Direc?ia de Asisten?a Sociala Oradea are un site nou, ad
aptat cerintelor actuale Luni , 12 Octombrie 2020, 16:07
Începand de azi, 12 octombrie 2020, site-ul Direc?iei de Asisten?a Sociala Oradea (
www.daso-oradea.ro) va sta la dispozi?ie sub o noua infa?i?are, devenind mai per
formant ?i adaptat cerin?elor legislative actuale.
În prezent, cand internetul domina comunicarea in era digitala ?i mijloacele de co
municare on-line au devenit indispensabile in toate aspectele cotidiene, suntem
proactivi, adaptand site-ul institu?iei noastre pentru a veni in sprijinul ceta?enilor.
Acest demers deriva din nevoia de a fi cat mai transparen?i, pentru imbunatatirea a
ccesului la informatiile si serviciile oferite de catre Direc?ia de Asisten?a Sociala Or
adea, eliminarii procedurilor birocratice, imbunatatirii schimbului de informatii, a
calitatii serviciilor oferite, precum si a promovarii utilizarii internetului si a
tehnologiilor de varf, tot mai mult in aceasta perioada.
Noua platforma este u?or de accesat, chiar ?i de pe telefonul mobil, ceta?enii avand la dis
pozi?ie intreaga documenta?ie, precum ?i formularele necesare accesarii tuturor ben
eficiilor ?i serviciilor sociale oferite de catre DAS Oradea, precum ?i posibilitatea de a of
eri feed-back. Prin grafica mult imbunata?ita, vizitatorii se pot familiariza mai u?or cu ac
tivitatea desfa?urata de catre Direc?ia de Asisten?a Sociala Oradea, precum ?i cu misi
unea, obiectivele ?i strategia institu?iei noastre.
De asemenea, site-ul a fost adaptat pentru persoanele cu dizabilita?i, oferindu-le a
cestora posibilitatea accesarii informa?iilor cu doar un click. Introducandu-se aplica?ia de
accesibilitate User Way, persoanele cu dizabilita?i au posibilitatea personalizarii ?i ad
aptarii func?iilor acesteia la nevoile lor individuale. Unele dintre principalele func?ii al
e acestei aplica?ii sunt: cititor de ecran, marirea textului, intreruperea anima?iilor ?i fon
tul dislexic.
Parin?ii ai caror copii frecventeaza cre?ele noastre au acum posibilitatea de a accesa di
rect de pe site-ul nostru modalitatea de plata a contribu?iei la cre?e, printr-o aplica?ie dir
ecta catre Ghi?eul On-line din cadrul Primariei municipiului Oradea.
Aceasta noua interfa?a a institu?iei noastre, realizata de catre firma Tagspot De
velopment&Marketing SRL, a carei costuri se ridica la suma de 6480 lei, este
modalitatea prin care am in?eles sa ne adaptam contextului actual, facandu-ne mult mai a
ccesibili pentru comunitatea noastra.

