna Numărul beneficiarilor

Serviciului ,,Cantină de Ajutor Social'' 

1 ianuarie 57

2 februarie 43

3 martie 40

4 aprilie 47

5 mai 45

6 iunie 39

7 iulie 31

8 august 32

9 septembrie 27

10 octombrie 27

11 noiembrie 30

12 decembrie 43

Total 461
 

 La Cantina de Ajutor Social  porțiile  de hrană se acordă zilnic,  iar  în ziua de vineri  se

distribuie hrana și pentru sâmbăta și duminica.



Număr copii beneficiari ai  Centrului de consiliere și sprijin pentru părinți și copii ,,Sfânta

Maria”

Nr

crt

 Luna Numărul beneficiarilor Centrului de

consiliere și sprijin pentru părinți și

copii ,,Sfânta Maria''

1 ianuarie 0

2 februarie 0

3 martie 13

4 aprilie 16

5 mai 26

6 iunie 30

7 iulie 32

8 august 34

9 septembrie 42

10 octombrie 41

11 noiembrie 39

12 decembrie 43

Total 316

Cu ocazia sărbătorilor religioase,  s-a acordat meniu îmbunătățit/pachete cu alimente. 

   DIRECTOR EXECUTIV,
                                                                        Adela Cristescu

Nume, prenume      Funcţia publică                                                                  Semnătura        Data            Exemplare

Olga Haşegan
Şef Serviciu
Serviciul Programe şi Servicii Sociale

02/08/17
2 ex

Întocmit: 
Avram Claudia

Consilier 
Compartimentul  strategii,  programe

02/08/17
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