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RAPORT DE ACTIVITATE ANUL 2017
Cantina de Ajutor Social

Cantina de Ajutor Social este componenta functionala a Directiei Serviciul
Public de Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara din cadrul Primariei Municipiului
Campina, aflat in subordinea Consiliului Local. Este unitate publica de asistenta
sociala, fara personalitate juridica si isi desfasoara activitatea potrivit Legii nr. 208/
15.12.1997 a cantinelor de ajutor social si a HCL Campina nr.34/2017. Serviciul
SPAS din cadrul Primariei municipiului Campina este acreditat de Ministerul
Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, conform certificatului
de acreditare seria AF nr. 002617 din 23.10.2015.

Serviciul social "Cantina de ajutor social" a devenit functional in structura
Directiei SPAS AT incepand cu data de 01.10.2017.

Cantina de Ajutor Social presteaza servicii sociale gratuite sau contracost
persoanelor aflate in situatii socio-economice sau medicale deosebite, mentionate in
Legea nr. 208/1997 si in Regulamentul propriu de organizare si functionare.

Capacitatea maxima de pregatire a hranei este de 150 de portii, potrivit HCL
Campina nr. 55/1997 si cu incadrarea in sumele alocate in bugetul local cu aceasta
destinatie.



Pentru zilele lucratoare din saptamana se prepara si distribuie catre beneficiari
hrana calda(pranzul) si un supliment pentru cina, iar pentru weekend si sarbatori
legate se distribute hrana rece, in limita sumei de 12 lei/pers/zi.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate la ,,Cantina de ajutor social"
Campina sunt:

a) copiii in varsta de pana la 18 ani, aflati in intretinerea acelor familii al caror venit
net medm lunar pe o persoana in intre{inere este sub nivelul venitului net lunar,
pentru o persoana singura, luat in calcul la stabilirea ajutorului social;

b) tinerii care urmeaza cursuri de zi la institute de invai;amant ce func^ioneaza in
condi|iile legii, pana la terminarea acestora, dar fara a depasi varsta de 25 de ani,
respectiv 26 de ani in cazul celor care urmeaza studii superioare cu o durata mai
mare de 5 ani, care se afla in situatia prevazuta la lit. a)

c) pensionarii;

d) persoanele care au implinit varsta de pensionare, aflate intr- una dintre
urmatoarele situatii: sunt izolate social, nu au susiinatori legali, sunt lipsite de
venituri;

e) invalizii §i bolnavii cronici;

f ) orice persoana care, temporar, nu realizeaza venituri-pentru o perioada de
maxim 90 de zile pe an.

Selectionarea beneficiarilor Cantinei de Ajutor Social se realizeaza pe baza
de ancheta sociala intocmita de personalul de specialitate din cadrul S.P.A.S.A.T,
Campina.

Pentru buna functionate a activitatii cantinei sociale, beneficiarii respecta
programul stabilit pentru distribuirea hranei, pastreaza curatenia in cadrul cantinei
si a drumurilor de acces, respecta masurile de igiena, etc. Ridicarea hranei se face de
fiecare beneficiar conform pe baza tabelului intocmit in urma anchetelor sociale. De
asemenea, beneficiarii se ingrijesc de actualizarea actelor componente ale dosarului,
de cate ori este nevoie .

Rezultate preconizate.

- Servicii sociale oferite in acord cu nevoile asistatilor
- Strategii de perfectionare a personalului cantinei



- Aplicarea corecta a politicilor in beneficiul asistatilor social! cum ar f i :
• Socializarea si reducerea discrepantelor dintre categoriile sociale

• Evitarea abandonului familial/scolar prin asigurarea nivelului zilnic de
hrana

• Incurajarea continuarii studiilor

Activitatea desfasurata.

Activitatea in cadrul Cantinei de Ajuror Social Campina s-a desfasurat in
spatiul repartizat de catre Consiliul Local al Municipiului Campina din: Str.
Ecaterina Teodoroiu, nr. 34. Campina, Prahova.

Finantarea activitatii cantinei de ajutor social s-a facut din bugetul local al
localitatii. In penoada octombne-decembrie 2017 s-a asigurat dotarea cantinei cu
bunuri necesare functionarii optime: frigidere, congelatoare, instrumentar bucatarie,
mobilier etc.

S-au facut propuneri pentru imbunatatirea retetarului cantinei, prin
diversificarea meniurilor, tinand cont de recomandarile si preferintele beneficiarilor,
cu incadrarea in cantitatile de alimente alocate prepararii hranei pentru beneficiarii
cantinei.

In perioada Octombrie 2017- Decembrie 2017 s-au distribuit un numar de
378 portii de hrana-52 pentru adulti si 326 pentru copii, beneficiari de hrana prin
cantina de ajutor social.
Nr
crt
1
2
3

Luna/anul

Oct/2017
Nov/2018
Dec/2017

Beneficiari
adulti
17
17
18

Beneficiari
copii
108
109
109

Total
beneficiari
125
126
127

Din totalul beneficiarilor un procent de 88% (in medie) au beneficiat gratuit
de serviciile cantinei de ajutor social, iar 12% contra-cost, respectiv cu plata unei
contributii de 30% din venitul net/persoana/portie, sumele incasate lunar fiind in
medie de 1860 lei in perioada octombrie-decembrie 2017.

Personalul cantinei: serul cantinei (asimilat sef foraiatie muncitori) si
magazinerul au colaborat permanent cu personalul din SPASAT, cu eel din aparatul
de specialitate al Primarului-compartiment achizitii pub lice, ADPP, contabilitate, in
vederea asigurarii bunei functionari a cantinei, intocmind referate de necesitate
pentru dotarea cantinei, referate pentru lucrari de reparatii si igienizari, intocmirea
caietului de sarcini si a listei de alimente pentru perioada urmatoare expirarii



contractelor cu furnizorii, cu incadrarea in nivelul alocatiei de hrana de 12
lei/zi/pers.s raportat la un numar maxim de 150 de portii pe zi.

In luna octombrie 2017 s-a inaintat catre Ministerul Muncii si Justitiei Sociale
dosarul pentru obtinerea licentei de functionare a serviciului social "cantina de ajutor
social" si s-au elaborat o serie de documenatii necesare indeplinirii de catre Cantina
a standardelor minime de calitate: registre, pliante, actualizarea dosarelor
beneficiarilor in vederea incheierii contractelor de servicii sociale, planul de
imunatatire a mediului ambiant, Primaria a asigurat amenajarea rampei de acces
pentru persoanele cu handicap, imprejmuirea terenului aferent cantinei si amenajarea
accesului beneficiarilor, separat de accesul elevilor in unitatea de invatamant.

In cursul lunii decembrie la nivelul serviciului asistenta sociala s-a elaborat
procedura operationala privind stabilirea dreptului la acordarea hranei prin cantina
de ajutor social.

Prin intermediul serviciului asistenta sociala s-a asigurat consilierea
beneficiarilor, s-au verificat aspectele semnalate de beneficiari cu privire la calitatea
hranei furnizate, s-a elaborat un chestionar pentru masurarea gradului de satisfacere
a beneficiarilor.

Pentru perioada urmatoare ne propunem sa imbunatatim calitatea serviciilor
prestate prin cantina de ajutor social, prin imbunatatirea calitatii hranei,
diversificarea meniurilor, instruirea permanenta a personalului cantinei,
popularizarea scopului serviciului social.

De asemenea, se urmareste separareautilitatilor cantinei de Liceul Tennologic
Mecanic, dotarea catinei cu centrala termica proprie, si, in masura disponibilitatilor
in bugetul local cu un autoturism necesar distribuhii hranei la domiciliul
beneficiarilor nedeplasabili, continuarea lucrarilor de reparatii-montare covor PVC
antibacterian/gresie, inlocuire ferestre din lemn cu tamplarie PVC, inlocuirea sobei
de gatit.
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