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Finalizarea dezvoltării modulelor software în cadrul proiectului fAMILIA
Echipa de cercetare-dezvoltare, sub îndrumarea coordonator tehnic și în conformitate cu
rezultatele activităților de cercetare desfășurate în prealabil, au dezvoltat, conform
metodologiilor specifice, modulele software componente ale sistemului informatic în cadrul
proiectului fAMILIA. Activitatea de dezvoltare a fost finalizată în luna ianuarie.
Sistemul informatic obținut este format din module software comerciale, module open-source
și componente de integrare cu sistemele existente.
Modulele comerciale se referă la extinderea sistemului comercial AsiSoc cu noi funcționalități.
Aceste module reprezintă soluții comerciale și contribuie la creșterea capabilităților sistemului
AsiSoc (Anchetă socială, Management al locuințelor sociale, Management asistenți
personali/maternali și Management Asistenți sociali).
Componentele open-source au ponderea cea mai ridicată în implementarea sistemului, și
contribuie la dezvoltarea infrastructurii TIC pentru încurajarea îmbătrânirii active, o viață
independentă și activă până la vârste înaintate, un sprijin pentru persoanele cu deficiențe în
scopul eliminării, cu ajutorul tehnologiei a dezavantajelor pe care aceștia le au, și încurajează
o implicare activă a grupurilor vulnerabile în societate. Este vorba despre modulele de
monitorizare a stării de sănătate, îmbătrânire activă, sprijin al persoanelor cu deficiențe și GIS.
Modulele de integrare cu aplicația AsiSoc au rolul de a asigura interacțiunea sistemului integrat
cu aplicația existentă deja în portofoliul de produse al Indeco Soft. Aceste module au rolul de
gestiune a ajutoarelor sociale (Venit Minim Garantat, ajutoare de încălzire, Indemnizații pentru
creșterea copilului, Sporuri de reinserție profesională etc.)
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În ASISOC sunt adăugate noi module pentru gestionarea unor servicii acordate copiilor
Modulul pentru gestionarea planurilor de
servicii pentru copiii aflați în situație de
risc de separare a copilului de părinți va
permite întocmirea rapoartelor de evaluare
psiho-socială, care vor conține următoarele
capitolele:
-

informații privind situația familiei;
condițiile de locuit;
starea de sănătate – inclusiv medicul de
familie și medicul specialist;
veniturile familiei;
aspecte psihologice;
concluzii și recomandări.

Modulul va permite generarea, vizualizarea și listarea următoarelor rapoarte:
-

Referat privind întocmirea Dispoziției Primarului;
Plan de servicii conform Ordinului nr. 286/06.07.2006;
Dispoziție privind aprobarea planului de servicii/Dispoziție privind încetarea aplicabilității
planului de servicii;
Fișa de monitorizare a planului de servicii conform Ordinului nr. 286/06.07.2006;
Registrul de evidență a copiilor aflați în situație de risc de separare a copilului de părinte.

Pentru fiecare dosar se vor putea încărca fișiere word, xls, pdf care vor cuprinde documentele
întocmite pentru cazul respectiv, cu evidențierea istoricului acestora.
Modulul pentru gestionarea situației copiilor
încadrați în grad de handicap și a celor cu
cerințe educaționale speciale va permite
întocmirea anchetei sociale prevăzute în Legea
nr. 448/2006 reactualizată.
Pe baza informațiilor înregistrate în anchete,
modulul va permite întocmirea unor situații care
să conțină următoarele informații:
-

numele și prenumele copilului;
CNP-ul copilului;
numele și prenumele părinților;

adresa de domiciliu/adresa efectivă;
gradul handicapului;
hotărâre încadrare în grad de handicap;
responsabilul de caz/prevenire.
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De asemenea modulul va permite generarea, vizualizarea și listarea următoarelor rapoarte:
-

Contractul cu familia;
Raportul de monitorizare la 6 luni.

Pentru fiecare caz înregistrat se vor putea încărca fişiere word, xls, pdf care vor cuprinde
documentele întocmite pentru cazul respectiv, cu evidenţierea istoricului acestora.
Întâlnirea consorțiului european SIBdev din Fundão, Portugalia
În perioada 27-29 Ianuarie 2020 a avut loc întâlnirea
finală a primei faze a proiectului SIBdev, în cadrul
programului URBACT, în Fundão, Portugalia. Din
rețeaua de parteneri a acestui proiect face parte și
Municipiul Baia Mare, susținut de Indeco Soft ca lider
al Grupului Local de Acțiune URBACT pentru acest
proiect. Reprezentanți ai ambelor entități au
participat la această întâlnire. Scopul a fost de a
explora modul în care obligațiunile de impact social
pot fi utilizate pentru a îmbunătăți furnizarea
serviciilor publice în domenii precum ocuparea forței de muncă, îmbătrânirea și imigrația.
Implicarea Indeco Soft în acest proiect este o consecință naturală a proiectului fAMILIA,
datorată experienței acumulate în analiza comparativă a legislației în domeniul Asistenței
Sociale, precum și a modulelor software de eAsistență, eSănătate și soluțiilor back-end
dezvoltate în cadrul proiectului.
Orașul Heerlen (Olanda) este liderul
acestui proiect european, care are, pe
langa Baia Mare, următorii parteneri:
Fundão
(Portugalia),
Aarhus
(Danemarca), Võru (Estonia), Haidari
(Grecia),
Zaragoza
(Spania),
Kecskemét (Ungaria ), Pordenone
(Italia), Radlin (Polonia).
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