Competitivi împreună

Asistență Medico-socială Integrată stimuLând
Îmbătrânirea Activă, MySMIS 115823

Newsletter 2
"Securitate și Justiție Socială prezent și viitor"
Indeco Soft, în parteneriat cu Asociația Municipiilor din
România, prin Corpul Profesional al Specialiștilor în
Servicii Sociale, și Primăria Municipiului Satu Mare, prin
Serviciul Public de Asistență Socială Satu Mare, a
prezentat soluții inovative pentru managementul
serviciilor și beneficiilor de asistență socială,
dezvoltate în cadrul proiectului FAMILIA – Asistență
Medico-Socială Integrată Stimulând Îmbătrânirea
Activă”.

Dezvoltare urbană sustenabilă
Indeco Soft și partenerii Primăria Municipiului Baia Mare, Urbasofia,
Filiala Transilvania a Asociației Române de Industrie Electronică și
Software, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj
Napoca, Zona Metropolitană Baia Mare și Green Energy Romanian
Innovative Biomass Cluster au depus o cerere de finanțare în cadrul programului Urban
Innovative Action, pe tema îmbunătățirii calității vieții și reducerea poluării istorice, cu
ajutorul unor soluții bazate pe natură (Nature Based Solutions). Evaluarea proiectelor va fi
realizată de către Comisia Europeană în vara anului 2019.

Schimbări legislative – ajutoare de încălzire
Ajutoarele pentru încălzire vor fi înlocuite, începând cu aprilie 2018, de supliment de locuire,
o componentă a venitului minim de incluziune. Prin noua lege, pragul de venit maxim pentru a
primi ajutorul scade, iar valoarea subvențiilor va crește pentru unii.
Legea 196/2016 aduce modificări la sistemul de acordare a ajutoarelor pentru încălzire, printre
care venitul mediu lunar maxim care permite calificarea pentru a primi aceste subvenții.
Potrivit noii legislații, venitul maxim trebuie să fie de 600 lei/lună/membru de familie și câte
300 de lei/lună/fiecare membru de familie în plus, adult sau copil. Pentru persoanele singure,
pragul maxim scade la 800 de lei/lună.

Componenta suport transport – Abonamente transport public
Un nou modul ASISOC fAMILIA a fost lansat, sprijinind acordarea tichetelor de transport public
local.
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Datorită implementării cu succes a proiectului fAMILIA până în acest moment, precum și a
calității serviciilor furnizate pentru clienții săi, Indeco Soft a fost invitat ca partener în Grupul
de Acțiune Locală Baia Mare. În luna februarie, proiectul GAL (Sprijin pentru funcționarea GAL
Baia Mare) a fost aprobat pentru finanțare. Dorim să o felicităm pe coordonatoarea acestuia,
doamna Romana Oneț – Direcția Asistență Socială Baia Mare și sperăm că noua colaborare va
avea efecte benefice pentru comunitatea locală, va stimula spiritul antreprenorial și va
contribui la dezvoltarea durabilă a cartierelor vizate de proiect! Ne manifestăm totodată
deschiderea spre a sprijini inițiative similare ale tuturor partenerilor noștri.
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