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Social Impact Bonds
În data de 19.11.2019 avut loc în Baia Mare
prima întâlnire a Grupului Local de Acțiune
URBACT, coordonată de echipa Indeco Soft.
Scopul acestui grup este sprijinul reciproc
între autorități și parteneri sociali pentru a
asigura continuitatea firească a activităților
acestor organizații, aducând îmbunătățiri în
ceea ce privește calitatea și impactul
serviciilor publice. 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.
Social Impact Bonds vin, în cazul Municipiului Baia Mare, ca o măsură complementară
finanțărilor locale și procesului de bugetare participativă, stimulând abordări inovatoare,
antreprenoriale în zona Serviciilor Sociale, activităților de tineret, culturale și educaționale,
propunând o metodă inovatoare de finanțare a ONG-urilor locale, bazată pe impactul acțiunilor
acestora. Indeco Soft, ca lider al Grupului Local de Acțiune URBACT pentru acest proiect, a
sprijinit Municipiul Baia Mare cu materiale explicative și, împreună cu reprezentanții
autorităților locale si lead-expertul URBACT, a prezentat acest model inovator de dezvoltare al
orașului și a serviciilor publice.
Viziunea pe termen mediu-lung este aceea de dezvoltare a unei platforme locale, care, pornind
de la modelul SIB și conceptele de bugetare participativă, să reprezinte un liant al comunității
locale, un instrument de evaluare al inițiativelor locale și impactului acestora pentru
comunitate, precum și de selectare, sponsorizare, evaluare și monitorizare a acțiunilor civice
și sociale finanțate de către autoritatea locală.
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Conferința nr. 3 de diseminare a rezultatelor proiectului fAMILIA
În cadrul proiectului fAMILIA a avut loc conferința nr. 3 de diseminare a rezultatelor, organizată
în parteneriat cu Asociația Municipiilor din Romania și Municipiul Constanța, în data de
19.09.2019.
În cadrul conferinței s-a urmărit
prezentarea rolului tehnologiei în
optimizarea fluxurilor specifice în
cadrul Direcțiilor de Asistență
Socială.
Au fost explicate utilitatea și modul
de funcționare a două dispozitive
integrate în sistemul ASISOC,
brățara
si
ceasul
inteligent,
instrumente care vin în sprijinul
organizațiilor furnizoare de servicii
specifice persoanelor vârstnice sau
cu dizabilități. Principalul avantaj îl
constituie gestionarea integrată a
datelor culese de către dispozitive
cu datele sistemului ASISOC. În acest fel, asistentul social responsabil de monitorizarea
pacienților poate accesa și utiliza date cu caracter vital precum pulsul dar și date despre
poziționarea persoanei. Datorită monitorizării poziționării pe hartă, este îmbunătățită starea
generală de siguranță a persoanelor monitorizate, crește gradul de independență și încredere
în sine a acestora și pot fi evitate stări de pericol, sau pot fi identificate urgențe. Asistentul
social este alertat în cazul în care o persoană purtătoare de dispozitiv se află în afara
perimetrului prestabilit ca fiind sigur.
De asemenea, a fost prezentată și funcționalitatea de scanare a cărților de identitate ale
beneficiarilor cu recunoașterea automată a caracterelor, dezvoltată de Indeco Soft în cadrul
aplicației ASISOC ca parte a procesului de optimizare a fluxurilor specifice în cadrul Direcțiilor
de Asistență Socială. Astfel, culegerea și introducerea în sistem a datelor personale ale
beneficiarilor se execută automat, degrevând asistentul social de această sarcină consumatoare
de timp.
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