Asistenţa Socială

Aveţi probleme la întocmirea
Ajutoarelor Sociale?

Câţi cetăţeni au depus acte şi câţi au primit drept de plată la ajutoarele sociale?
Lista de persoane la care le expiră/au expirat documentele justificative?
Câte persoane au peste 18 ani şi sunt apte de muncă ?
Cât timp vă ia să întocmiţi statul de plata şi raportul statistic?
Aveţi un program care să calculeze VMG, Alocaţii familiale complementare,...?
Care este situaţia dispoziţiilor în luna curentă?

Răspunsul la aceste întrebări şi la multe altele, vi-l oferă SOBIS prin
sistemul informatic, aplicaţia: APLxPERT - Asistenţa Socială - AS.

Aplicaţia Asistenţa Socială - AS vă oferă următoarele funcţionalităţi:
Gestionează toate datele referitoare la ajutoarele sociale (vezi Schiţa: Mod de lucru):
1. Titularul depune la primărie o cerere tip şi o declaraţie cu veniturile membrilor
2. Asistentul social realizează o anchetă socială la domiciliul familiei
3. Se întocmeşte fişa de calcul (rezultată din declaraţia de venit) şi ancheta socială
4. Primarul decide dispoziţia de acordare sau neacordare a ajutorului social
5. Lunar, asistentul social întocmeşte statul de plată, raportul statistic şi diferite situaţii
Sortarea şi Căutarea datelor după multiple criterii: Nr. dosar, Titular, Tip de ajutor, etc.
Generare de Situaţii şi Rapoarte ad-hoc conform diferitelor cerinţe
Generare automată de Rapoarte Standard cerute de Autorităţi (raport statistic, centralizator
încălzire, etc.)
Calcularea automată a ajutoarelor sociale (VMG, Alocaţii,…) conform legislaţiei în vigoare

Schiţa: Mod de lucru

Exemple funcţionalităţi
1. Exemplu: Ce conţine dosarul lui Moraru Vasile?
Interfaţa aplicaţiei oferă o imagine de ansamblu asupra conţinutului dosarului şi a modului de introducere
a datelor cu următorii paşi de lucru: 1. datele dosarului, 2. titularul, 3. membri familiei, 4. cererea, etc.

Conținutul dosarului <VMG> din 23.10.2014 al lui <Moraru Vasile> cu toate documetele atașate: cerere, ancheta, fișa de calcul și dispoziție.
Dosarul este în plată iar cuantumul primit este de 401 lei.

2. Exemplu: Câţi cetăţeni au primit drept de plată pentru
Venitul Minim Garantat ?
În lista < AS 1. VMG (L.416/2001) > se pot verifica toate persoanele care au depus actele pentru
ajutoarele sociale. Pentru a afla câte persoane au primit drept de plată pentru venitul minim
garantat selectăm coloana <Stare> egal cu „În plată”. Se vor filtra toate persoanele care beneficiază
de ajutor, iar pe coloana <Suma> se poate verifica cuantumul ajutorului social pe care-l primeşte
titularul.

Lista persoanelor care beneficiază de Venit Minim Garantat

3. Exemplu: Statul de plată
Datele se preiau automat din luna anterioară, se completează cu eventualele modificări şi cu
activitățile prestate în luna curentă, după care se generează situația lunară şi statul de plată.

Stat de plată VMG

4. Exemplu: Raportul statistic
Se generează la sfârşitul fiecărei luni, după ce s-a închis statul de plată, cu situația cererilor aprobate pe
tipuri de familie, ajutoarele plătite pe tipuri de familie, respectiv ajutoarele de urgență şi cele pentru
înmormântare.

Raport Statistic VMG

Avantaje şi beneﬁcii ale aplicației Asistenţa Socială - AS
Asistenţii sociali nu mai sunt nevoiţi să întocmească şi să calculeze situaţiile manual
Ajută la gestionarea unică a datelor (datele introduse se preiau lunar)
Permite accesul securizat în functie de grupuri şi roluri (cititor, editor)
Interfaţa este simplă şi prietenoasă folosind liste sortabile
Generează automat diferite rapoarte (stat de plată, raport statistic), situaţii pentru autorităţi şi
cetăţeni
Urmărirea automată a actelor expirate (adeverinţă şomaj, adeverinţă şcoală, ...)
Reduce substanţial timpul de introducere date lunare şi de întocmire rapoarte
Implementare şi instruire
Adaptarea aplicaţiei la modificări legislative
Suport local prin asistenţi locali
Suport hotline şi prin internet
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