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Indeco Soft a prezentat proiectul fAMILIA, în cadrul
conferinței naționale “Asistența Socială în cei 100
de ani de la Marea Unire” organizate de Primăria
Municipiului Bistrița în parteneriat cu Asociația
municipiilor din România - Corpul Profesional al
Specialiștilor în Servicii Sociale. Indeco Soft a
prezentat rolul tehnologiei în cadrul asistenței
sociale, respectiv „Utilizarea de tehnologii și
validarea tehnologică a conceptelor și modulelor
dezvoltate în cadrul proiectului FAMILIA –
Asistență Medico-Socială Integrată Stimulând
Îmbătrânirea Activă”
Harta Socială
A fost lansată Harta Socială pentru Primăria
Municipiului Bistrița.
Baia Mare, Cluj
Napoca, Craiova și Brăila urmează să fie
lansate în zilele următoare. Modulul aferent
hărții sociale este integrat cu Asisoc,
aplicația de management a asistenței sociale
cu cea mai largă utilizare în România.
Modulul hartă prezintă zonele de risc și
zonele vulnerabile ale beneficiarilor de
asistență socială.
Aceste informații
georeferențiate sunt deosebit de utile
administrației locale în elaborarea politicilor
publice în domeniul social și strategiile de
dezvoltare durabilă ale comunităților.
Implementare ASISOC și fAMILIA la 3 noi clienți importanți
Datorită proiectului fAMILIA, în anul 2018 trei comunități
importante s-au alăturat grupului de utilizatori ASISOC, respectiv
municipiile Brăila, Craiova și Alba Iulia. Le urăm bun venit și
sperăm că utilizarea aplicației ASISOC le va ușura semnificativ
activitatea.
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Ancheta socială – părinți plecați în străinătate
Modulul pentru simplificarea activității autorității tutelare a fost lansat. Acesta permite
monitorizarea copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate prin Fișa de identificare și
Fișa de observație în ASISOC
• Stabilire identitate minori abandonați în maternitate
• Minori reintegrați în familie
• Anchete sociale neglijare, violență copii
• Anchete sociale - Bani de liceu
• Anchete sociale și plan servicii
• Anchete sociale notar public / instanță judecată
• Monitorizare legături personale între minor și
părintele la care nu locuiește
• Curator special / autorizări părinte
• Control exercitare tutelă
• Semnare și ștampilare formulare străinătate
• Anchete sociale persoane puse sub interdicție
Modulul poate fi folosit atât în interfața ASISOC în sediul SPAS, cât și pe dispozitive mobile la
fața locului.
Ajutoare pentru apă și canalizare
A fost realizat modulul pentru acordarea de ajutoare lunare de la bugetul local pentru
familiile și persoanele singure care au media veniturilor bănești nete lunare sub salariul
minim brut pe țară garantat la plată pe membru de familie.
Monitorizarea planurilor de reabilitare copii
Urmărirea cazurilor
propuse de DGASPC
prin vizite în teren și
fișe de monitorizare
poate fi acum
realizată în aplicația
ASISOC, datorită
finanțării obținute
prin proiectul fAMILIA
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