ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
C O M U N A IANCU JIANU
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E
PRIVIND APROBAREA PLANULUI LOCAL DE ACŢIUNE PENTRU
A N U L 2 0 1 7 P E N T R U A P L I C A R E A STRATEGIEI D E Î M B U N Ă T Ă Ţ I R E A
SITUAŢIEI R O M I L O R DIN L O C A L I T A T E A I A N C U J I A N U J U D E T U L OLT
Consiliul Local al comunei Iancu Jianu,Judeţul Olt întrunit în şedinţa ordinară '
Având în vedere:
-raportul nr.1215 din 14.03.2017 al expertului local pentru problemele romilor;
-avizele comisiilor de specialitate nr. 1424,1428,1430 din 27.03.2017
-Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului
României de incluziune a cetăţenilor romani aparţinând minorităţii romilor
pentru perioada 2015-2020
-Prevederile Legii nr.52'2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică,cu modificările ulterioare;
în temeiul art.36 alin.6 pct 2 si art.45 alin. 1 si art.l 15 a l i n ( l ) lit.b din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată,cu
modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:

A R T . l . A p r o b ă Planul local de acţiune pe anul 2017 pentru aplicarea strategiei
de îmbunătăţire a situaţiei romilor din comuna Iancu jianu,Judetul Olt,potrivit
anexei ,parte integranta din prezenta hotărâre.
A R Î . 2 . H o t ă r â r e a se comunică Primarului comunei Iancu Jianu si Instituţiei
Prefectului - J u d e ţ u l Olt.

P R E Ş E D I N T E DE SED1
Paun Gianni Ioan
/

NR.

din

CONTRASEMNEAZĂ
Preda Rodioq>-secretar

27.03.2017

Adoptată în şedinţa publică din data de 27.03.2017 cu un nr. de 13 voturi din totalul de 13consilieri
prezenţi.

PLAN LOCAL DE ACŢIUNE PENTRU ANUL 2017
pentru inbunatatirea situaţiei romilor la nivelul comunei Iancu Jianu
A. EDUCAŢIE
Nr.
crt.
1.

2.

D i r e c ţ i a de a c ţ i u n e

Activitatea

Termen

Extinderea derularea, monitorizarea si
mediatizarea setului de programe de
sprijin care vizează stimularea participării
şcolare, reducerea absenteismului/a
abandonului scolar/a absenteismului, in
scopul obţinerii succesului şcolar in
invatamantul preuniversitar si terţiar.

Activitţi de sprijinirea
copiilor aparţinând
grupurilor vulnerabile
Sprijinirea unor activităţi
în vederea înscrierii în
programul naţional de
suport a copiilor romi de
vârstă antepreşcolară,
preşcolară, primară şi
gimnazială
Realizarea de activităţi în
cadrul şcolilor alături de
părinţii copiilor
Realizarea activităţii în
cadrul Asociaţiei Ovidiu
Ro, Caravana „Poftă de
carte"
Mediatizarea locurilor
acordate copiilor romi in
invatamantul
preuniversitar si
universitar de stat.

Permanent

Responsabil/ I n i ţ i a t o r /
Parteneri
Mediator şcolar

Trimestrial

Mediator şcolar
Expert probleme romi

Continuarea masurilor afirmative de
formare si de încadrare a resursei umane
rome in sistemul educaţional, care sa aiba
acces si s u p o r t continuu, direct si eficient
in comunităţile rome, care sa cunoască
nevoile si soluţiile reale.

j

•

Trimestrial

Mediator şcolar
Cadre didactice

Februarie 2017

Mediator şcolar
Cadre didactice

Mai, Iunie, Iulie

Mediator şcolar
Expert probleme romi

B. OCUPAREA FORŢEI DE MUNCA
1.

Adaptarea, la nevoile pieţei muncii, a
cursurilor de formare profesionala, oferite
de către Centrul de Formare Profesionala
din structura AJOFM Olt.

•

-

1.

_

Stimularea masurilor de promovare a
sanatatii care sa contribuie la creşterea
accesului cetăţenilor aparţinând
minorităţii rome la serviciile de sănătate
publica si la creşterea speranţei de viata.

îmbunătăţirea accesului cetăţenilor
aparţinând minorităţii rome la servicii de

Trimestrial
Servicii gratuite de
informare şi consiliere
profesională a persoanelor
aflate în căutarea unui loc
de muncă.
Organizarea de întâlniri cu Trimestrial
membrii comunităţii de
romi aflaţi in căutarea unui
loc de munca in vederea
mediatizari
subvenţiilor
acordate
angajatorilor
pentru
încadrarea
persoanelor
aparţinând unor categorii
dezavantajate sau cu
acces mai greu pe piaţa
muncii.
C. SĂNĂTATE

AJOFM
Primăria Iancu Jianu

AJOFM
Primăria Iancu Jianu

•

Campanie de informare
a efectelor consumului
de alcool si tutun

Permanent

Asistenţii comunitari
Mediatorul sanitar

Campanie de informare
prevenţie hipertensiune
arterială
Campanie de informare:
Lupta împotriva
diabetului

Permanent

Asistenţii comunitari
Mediatorul sanitar

Permanent

Asistenţii comunitari
Mediatorul sanitar

Consilierea cetăţenilor
romani de etnie roma

Permanent

Asistenţii comunitari
Mediatorul sanitar

sănătate de baza, preventive si curative,
integrate si de calitate.

3.

Direcţia de acţiune - Creşterea prevalentei
utilizării planificării familiale, in special in
rândul tinerelor si implementarea de
intervenţii adresate sanatatii femeii si
copilului

din comunitile de romi
din localitatea Iancu
Jianu asupra dreptului la
pachetul minimal de
servicii de sănătate
pentru persoanele care
nu sunt incluse in
sistemul asigurărilor
sociale de sănătate.
Permanent
Desfăşurarea de
activităţi de educaţie
sanitara privind bolile
cronice, TBC, HIV/SIDA,
bolile transmisibile si
netransmisibile,
principiile generale de
educaţie sanitara, igiena
primara si alimentaţia
sănătoasa in
comunităţile de romi din
corn Iancu Jianu.
Permanent
Desfăşurarea de
activităţi având ca scop
informarea si consilierea
femeilor si fetelor rome
privind sănătatea
reproducerii, riscurile
aociate mariajelor
timpurii, sănătatea
mamei si copilului,
prevenirea si
combaterea violentei
domestice si a traficului
de persoane.

Asistenţii comunitari
Mediatorul sanitar

Asistenţii comunitari
Mediatorul sanitar

•

Permanent
Campanie de
promovare a sanatatii
reproducetii, sanatatii
mamei si copilului,
D. LOCUIRE SI MICA INFRASTRUCTURA.

•

Asigurarea accesului la servicii publice si
mica infrastructura

1.

•

2.

•-

f

-,

•

•

•

•••

Promovarea istoriei si culturii rome

Modernizare drumuri de 15.09.2018
interes local în comuna
Iancu Jianu
înfiinţare sistem canalizare 2014-2020
în satele Iancu Jianu,
Dobriceni, Preoţeşti
2014-2020
Introducerea reţelei de
apa in cătunul rudari
înfiinţarea unei orchestre 2017
instrumentale,
dansuri
populare în comuna Iancu
Jianu pentru a participa la
diferite
festivale
şi
concursuri.
E. PROTECŢIA COPILULUI

Asistenţii comunitari
Mediatorul sanitar

Primăria Iancu Jianu
Proiect program PNDL
Primăria Iancu Jianu
AFIR program PNDR
Primăria Iancu Jianu
Expert probleme romi
Primăria Iancu Jianu
Expert probleme romi

•

1.

Responsabilitatea familiei pentru
creşterea, îngrijirea şi educaţia propriilor
copii

Trimestrial
Activitati/campanii de
informare si
sensibilizare in vederea
prevenirii abuzului si a
oricărei forme de
violenta asupra copilului.
F. JUSTIŢIE SI ORDINE PU BLICA

Primăria Iancu Jianu
Expert probleme romi
Asistenţii sociali

1.

Mediatizarea locurilor distincte acordate
tinerilor romi pentru admiterea la
instituţiile de formare profesionala iniţiala
ale MAI.

2 activităţi desfăşurate Mai-Iunie
de primăria Iancu Jianu
si Expertul pe probleme
de Romi

Expert probleme romi
Mediatorul sanitar
•

G. ADMINISTRAŢIE SI DEZVOLTARE COMUNITARA
1.

Consolidarea capacităţii administrative a
s t r u c t u r i l o r de implementare a Startegiei
Guvernului României da Incluziune a
cetăţenilor romani aparţinând minorităţii
romilor pentru perioada 2012-2020.

•

Permanent
Desfăşurarea de
activităţi privind
cunoaşterea
problematicii cetăţenilor
romani aparţinând
minorităţii rome in
scopul înregistrării in
evidentele stării civile,
precum si in vederea
eliberării certificatelor de
stare civila si ale actelor
de identitate
Reorganizarea Grupului Martie
de Lucru Mixt al
Comunei Iancu Jianu
care are ca scop
implementarea planului
local de acţiune 20152020 pentru punerea in
aplicare a H.G. 18/2015.
Martie
înfiinţarea Grupului de
Iniţiativa Local al
comunităţii de romi in
vederea dezbaterii
problemelor din
comunitate.
Desfăşurarea de acţiuni
Permanent
privind popularizarea in
rândul comunităţilor de
romi din comuna Iancu
Jianu a prevederilor Legii
416/2001 cu modificările

Primăria Iancu Jianu
Expert probleme romi

Expert probleme romi

Expert probleme romi

Primăria Iancu Jianu
Expert probleme romi

si completările ulterioare
privind venitul minim
garantat, Legii nr.
277/20 lOcu modificările si
completările ulterioare
privind alocaţia pentru
susţinerea familiei si
Ordonanţei de urgenta a
Guvernului nr. 70/2011 cu
modificările si
completările ulterioare
privind masurile de
protecţie sociala in
perioada sezonului rece.

EXPERT ROMI
VADUVA/GHEORGHE
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