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PROIECT DE HOTARARE NR.
privind aprobarea P1anulu de restrueturare a Centrului de ingrijire i Asitent ă (CIA) Slobozia

Consiliul Judetean
Avănd in vedere:
- Referatul de aprob are UT.?;{:6L/2021din 16. 40)-J 2021 al Pre şedintelui Consiliului
Judetean Ialomita;
Adresa nr. 22425 din 07.12.2021 a Direc ţiei Generale de Asisten ţă Social ă şi Protectia
Copilului Ialomita;
- Nota de fundamentare nr. 22721 din 07.12.2021 a Directiei Generale de Asistent ă Social ă
Protectia Copilului lalomi ţa;
- Avizul nr. 32043/ANDPDCA/DDPD/MI/22.11.2021 at Autoritat ătii Nationale pentru
Drepturile Persoanelor cu Dizabilit ăţi, Cop' i i Adoptii,
Exanninind:
2 6t) 207PleRaportul de specialitate nr. 7-1
din Alt. ?PM al Compartimentului Coordonare Societ ăti,
Servicii i Institutii Publice Subordonate;
din
- Avizul UT.
al Comisiei juridice, de disciplin ă, drepturi, obligatii şi
incompatibilităti;
- Avizul nr.
din
al Comisiei pentru munc ă, sănătate, asistenţă socială
farnilie,
In conformitate cu:
- prevederile Legii nr. 448/2006 privind protectia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, eu modific ările ş i completările ulterioare;
prevederile art. I pet, 7 ş i ale art. II din O.U.G. nr. 69/2018 pentm modificarea şi completarea
Legii nr. 448/2006 privind protectia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- prevederile Deciziei Dr. 878/2018 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de
restructurare a centrelor rezidentiale pentni persoanele adulte cu handicap;
- prevederile
nr. 11412021 pentru modificarea unor acte normative, precum şi
reglementarea unor m ăsuri in domeniul protectiei drepturilor persoanelor Cu dizabilir ăti;
- prevederile art. 173 aim. (1) lit. d) ş i ale alin. 5 lit. b) din Ordonanţa de Urgent ă a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ările şi completările ulterioare;
In temeiul art. 196 Min. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgen ţă a Guvernului nr. 5712019 privind
Codul adrninistrativ, cu modific ările şi complet ările ulterioare,
HOT Ă RA$TE:
Art.1 Sc aprob ă Planul de restructurare a Centrului de ingrijire şi Asitentă (CIA) Slobozia,
conform anexei care face parte integrant ă din prezenta hot ărăre.
Art.2 Directia General ă de Asistent ă Sociald şi Protecţ ia Copilului Ialomita va duce la
indeplinire prevederile prezentei hot ărari.
Consi lul Jydetean lalotnIta
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Art.3 Prezenta hot ărLre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunic ării.
Art.4 Prin grija Secretarului General al Judetului Ialomita, prezenta hot ărăre va fi comunicat ă,
spre ducere la indeplinire, Directiei Generale de Asistent ă Socială i Protectia Copilului Ialomita, şi,
spre ştiintă, Compartimentului Coordonare Societ ăti, Servicii şi Institutii Publice Subordonate
Institutiei Prefectului — Judetul Ialomita, urmând s ă fie publicat ă pe site-ul Consiliului Judetean
Ialomita, sectiunea Monitorul Oficial al Judetului.

PRE$EDINTE,
MARIAN PAVEL

Avizat,
Secretarul General al Jude ţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Rd/Oc
N.R.F
2 ex.

Cod FP -07-06, vets, L

la Hot ărdrea CJ Ialomita nr.

din

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIAL&
Ş I PROTECTIA COPILULUI IALOMITA
Str. C. Dobrogeanu-Gherea nr.1, Slobozia, jud. lalomita, cod 920033
Tel. 0243 / 231088; 0243 1 216657; 0243/206101; Fax 0243/233407

Operator date cu caracter personal 8324
Nr. 19967/25.10.2021

PLANUL DE RESTRUCTURARE A
CENTRULUI DE INGRUIRE 51 ASISTENT Ă (CIA) SLOBOZIA
CAPITOLUL I - CONSIDERATII GENERALE
1. Contextul elaborArii planului de restructurare
Dezinstitotionalizarea persoanelor adulte cu dizabilit ăţ i cuprinde transferul persoanelor
adulte cu dizabilit ă ti din centrul rezidential care face obiectul restructurkii in alte servicii
specializate, adecvate nevoilor identificate ca urrnare a procesului de evaluare precum ş i
dorintelor acestora, precum ş i dezvoltarea de servicii sociale Cu rol de prevenire în cadrul
comunitălii de tipul centrelor de zi.
Restructurarea Centrului de ingriiire ş i Asistent ă Slobozia (CIA) are ca scop reducerea
capacit ătii institutionale la 50 beneficiari, precum ş i asigurarea de servicii sociale
specializate in conformitate Cu nevoile identificate in cadrul procesului de evaluare, urmate
de completarea i diversificarea activitgtilor de abilitare/reabilitare, asistent ă/suport ş i a
deprinderilor de viat ă independent ă . Prin restructurarea Centrului de Tngrijire ş i Asistent ă
Slobozia se realizeaz ă ş i transferui a 50 beneficiari intr-un alt centru de ingrijire 5i asistent ă , care
urmeaz ă să fie infiintat.
Planul de restructurare al centrului cuprinde elementele de programare, organizare ş i
coordonare ale actiunilor care compun procesul de dezinstitutionalizare a persoanelor cu
dizabiliati, de prevenire a institutionaliz ă rii, precum ş i de adecvare a ofertei de servicii
sociale specializate nevoilor identificate pentru beneficiarii din sistemul rezidential pentru
care nu pot fi identificate alternative la institutionalizare.
2. Cadrul legal
Principalele documente de referint5 sau conexe pentru realizarea procesului de
restructurare sunt:
• Legea nr. 448/2006 privind protectia i promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicat ă , cu modificgrile i cornplet ă rile ulterioare;
• Legea nr, 221/2010 pentru ratificarea Conventiei privind drepturile persoanelor cu
dizabilit ăti, adoptat ă la New York de Adunarea General a Organizatiei Natiunilor Unite
la 13 decembrie 2006, deschis ă spre semnare la 30 martie 2007 ş i semnat ă de Romania
la 26 septembrie 2007;
• Hot ă rarea de Guvern nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a preveclerilor Legii nr. 448/2006 privind protectia i promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, cu modifickile şi completgrile ulterioare;
• Hotkarea de Guvern nr. 655/2016 pentru aprobarea Strategiei
'Q societate
fă ră bariere pentru persoanele cu dizabilit ă ti" 2016-2020 ş ' ' Ta-i*TuVC, erational
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privind implementarea Strategiei nationale "0 societate fă r ă bariere pentru persoanele
cu dizabilit ă ti" 2016-2020;
Hot ă r ă rea de Guvern nr. 1.002/2019 privind organizarea ş i functionarea Autorit ă tii
Nationale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilit ă ti, Copii si Adoptil;
Ordinul Ministerului Munch i ş i Justi ţiei Sociale nr. 82/2019 privind aprobarea
standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate
persoanelor adulte Cu dizabilit ă ti;
Decizia Pre ş edintelui Autorit ă tii Nationale pentru Persoane cu Dizabilit ă ti nr. 878/2018
pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de restructurare a centrelor
rezidentiale pentru persoanele adulte cu handicap;

3. Obiectivele generale i specifice ale procesului de restructurare
Obiectiv general:
specializate de tip
asigurareafimbun ăt ătirea
serviciilor sociale
reziderrtial pentru persoanele cu dizabilit ăţ i, adecvate nevoilor acestora, In centre
specializate cu o capacitate de maxim 50 de locuri.
Oblective specifice:
> analiza obiectiv ă a situatlei prezente, stabilirea priorit ătilor ş i a modalit ătilor de
implementare a procesului de restructurare in baza prelucr ă rii rezultatelor evalu ă'ril
persoanelor cu dizabilit ă ti din CIA Slobozia;
• evaluarea persoanelor cu dizabiliati din CIA Slobozia, cu instrumentul unic de
evaluare la nivel national (Fi şă de evaluare a beneficiarului);
• identificarea serviciilor adecvate nevoilor beneficiarilor, a şa cum au rezultat acestea In
etapa de evaluare;
> stabilirea modalit ătilor de transfer a persoanelor adulte cu dizabilit ă ti in serviciul nou
infiintat i Incheierea procesului p ă n ă la finalul anului 2023;
> implementarea planurilor personalizate In serviciile sociale create la finalul procesului
de restructurare.
Rezultate ateptate:
o analiz ă obiectiv ă a situatiei Centrului de Tngrijire ş i Asistent ă Slobozia realizat ă ;
> o planificare a serviciilor pentru urm ă toarea perioad ă, in baza listei de nevoi specifice
ale beneficiarilor;
> 98 persoane cu dizabilit ă ti din CIA Slobozia evaluate;
> 1 centru de ingrijire şi asistent ă nou Infiintat;
> 50 de persoane cu dizabiIit ţ i transferate in Centrul de ingrijire ş i Asistent ă infiintat in
municipiul Urziceni;
> un CIA restructurat, cu o capacitate de 50 locuri ş i va oferi servicii ş i activit ăti conform
specificului institutiei ş i nevoilor beneficiarilor în acord cu rezultatele obtinute din Fia
de evaluare a beneficiarului;
> imbun ăt ătirea colabor ă rii colabor ă rii interinstitutionale la nivel local ş i judetean, in
scopul respecfă rii drepturilor persoanelor cu handicap;
> angajarea si formarea personalului specializat pentru a di rs f116:::P) de activiati, in
concordant ă cu nevoile identificate ca urmare a evalu ă rii bin rciWrilcir.
,.;
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CAPITOLUL H PREZENTAREA SITUATIEI ACTUALE A CENTRULUI REZIDENTIAL DE TIP VECHI
a) date de identificare si de contact: nume, cod conform HG nr. 867/2015, adresa
de poste! electronica
"Centrul de Tngrijire ş i Asistent ă Slobozia" are sediul in municipiul Slobozia, strada Lacului, nr.
6, judetul lalomita, cod postal 920024, telefon/fax 0243/233020, e-mail
viorica_tdc@yahoo.corn, cod serviciu social 8790 CR-D-1, conform H.G. nr. 867/2015, licent ă de
functionare Seria LF, nr.0000043/20.10.2017.
b) scurt istoric: anul
evolutia în timp a destinatiei
„Centrul de Tngrijire i Asisterrt ă Slobozia" a fast infiintat prin Decizia nr. 424/31.10.1977 a
Consiliului Popular Judetean lalomita sub denumirea de C ă rnin Spital de Bolnavi Cronici. Din
anul 1990 Ong In 2003 centrul s-a aflat in subordinea Inspectoratului de Stat Teritorial pentru
Persoane cu Handicap lalomita, av ă nd personalitate juridic. in anul 1999, prin O.U.G. nr. 102,
institutia se infiinteaz ă prin reorganizare ca institutie de protectie special a persoanelor cu
handicap, potrivit anexei Ordonantei, sub denumirea de Centru de Tngrijire i Asistent ă , Prin
Hot ă r ă rea Consillului Judetean lalomita nr.35/30.11.2004, Centrul de ingrijire i Asistent ă
Siobozia s-a reorganizat ca structura f ă ră personalitate juridic ă , in subordinea Consiliului
Judetean lalomita, In cadrul Directiei Generale de Asistent ă Social ş i Protectia Copilului
lalomita.
Tncep ă nd cu anul 1990 a existat o preocupare permanent ă pentru cre şterea calit ă tii vie ţ ii
beneficiarilor prin Imbun ă t ă tirea condiVilor de trai, pentru realizarea acestui obiectiv prioritar ă
fiind obtinerea de fonduri. În perioada 2002-2006, printr-un proiect de sponsorizare, in valoare
de 250.000 euro, finantat de Fondation Pour L' Aide aux Personnes Agees Roumanie, centrul a
fast amenajat si modernizat in totalitate (pavimente cu faiant ă ş i gresie, geamuri termopan,
schimbat u ş i, instalatii electrice, sanitare). in cursul anului 2006, cu finantare de la Autoritatea
National ă a Persoanelor cu Handicap, au fast realizate lucr ă ri de reamenajare a grupurilor
sanitare prin adaptarea acestora la nevoile persoanelor cu handicap motor. Tn perioada 20112013, centrul a beneficiat de lucr ă ri de reabilitare ş i extindere in cadrul proiectului "Extindere,
reabilitare termic ă ş i dotare „Centrui de Tngrijire ş i Asistent ă", municipiul Slobozia, judetul
lalomita" cod SM1S 24602, finantat in cadrul Programului•Operational Regional 2007-2013, Axa
prioritar ă 3 - Trnbun ătătirea infrastructurii sociale, Dorneniul major de interventie 3.2, prin
intermediul c ă rora au fost suplimentate cabinetele destinate derul ă rii de activit ă ti de
recuperare pentru beneficiarii centrului.
c) În coordonarea/in subordinea, conducere
Centrul de ingrijire ş i Asisterrt ă Slobozia functioneaz ă din data de 01.01.2005, conform Hot ă ră rii
Consiliului Judetean Ialomita nr. 35/30.11.2004, ca structur ă fă ră personalitate juridic ă, in
cadrul Directiei Generale de Asistent ă Social ă ş i Protectia Copilului lalomita, conducerea fiind
asigurat ă de un ş ef centru.
d) situalia juridic5 a cl5dirii/locatiei
Conform Hot ă r ă ril nr. 56/23.03.2017 a Consiliului Judetean laIomia, imobilul in care îi
desfăş oar ă activitatea CIA Slobozia ş i terenul aferent trec din domeniul public at municipiului
Slobozia in domeniul public al judetului lalomita şi sunt transmise In administrare Directiei
Generale de Asistent ă Social ă ş i Protectia Copilului lalomita.
e) capacitate aprobat5 si existent5:
4,1
Capacitatea aprobat ă a centrului este de 100 locuri. L pad ocup4e data de 30.06.2021 — 98
de locuri.
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conditii de cazare: numAr de camere/dormitor, numgr de paturi in camerăidormitor,
numAr de grupuri sanitare separate pentru femei, separate pentru b'grbati, separate
pentru personal
Centrur îi desfăş oară activitatea intr-o cl ădire tip P+4, cu suprafa ţa construit ă de 520 m 2, cele
patru etaje ale cl ă dirii av ă nd aceia ş i structur ă/compartimentare. In perloada 2011-2013, prin
intermediul proiectului "Extindere, reabilitare termic ă ş i dotare „Centrul de ingrijire ş i
Asisten ţă ", municipiul Slobozia, jude ţul lalomi ţa" cod SMIS 24602, etajul I al centrului a fost
extins (leg ătura se face printr-o pasarel ă acoperit ă ), in partea dezvoltata prin extindere,
infiin ţă ndu-se: 1 cabinet psiholog, 1 cabinet ergoterapie, o camer ă cu teras ă pentru vizitatori, 1
club pentru beneficiari, 1 grup sanitar.
Cei 98 beneficiari, persoane adulte cu dizabilit ăţi, sunt repartiza ţ i pe cele 4 etaje ale cl ă dirii,
fiind caza ţ i că te 2 sau 3 beneficiari in dormitor.
Centrul are in structura sa un num ă r de 44 dormitoare, repartizate dup ă cum urmeaz ă :
Etajul I - 5 dorrnitoare (suprafa ţa 15.12 mp/camer ă ), in care stint caza ţ i Cate 2 beneficiari,
fiecare dormitor este dotat Cu 2 paturi, 2 noptiere, 1 dulap pentru echipament beneficiari, 1
televizor, 1 lavoar. De asemenea, la etajul I sunt situate: 1 izolator pentru prevenirea r ă sp ă ndirii
bolilor infecto-contagioase (cu grup sanitar propriu, dotat cu 2 paturi, 2 noptiere i l lavoar,1
televizor, 1 frigider, cu a suprafa ţă de 15.12 mp), 1 punct farmaceutic, 3 cabinete medicale, 2
birouri pentru personal administrativ, 1 magazie pentru lenjerie, 2 camere dotate cu vestiare
pentru personalul angajat , 1 sal ă mese oficiu (dotate cu un frigider, un aragaz, 6 mese, 20
scaune, 1 spalator, 1 dulap pentru vesel ă, televizor, biblioteca, aparat de aer condi ţ ionat, av ă nd
o suprafa ţă de 44.6 mp/sal ă ) , 2 grupuri sanitare, 1 magazie echipament beneficiari.
Etajele II, III IV: sunt cazaţ i 26/30 de beneficiari pe fiecare etaj, la fiecare nivel fiind un num ă r
de 13 dormitoa re (suprafa ţ a 15.12 mp/camer ă ), in care sunt caza ţ i căte 2/3 beneficiari, fiecare
dormitor fiind dotat cu 2/3 paturi, 2/3 noptiere, 1 dulap pentru echipament beneficiari, 1
televizor, 1 lavoar. De asemenea, pe fiecare nivel stint situate ş i: 1 izolator pentru prevenirea
ră sp ă ndirii boliror infecto-contagioase (dotat Cu 2 paturi, 2 noptiere, 1 dulap, 1 masa, 1 scaun
o suprafa ţă de 15.12 mp), 1 sal ă mese ± oficiu (dotate cu un frigider, tin aragaz, 9 mese, 30
scaune, 1 dulap pentru vesel ă , 1 sp ă l ă tor, 1 televizor, aparat de aer condi ţ ionat, suprafa ţa
acestora fiind de 44.6 mp), 2 grupuri sanitare, 2 magazii pentru depozitat echipamentul si
cazarmamentul beneficiarilor.
La nivelul centrului din totalul celor 44 de dormitoare, 1 este dotat cu un singur pat, 11 camere
cu 2 paturi ş i 32 ca mere cu 3 paturi.
Grupurile sanitare sunt diferen ţ iate pentru femei ş i b ă rbaţ i - 4 grupuri sanitare pentru femei
(dotate cu 8 WC, 4 buc. cad, 6 lavoare), 4 grupuri sanitare pentru b ă rba ţ i (dotate cu 8 WC, 4
buc. cad ă, 6 lavoare), 2 grupuri sanitare pentru personal (dotate cu 3 WC, 3 lavoare).
g) conditii de admitere: cine se refera spre centru, documentatia necesara pen tru
admitere, durata minima si maxima de safutionare a unei cereri de admitere
Pot beneficia de servicille oferite de Centrul de Tngrijire si Asisten ţă Slobozia persoanele care:
o solicita admiterea în centru;
o au domiciliul legal in jude ţ ul lalomi ţ a;
o deţ in certificat de persoana cu handicap;
0
au recomandare de la Comisia de Evaluare a Persoanelor
cu Handicap.
Beneficiarii Centrului de Tngrijire ş i Asisten ţă Sobozia sunt persoane adulte cu dizabilit ăţ i, care
se reg ă sesc in una dintre urm ătoarele situa ţ ii:
o nu au locuinţă ş i nici posibilitatea de a- ş i asigura candi ţ ii de lacuit pe baza
resurselor proprii;
o nu se pot gospod ă ri singure on necesit ă supravegh SsrinWijir,e's ecializat ă ;
f)

,
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se afl ă In imposibilitatea de a- şi asigura nevoile sociale din cauza bolii on a st ă rii
fizice ş i psihice;
o nu realizeaz ă venituri proprii sau acestea sunt insuficiente pentru asigurarea
îngrijirii necesare.
Admiterea în centru se face fie la propunerea Serviciilor publice de asistent ă social ă In a c ă ror
raz ă teritorial ă îş i are domiciliul viitorul beneficiar, fie in baza unei cereri, a beneficiarului sau a
reprezentantului s ă u legal, depus ă la secretariatul D.G.A.S.P.C., unde va fi Inregistrat ă .
Dup ă Inregistrare, cererea va fi Inaintat ă directorului general al DGASPC, care va dispune
evaluarea situatiei socio-medicale a solicitantului de c ătre Serviciul de Asistent ă Social ă pentru
Persoane Adulte.
Serviciul de Asistent ă Social pentru Persoane Adulte efectueaz ă evaluarea primar ă , socio medical ă a cererii, pe baza documentelor depuse ş i prin deplasare la domiciliul persoanei In
cauz ă sau dup ă caz, In alte locatii (spital, etc.) ş i Inainteaza un raport directorului general al
institutiei, prin care propune aprobarea sau respingerea solicitärii, dup ă caz, argument ă nd
propunerea facut ă .
Aprobarea sau respingerea cereril se comunic ă persoanei care a efectuat cererea prin adresa
scris ă . În cazul in care cererea a fast aprobat ă , persoanei In cauza i se comunic ă ş i
obligativitatea intocmirii dosarului necesar intern ă rii, conform unei liste transmise, precum ş i
faptul c ă cererea este Inregistat ă pe lista de a şteptare existent ă la nivelul
Internarea în Centru de ingijire ş i Asistent ă a persoanelor Inregistrate pe lista de a şteptare, se
realizeaz ă In momentul eliber ă rii unui loc In centru.
Directorul general al D.G.A.S.P.C. lalornita, In baza raportului Inaintat de Serviciul de Asistent ă
Social pentru Persoane Adulte, emite dispozitia de admitere in centru, dispozitie ce va fi
comunicat ă serviciilor de specialitate din cadrul D.G.A.S.P,C., precum i persoanei pentru care sa realizat internarea.
Documentatia necesar ă pentru admitere:
o cerere de admitere In centru, semnat ă de beneficiar sau de reprezentantul legal;
o dispozitia de admitere, aprobat ă de directorul general al institutiei, In original;
o copie dupa actele de identitate ale beneficiarului;
o cople dupa certificatul de na ştere, de c ă sătorie sau de deces al apartin ă torului;
o copie dupa documentul care atest ă incadrarea 'in grad de handicap;
o a deverint ă de venit;
o documente doveditoare a situatiel locative;
o ultimul talon de pensie, dac ă este cazul;
o copii ale hot ă ră rilor judecatore şti actualizate, prin care s-au stabilit obligati' de
Intretinere ale unor persoane, în favoarea, sau în obligatia celui care solicit ă
admiterea (copie a contractului de v ă nzare-cump ă rare, Intre persoana care
solicit ă internarea ş i unul dintre copii sau sustin ătorii legal' dup ă caz);
o analize medicale (MRF- cazuri psihici, VDRL, examen coproparazitologic, testul
I-11V, antigen Australia), examen neuro-psihiatric, evaluare psihologic ă ;
o adeverint ă cu privire la terenul agricol detinut, de la Registrul Agricol (dac ă
p ă m ă ntul este lucrat in asociatie ş i exist ă Lin contract de arena copie dup ă
acesta);
o adeverint ă medical ă care s ă precizeze Ca' nu siper ă-CFelj-pl infecto-contagioase;
o recomandarea medical ă din care rezultă tipyl de(*WV -) dicat;
o scrisoare medical ă c ătre medicul unitatii defaSist,en
I
o fi ş a de evaluare socio-medical ă ;
o
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o

ancheta social, realizat ă la domiciliul persoanei care solicit ă admiterea in
centrul reziden ţ ial, de c ă tre primaria din raza teritorial-administrativ ă respectiv ă,
Cu propunerea instituirii unei m ă suri de protec ţ ie de tip reziden ţial Intr-o
institu ţ ie de protec ţ ie social ă ;
O pentru persoanele f ă ră susţin ători - acord de la autoritatea public ă local ă din
care s ă relas ă câ aceasta asigurâ inmormântarea persoanei cu handicap;
o pentru persoanele cu sus ţin ători — declara ţie autentificat ă la notar a
susţ in ătorilor din care s ă reias ă c ă asigur ă inmormântarea ş i diferen ţ a de cost
existen ţ a intre contribu ţ ia lunar stabilit ă si contribu ţ ia persoanei cu handicap;
O dovada eliberat ă de Serviciul Public de Asistentă Sociala din cadrul prim ă riei de
domiciliu, prin care se atest c ă acesteia nu i s-au putut asigur ă protec ţia ş i
ingrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate — cf. art. 19, lit. d
din HG nr. 268/2007;
O pentru persoanele cu handicap psihic/mintal — hot ă râre de curatel ă/tutela,
pentru reprezentarea în rela ţ iile cu centrul ş i copie Cl pentru curator/tutore.
R ă spunsul la cererea de admitere se comunic ă persoanei in maxim 30 de zile de la data
efectu ă rii acesteia, admiterea in centru realizându-se in limita locurilor

h) lntreiri - lesiri pe perioada 1 ianuarie - 30 !Lillie 2021, motivele iesirii:
Intră ri: 3 beneficiari, ie ş iri: 23 beneficiari
Motivele iesirilor: 6 cazuri de deces ş i 16 transferuri pe perioad ă nedeterminat ă în alt centru de
tip reziden ţ ial, în vederea acord ă rii/primirii de servicii corespunz ătoare nevoilor prezente ale
beneficiarilor, 1 reintegrare in familie.
I) descriere din punct de vedere al pozitiontwii Tn comunitate, al proximittifil dinar de
acces si al mijioacelor de transport, al distantelor fare) de orasul cel mai apropiat
Centrul de Tngrijire ş i Asistent ă Slobozia este unitate public de interes local, amplasat ă în
Municipiul Slobozia, strada Lacului, nr. 6. Centrul este pozi ţ ionat în zona de nord-vest a ora ş ului
ş i se invecineaz ă la sud Cu Centrul de zi pentru persoane vârstnice, la est cu Spitalul Jude ţean de
Urgen ţă Slobozia, la vest strada Lacului, vis-a-vis Casa Jude ţ eanâ de Pensii, la o distantă de 400
m fa ţă de centrul ora ş ului Slobozia. Centrul dispune de infrastructur ă necesar ă desfia ş ură rli
activit ă til (alimentare cu apa ş i canalizare, alimentare Cu energie electric ă ş i gaze, linie
telefonic ă direct). Centrul este pozi ţionat accesibil fa ţă de mijloacele de transport in comun ş i
fa ţă de alte servicii din comunitate, mijloacele prin care se asigur ă imprejmuirea nu impieteaz ă
vizibilitatea. Centrul dispune de 1 post telefonic fix, accesibil beneficiarilor, existând ş i
beneficiari care detin telefoane mobile personale.
j) descriere a relatiilor cu comunitatea si a moduli."' Fn care persoanele adulte cu
handicap asistate "in centru beneficiazil de serviciile din cornunitate (spital, policIinic
dispensar, scoard, frizerie/coafur& biserica etc.):
Amplasarea Centrului in comunitate permite accesul beneficiarilor Is toate serviciile ş i
facilităţ ile existente (s ă n ă tate, educa ţ ie, culturâ, petrecerea timpului liber, reIaii sociale).
Centrul incurajeaz ă ş i sprijin ă beneficiarii pentru a men ţ ine rela ţii cu familia ş i prietenii, punând
la dispoziţ ia acestora o camera amenajat ă pentru int6Iniri/vizite. De asemenea, amenajarea
curţ ii centrului permite organi2area de activit ăţi cu beneficiarii, in aer liber, atunci cand permit
conditiile meteo. Zilnic, o parte din beneficiari inso ţiţ i de personal, se deplaseaz ă Is
cump ă râturi, la magazinele din proximitatea centrului.
Persoanele adulte cu handicap asistate in centru beneficiaz ă de servicii rnedicale de specialitate
furnizate de Spitalul Jude ţean de Urgent ă Slobozia (aflat in im di-aa--apropiere), de cabinete
medicale individuale, dar si de serviciile unor unit ăţ i spitalI9 eilin:a16).yriete. Serviciile de
frizerie/coafur ă, manechiur ă , pedichiur ă sunt furnizate
ţ—Vulti de c ă tre frizerul
r
Ctd rt..) „n
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angajat cu contract individual de munc ă . Diverse servicii religioase sunt efectuate de preoti din
cadrul Episcopiei Sloboziei ş i Că l ă ra ş ilor "fn baza unor parteneriate incheiate. Centrul are
incheiate contracte de voluntariat cu persoane fizice, cu unit ă ti de învă t ă m ă nt de la nivelul
judetului, care ocazional desf ăş oară activit ă ti/actiuni în unitate.

k) descriere din punct de vedere al gradului de adaptare/accesibilizare:
• ponderea spatiilor adaptate fat ă de cele neadaptate din cl5dire
Centrul este adaptat corespunz ător nevoilor persoanelor cu dizabiiit ăţ i, dot ă rile permit accesul
neingră dit al persoanelor în toate spatiile centrului, oferindu-le sigurarrt ă . Cl ă direa dispune de
in lift pentru transportul persoanelor, exist ă că i de acces ce permit deplasarea beneficiarilor Cu
fotoliul rulant, sectiile sunt dotate cu m ă n ă curent ă, grupurile sanitate sunt prev ă zute cu vase
WC speciale pentru persoanele cu handicap locomotor, cu bar ă de m ă n ă , b ă ile au scaune
speciale pentru efectuarea toaletei ş i igienei persoanelor imobilizate, centrul dispune de un
elevator medical destinat transferului persoanelor Cu probleme severe de mobilitate de pe pat
pe scaunul cu rotile, în cada de baie.
• specificarea spatiilor total inaccesibile persoanelor care utilizeaz ă fotoliu rulant sau
prezint ă deficiente senzoriale - nu este cazul.
I) date statistice referitoare la beneficiari: grupe de verrstei, sex, grade şi tipuri de
handicap, provenlentel (din judeţ sau din alte judete, conform adresei de
domiciliu/reşedint6) - 30.06.2021
• grupe de varst ă ;
o 21-29 ani: 6 beneficiari
o 30-39 ani: 21 beneficiari
• 40-49 ani: 14 beneficiari
O 50-59 ani: 22 beneficiari
O 60-69 ani: 12 beneficiari
O 70-79 ani: 11 beneficiari
O 80-84 ani: 6 beneficiari
o 85 ş i peste: 6 beneficiari
• sex: 98 beneficiari din care 47 femei şi 51 barbati
• grade si tipuri de handicap:
Tip handicap

Nr total

gray
cu
asistent personal

Grad gray

Grad

Gray

Grad mediu

accentuat

Fizic

18

9

0

7

2

Auditiv

1

0

0

0

1

Vizual

2

0

0

0

2

Mintal

52

24

2

23

3

Psihic

11

1

0

10

0

Asociat

13

5

1

6

HIV SIDA

1

1

0

0

-

Total

•

0

3
46
9
40
98
provenienta (din judet sau din aite judete, conform adresei de domiciliu/resedint ă ):
toate persoaneie gazduite in CIA Slobozia au domiciliul I
1415"41-etul lalomita.

m) situatia privind interventiile rnedicale specializate pe(i/t, Ę6Oefidel
1) tipuri de interventii specializate
O psihiatrice
O boll cronice
o HIV/SIDA
o boll rare
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o altele
2) num5r de beneficiari pe fiecare tip de interventie specializatk pentru perioada 1
ianuarie - 30 iunie 2021:
o psihiatrice: 192
o boll cronice: 325
o HIV/SIDA: 2
o boll rare: 1
o altele: 111
3) num5r de beneficiari din perioada 1 ianuarie -30 iunie 2021 pentru care s-a dep ă Ot
perioada de 90 de zile de spitalizare in unit ăti spitalice şti pentru tratarea bolilor cronice,
in spitale de psihiatrie sau spitaie pentru boll psihice, alte specialitati: 0 beneficiari;
4) situatia medicamentelor din punct de vedere al frecventei cu care se schimb5
medicatia: Beneficiarii primesc medicatie conform patologiei cronice, aceasta
schimb ă ndu-se doar în caz de modificare a sterii de s ă netate sau in urma investigatiilor de
specialitate clinice i paraclinice periodice şi în cadruf programelor nationale. Medicatia se
asigură exclusiv In baza prescriptiei medicale emise de medicul de familie sau medicii
speciali şti. Investigatiile medicale se efectueaze on
eke on este nevoie, frecventa
acestora putâncl fi creseute In functie de simptomatologia prezentate de fiecare
beneficiar.

n) prezentare a structurli de personal $i a calificarii acestuia (n um& personal de
specialit ate, num ăr personal de asisten ţ
ş i ingrijăre, num ăr personal de
intrerinere/administrativ):
Structura statului de functil al Centrului de Ingrijire si Asistent ă Slobozia se prezint ă astfel:
Total personal —80 salariati, din care:
o personal cu functil de conducere: 2
• ş ef centru: 1 (Diplom ă de Master Universitatea "Spiru Haret" din
Bucure şti, Facultatea de Sociologie-Psihologie, Diplom ă de Lieent ă
Academia de Stud ii Economice Bucure şti);
coordonator personal de specialitate: 1 (Diplom ă 5coala Postliceal ă de
Specialitate).
o personal de specialitate: 17
• medic specialist: 1 (Diploma de Licent ă Universitatea de Medicine ş i
Farmaeie "Carol Davila" Bucure şti)
• psiholog practicant: 1 (Diplorne de Licente, Universitatea "Spiru Haret"
din Bucure şti, Facultatea de Sociologie-Psihologie)
▪ asistenti medicali: 15 (Diplome 5coala Postliceal ă de Specialitate)
o personal auxiliar de ingrijire: 43
• infirmiere: 34 (Certificat curs de infirmiere, curs de surori voluntare de
Cruce Rosie)
▪ ingrijitoare beneficiari: 9 (Certificat de calificare)
o personal cu functli administrative, gospoderire, intretinere-reparatii, deservire:
18
• administratorl (Diplome de bacalaureat)
• buc ătari: 6 (Certificat de calificare)
• speletorese: 3 (Certificat de callficar,e),
• ienjerese: 3 (Certificat de
• muncitori calificati: 3 (Ce tific
re/absolvire pentru ocupatia
electrician, fochist, frizer )
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paznici: 5 (Certifjcat de calificare profesionalâ)

a) prezentare a tipurilor de instruirilformari care au fost realizate in perioada 2018-2019
nurn ărul personalului care a beneficiat: 78 dintre salariatii CIA Slobozia au participat
la cursuri de formare profesionalg/instruiri profesionale.
• tema instruiriiiform ă rii: Respectarea drepturilor persoaneior cu
Insu ş irea notiunilor fundamentale de igieng, Instructaj periodic in domeniul
situatiilor de urgenVă, securitate si s ă ngtate în muncg, M ă suri de prevenire a
riscului epidemiologic în unit ă ti sociale, instrumente de lucru In situatii de criz ă
pentru personalul serviciilor sociale, Curs de fornnare profesionala pentru
ocupatia de manager Tntreprindere socialg.
• tipul de certificare (certificat de participare, certificat competente sociale ş i
civice, alte tipuri) : certificat de participare/certificat de absolvire.

CAPITOLUL III - EVALUAREA BENEFICIARILOR (PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATO DIN
CENTRUL REZIDENTIAL DE TIP VECHI
1. Organizarea şi desrdşurarea evaluării nevoilor specifice ale persoanelor adulte cu handicap
din centrul rezidential de tip vechi
Etapele în oreggirea ş i realizarea evalu ă rii nevoilor beneficiarilor Centrului de Tngrijire
Asistent ă Slobozia au fost urratoareie:
Constituirea Comislei multidisciplinare de evaluare a beneficiarilor Centrului de ingrijire

-

-

-

ş i Asistent ă Slobozia prin Dispozitia nr. 2045/23.11.2018 a Directorului General al
Şef Centru
D.G.A.S.P.C. lalornita), cu urnigtoarea componeryt ă Todid Viorica
coordonator echip ă ; Durnitru Emilia — coordonator personal de specialitate (asistent
medical principal); Ursea Viorica psiholog. Conform Dispozitiei, Cornisia de evaluare îi
va desfăş ura activitatea la sediul Centrului, prin aplicarea Fi ş ei de evaluare a
beneficiarului, prin consultarea dosarului personal al acestuia, prin discutil cu
beneficiarul i cu reprezentantul legal al acestuia (dup ă caz) ş i va realiza la finalui
activit ă tii de evaluare, prelucrarea datelor obtinute ş i elaborarea Raportul sintetic care
constituie baza planific ă rii etapelor de restructurare.
Transmiterea de adrese c ă tre reprezentantii legali/apartingtori prin care ace ştia erau
invitati la sediul Centrului pentru a fi informati Cu privire la demersul evalugrii ş i a
exprim ă rii acordului cu privire la aranjamentele de ggzduire pentru persoana evaluatg.
Persoanele, care din motive objective nu s-au putut deplasa la sediul centruiui, au fast
informate a pot transmite acordul semnat prin alte c ă i de comunicare (pot/e-mail). În
urma acestui demers au fast obtinute un num ă r de 44 de acorduri ale reprezentantilor
legali/apartingtorilor.
Evaluarea s-a realizat Intr-un spatiu din centru (unul dintre cabinete), amenajat în a şa fel
"'neat s ofere sigurarrt ă , confort i confiderrtialitate fiecgrui beneficiar in parte. Acolo
unde situatja medical a impus, evaluarea s-a realizat In camera beneficiarului.
Fiecare beneficiar a participat la evaluare, singur sau Tnsotit de reprezentantul
legal/apartingtor (dupg caz). Evaluarea s-a realizat prin aplicarea individual ă a Fiş ei
standard de evaluare aprobatg prin Decizia nr. 878/2018, iar procesul a presupus discutji
Cu beneficiarii (acolo unde starea de s ă ngtate psiho-somatic ă a acestora a permis),
discutii cu familia, consultarea dosarelor medical
iiaci le, precum ş i discutii Cu alti
speciali şti din centru care lucreaz ă direct cu ace 10.
Fisa de evaluare a fast aplicatg initial unui nu
•
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Evaluarea a vizat identificarea nevoilor ş i a serviciilor specifice de care au nevoie
persoanele adulte cu dizabiliati, a furniz ă rii serviciilor specifice în folosul acestora, a
imbun ăt ătirii dialogului cu persoanele Cu dizabiIiti ş i familiile acestora, a schimb ă rii de
perspectiv ă în abordarea
în anul 2021, ulterior diminu ă rii num ă rului de beneficiari ai Centrului, în vederea
revizuirii Planului de restructurare, pentru cei 98 de beneficiari din cadrul centrului au fast
consuitate Fi ş ele de evaluare initiale, dar şi Planurile individuale de interventie ş i obiectivele
stab lute în acestea.

2. Prelucrarea date/or i informatiilor obtinute din evaluare
Prelucrarea datelor obtinute in urma evalu ă rii s-a realizat de c ă tre membrii echipei de
evaluare, fiind consultat ş i coordonatorul Serviciului de Asistent ă Social pentru Persoane
Adulte din cadrul Directiei. Prelucrarea datelor s-a realizat îri conditii de confidentialitate. in
urma prelucr ă rii datelor a fast elaborat un raport sintetic, care a constituit baza planific ă rii
etapelor restructur ă rii.
La evaluarea initial au participat un num ă r de 135 beneficiari, persoane cu dizabil ŕt ăţ i fizice,
somatice, auditive, vizuale, mentale, psihice, asociate, HIV-SIDA, de sex masculin si feminin, cu
vă rste cuprinse intre 21 şi 101 ani, posesoare de certificate de incadrare in grad de handicap
emise de Comisia de Evaluare Complex a Persoanelor Adulte cu Handicap laromita.
Pe parcursul procesului de evaluare a beneficiarilor CIA Slobozia au fast folosite ca metode ş i
tehnici de lucru: fi şa de evaluare, interviul, observatia, analiza documentelor (closarul
ben eficia rului).
Etapa a doua, cea de revizuire a Planului de restructurare, s-a adresat unui num ă r de 98
de beneficiari. Ca urmare a acestui demers a fost revizuit inclusiv Raportul sintetic elaborat
În urma reevalu ă ril beneficiarilor, a obiectivelor stabilite pentru ace ştia ş i a evolutiei pe
parcursulultimului an, s-au obtinut urm ă toarele date:
Centralizator MODUL 1: DATE DEMOGRAFICE
51
Num5r beneficiari -135
M

Vârsta

Educatie

F

47

21 — 29 ani

6

30 — 39 ani

21

40 — 49 ani

14

50 — 59 ani

22

60-69 ani

12

70 — 79 ani

11

80 — 84 ani

6

85 ani ş i peste

6

Studii universita re
Studii liceale

2

Scoala
profesional ă
Studil primare (1- 4 clase ',-,

6

....._
..----cN•jr

P:1 .7,7 n

---..,

,` ,

_
—

,,

L,

14
10

Stare civil ă

Studii generale
Invatamant special
Fr ă studii
F ă ră deprindei de scris/citit

12
9

Neds ă torit
C5s5torit
Divortat

65
5
4

Vaduv

21

Relatie neoficializat ă/ concu bin

3
98

18
31

Etnie

Rom ă n ă

Statut profesional

Pensionar
Nu exista statut professional (f5r ă venituri/asistati
sociali)

47
51

Situatia g ă zduirii
(aranjarnentul de gazduire
preferat
de
persoana
evaluat ă )

S ă ră mân ă acolo unde este
S ă se mute cu familia
S ă se mute în propria locuint ă

23
7
2

Locuint5 protejat5
55 se mute Tntr-un alt centru rezidential
S'a' se mute in alt ă institutie medical de ingrijire
Nu ştie/nu se pronunta cu sigurant ă

0
0
0
66

S5' ră m5n5 acolo unde este

25

Beneficiari vizitati
Relatie inexistent ă cu familia
Nu manifest
Beneficiarul este interesat în mod regulat de
aspectul vestimentar ş i secvential emisiuni
TV(muzică )
Beneficiarul manifest5 interes limitat (dear in
cadrui activit ătiler erganizate) pentru colerat
şablon
Beneficiarui manifest5 interes pentru muzic5,
plimb ă ri in parc, TV
Beneficiarul manifest ă interes pentru presa,
lectura, emisiuni TV

47
51
77
2

Beneficiarul manifest 5 interes pentru emisiuni TV,
Colorat sablon, Activit ă ti de socializare =5
beneficiari

4

Beneficiarul manifest 5 interes pentru diverse
activitati in cadrul centrului ,-< 1 '''''' ,';`,
_,
.,_.,,,Să mearg ă acas5
•'; :
S ă Tş i reia viata 'in secietate pernkinitatei
—
•
Nu exprim ă

4

Situatia gă zduirii
(aranjamentul de gazduire
preferat de reprezentantul

legal)
Relatia cu familia
Hobby-uri,
preocup ă ri

interese

Dorinte de viitor

0

4,,7

.

•

5

1
5

2
2
94
11

Centralizator Modui 2: Asistent5 pentru s5natate
Nevola de sprijin
Regulat
Deloc
Continuu
Secvential
Minim
Nr. beneficiari: 98
89
8
1
0
0
De spnjin continuu au nevoie beneficiarii care necesit ă servicii de nnedicin ă general ă pentru:
evaluarea s ă n ăfatii de câte on este nevoie, diagnosticare ş i tratament in stare acut ă, ingrijirea
pacientilor imobiliza ţ i, examene clinice si paraclinice servicii medicale In comunitate In functie
de patologie (stomatologie, oftalmologie, ORL, dermatologie, etc.), rnonitorizarea compliantei
la tratament, profilaxie ş i recuperare medical, servicii medicale specializate pentru boll cronice
(endocrine, metabolice, neurologie, psibiatrie, boll infectioase, etc.) Cu dispensarizare ş i
evaluare la o luna, 3 luni, 6 luni, 1 an in functie de patologie şi supravegherea continu ă de
către medicul din unitate.
De spnjin regulat au nevoie beneficiarii care necesit ă servicii de medicin ă general, cu
probleme complexe de s ă n ă tate, cu tulbur ă ri psihice care nu necesit ă intern ă ri dese in servicii
specializate.
De spnjin continuu şi regulat beneficiaz ă pacientii cronici cu multiple afectiuni: cardiologice,
neurologie, oftalmologice, psihiatrice, osteoarticulare, meta bolice, renale, digestive şi necesit ă
tratament continuu, supraveghere permanent ă din partea personalului din unitate conform
Planului Individual de Interverytie, Fi şei de Observatie şi Fi şa Medical de Evaluare ş i
recomand ă rile de specialitate.
De sprijin secvential au nevoie beneficiarii care necesit ă evaluarea st ă rii de s ă n ă tate de câtre
medicul din unitate, au nevoie de servicii medicale specializate in anumite situatii (urgente) ş i
supravegherea st ă rii de sanatate.
Toti beneficiarii incadrati astfel au nevoie de supravegherea starii de s ă n ă tate prin
monitorizarea functiilor vitale ş i administratrea tratamentului cronic/acut de c ătre personalul
de specialitate ş i supravegherea starii de s ă n ătate.
Centralizator Modul 3: Nevoia de servicii psihologice (Consiliere psihoiogic ă, terapii de
suport)
Nevoia de sprijin
Continuu
Regulat
Secvential
Minim
Deloc
Nr. beneficiari: 98
52
28
15
0
3
De spnjin continuu sprijin ş i indrumare fă ră intrerupere) au nevoie beneficiaril care nu i ş i pot
controla tr ă irile emotionale, care nu î ş i con ştientizeaz ă stima de sine, nu pot evita situatiile de
izolare social, nu pot mentine un echilibru psihoactiv, care nu i ş i pot exprima adecvat
emotrile.
De spnjin regulat au nevoie beneficiarii care î şi pot controla tr ă irile emotionale, care i ş i
con ştientizeaz ă stima de sine, pot evita situatiile de izolare social, pot mentine un echilibru
psihoactiv, care î ş i pot exprima adecvat emotiile doar cu ajutorul unei alte persoane
(specialist).
De spnjin secventiai au nevoie beneficiarii care i ş i pot controla tr ă irile emationale, care iş i
con ştientizeaz ă stima de sine, pot evita situatiile de izolare social, pot merrtine un echilibru
psihoactiv, care IV pot exprima adecvat emotille necesitând sprijin ş i indrumare din când în
când, in anumite situatil, pentru perioade scurte de timp.
De sprijin minim au nevoie beneficiarii care necesit ă consiliere pentru situatii punctuale.
Centralizator Modul 4: Mentinerea/dezvoltarea aptitudinilor cognitive
Nevoia de sprijin (item)
Continuu
Regulat
Secve tial:i..F.Minkm
Deloc
,
Nr benefi-ciari: 98
74
20
0
2
,
De spnjin continuu au nevoie beneficiarii care nu î ş r folo -&c iiMtdtife
interactiunea Cu
obiecte, nu îş i insu ş esc elemente din inv ă tarea de baz ă , nu a
e rirlderea de- citi ş i de a scrie,
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nu se pot concentra asupra aceleia ş i sarcini pentru aproximativ 5 minute, trebuie s ă ia periodic
pauze scurte de la sarcina asupra c ă reia se concentreaz ă , nu pot lua decizii in timp util.
De sprijin regulat au nevoie beneficiarii care i ş i folosesc simturile in interactiunea cu obiecte, i ş i
Insu şesc elemente din inv ă tarea de baz ă , au deprinderea de a citi ş i de a scrie, se pot concentra
asupra aceleia ş i sarcini, pot lua decizii in timp util, dar cu sprijin şi indrumare zilnic din partea
unel alte persoane (specialist), in anumite intervale orare stabilite ş i cunoscute.
De sprijin secvential au nevoie beneficiarii care i ş i folosesc siraturile in interactiunea cu obiecte,
îşi insu ş esc elemente din inv ă tarea de baz ă , au deprinderea de a citi ş i de a scrie, se pot
concentra asupra aceleia ş i sarcini pentru mai mult de 5 minute, pot la decizii in timp util,
necesit ă nd sprijin ş i indrumare din c ă nd in când, in anumite situatii, pentru perioade scurte de
timp.
De sprijin minim au nevoie beneficiarii care i ş i folosesc simturile in interactiunea cu obiecte, î ş i
Insu ş esc elemente din inv ă tarea de baz ă , au deprinderea de a citi ş i de a scrie, se pot concentra
asupra aceleia ş i sarcini, pot lua decizii in timp util, necesitAnd sprijin şi indrumare doar in
anumite momente.
Centralizator Modul 5: Mentinerea/dezvoltarea deprinderilor zilnice
Nevoia de sprijin
Continuu
Regulat
Secvential
Nr. beneficiari: 98

76

18

2

Minim

Deioc

2

0

De sprijin continuu au nevole beneficiarii care nu î ş i pot realiza programul zilnic, nu fac fat ă
responsabilit ă tilor, stresului sau urgentei in actiuni simple ş i complexe, nu îşi pot controla
comportamentul ş i nu îş i exprim ă emoVile adecvat în situatii noi sau relatia cif o persoan ă .
De sprijin regulat au nevoie beneficiarii care i şi pot realiza programul zilnic, fac fat ă
responsabilitalilor, stresului sau urgentei in actiuni simple ş i complexe, Tş i pot controla
comportamentul ş i Iş i exprim ă emotiile adecvat in situatii noi sau relatia cu o persoan ă doar cu
sprijin i indrumare anic ă din partea unei alte persoane (specialist) in intervale orare stabilite.
De sprijin secvential
au nevoie beneficiarii Tş i pot realiza programul zilnic, fac fat ă
responsabilitătilor, stresului, sau urgentei in actiuni simple ş i complexe, "iş i pot controla
comportamentul ş i Tş i exprim ă emotille adecvat in situatii noi sau relatia cu o persoan ă,
necesit ă nd sprijin ş i indrumare din aid în c ă nd, in anumite situatii, pentru perioade scurte de
timp
De sprijin minim
au nevoie beneficiarii iş i pot realize programul zilnic, fac fat ă
responsabilit ătilor, stresului, sau urgentei in actiuni simple ş i complexe, Iş i pot controla
comportamentul ş i Iş i exprim ă emotiile adecvat in situatil noi sau relatia cu o persoan ă ,
necesit ă nd sprijin şi indrumare doarin anumite momente.
Centralizator Modul 6: Mentinereaidezvoitarea deprincierilor de comunicare
Nevoia de sprijin
Continuu
Regulat
Sentential
Deloc
Minim
Nr. beneficiari: 98
24
6
3
0
65
De sprijin continuu au nevoie beneficiarii care nu au capacitatea de a comunica, nu au abilitatea
de a comunica prin producerea de mesaje nonverbale, care nu au abilitatea de a purta o
conversatie, care nu au abilitate de a- ş i exprima punctul de vedere in mod adecvat.
De sprijin regulat au nevoie beneficial-II care au capacitatea de a comunica, au abilitatea de a
comunica prin producerea de mesaje nonverbale, au abilitatea de a purta o conversatie, au
abilitatea de ail exprima punctul de vedere in mod adecvat oar..._cu sprijinul ş i indrumarea
, tri..',:p;
specialistului.
De sprijin secventiai au nevoie beneficiarii care au capacit Oa d 1e- a ,.. c 9 mi u 0 a, au abilitatea de a
comunica prin producerea de mesaje nonverbale, au ab(Iftati dc; : a; putja o conversatie, au
,..,
,e
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abilitatea de ail exprima punctul de vedere in mod adecvat, necesit ă nd sprijin ş i indrumare din
că nd in and, in anumite situa ţii, pentru perioade scurte de timp.
De sprijin minim au nevoie beneficiarii care au capacitatea de a comunica, au abilitatea de a
comunica prin producerea de mesaje nonverbale, au abilitatea de a purta o conversatie, au
abilitatea de ail exprima punctul de vedere in mod adecvat, necesit ă nd sprijin ş i Indrumare in
anumite momente.
Centralizator Modui 7: Mentinerea/dezvoltarea deprinderilor de mobilitate
Nevoia de sprijin
Continuu
Regulat
Secvential ' Minim
Nr. beneficiari: 98

41

28

23

6

Deloc
0

De sprijin continuu au nevoie beneficiarii care nu pot s ă - ş i mentin ă pozitia corpului cu
schimbarea centrului de greutate, nu realizeaz ă transferul din pat 'in scaunul Cu rotile şŕ rivers,
nu pot manipula obiecte folosind m ă na sau alte p ă rti ale corpului, au motricitatea minii ş i a
piciorului afectat ă , sunt imobilizati la pat, se deplaseaz ă in scaunul cu rotile cu ajutorul unei aite
persoane, au nevoie s ă foloseasc ă transportul adaptat ş i s ă fie inscrtiti permanent.
De spnjin regulat au nevoie beneficiarii care i ş i mentin pozitia corpului cu ajutor partial, i ş i pot
schimba pozitia corpului doar cu ajutor, realizeaz ă transferul din pat in scaunul Cu rotile şi
invers, pot manipula ş i transporta obiectere, au matricitatea minii ş i a piciorului partial
afectat ă realiz ă nd mişcă rile cu st ă ng ă cie, se depiaseaz ă în scaunul cu rotile f ă ră ajutor
(impinge/manipuleaz ă singur), au nevoie s foloseasca transportul adaptat ş i insotiti
permanent.
De sprijin secvential au nevoie beneficiarii care sunt autonomi, nu necesita sprijin in
mentinerea/schimbarea pozitiei corpului; nu necesit ă sprijin in ducerea ş i manipularea
obiectelor folosind m ă na; mobilitatea mainii ş i a piciorului sunt bine dezvoltate, au nevoie
uneori de sprijin si indrumare in relizarea unor activit ăti zilnice pentru a perioada scurt ă de
timp;
De sprijin minim au nevoie beneficiarii care sunt autonomi in mentinerea pozitiei corpului, a
manipul ă rii obiectelor, au motricitatea m ă inii ş i a piciorului bine dezvoltate, dar au nevoie de
sprijin ş i Indrumare în anumite momente.
Centralizator Modul 8: Mentinerea/dezvoltarea deprinderilor de autoingrijire
Nevoia de sprijin
Continuu
Regulat
Minim
SecvenVal
Nr. beneficiari: 98

54

29

8

Deloc

6

De sprijin continuu au nevoie beneficiarii care nu se pot sp ă la pe intregul corp, care nu pot
realiza toaleta intim ă , care nu se pot imbr ă carinc ă lta şi alege imbr ă că mintea/inc ă lită mintea
potrivită , nu îş i aduc aminte ce au de f ă cut, nu pot duce hrana la gur ă , nu pot utiliza ustensile
adecvate pentru a m ă nca/a bea,
De spnjin regulat au nevoie beneficiarii care partial, pot duce hrana la gur ă , pot utiliza ustensile
adecvate pentru a m ă nca/a bea doar Cu sprijinul si indrumarea unei alte persoane personalul
de ingrijire).
De sprijin secvential au nevoie beneficiarii care pot duce hrana la gur ă , pot utiliza ustensile
adecvate pentru a m ă nca/a bea, necesit ă nd sprijin ş i Indrumare din c ă nd in c ă nd, in anumite
situatil data rate starii de sanatate.
De sprij'in minim privind mertinerea au nevoie beneficiarii care se pot imbr ă ca/inc ă lta ş i alege
imbră că minteatinc ă ltă mintea potrivit ă, iş i aduc aminte ce au de f ă cut, pot duce hrana la gur ă,
pot utiliza ustensile adecvate pentru a m ă nca/a bea, ne 01,"făTilErprijin ş i indrumare in putine
momente (c ă nd au o problem ă de s ă n ă tate).
Deloc
autonomi,
flu
sprifir
Beneficiarii
sunt
nec
indrumare
pentru
merytinerea/dezvoltatea deprinderilor de autoingrijire.
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Centralizator Modul 9: Mentinerea/dezvoltarea deprinderilor de ingrijire a propriei s ă năt5ti
Deloc
Nevoia de sprijin
Continuu
Regulat
Secvential
Minim
5
1
0
51
41
Nr. beneficiari: 98
De sprijin continuu au nevoie beneficiarii care manifest ă comportamente de autor ă nire
comportamente ofensive ş i violente fat de alte persoane, care nu pot diferentia temperatura
(cald, frig), lumina/intuneric, starea de foame/satietate, nu sunt capabili de a- şi administra
medicamentele, nu pot evita situatii periculoase (ex: incendiu).
De sprijin regulat au nevoie beneficiarii care manifest ă comportamente de autor ă nire cel putin
o dat ă pe lun ă , comportamente ofensive ş i violente fat ă de alte persoane de cel mult o dat ă pe
lun ă , care pot difereita temperatura (calci, frig), luminatintuneric, starea de foame/satietate,
nu sunt capabili de a- ş i administra medicamentele, pot evita situatii periculoase (ex incendiu),
necesit ă nd sprijin ş i ajutor din partea altei persoane (personalul de Ingrijire).
De sprijin secvential au nevoie beneficiarli care manifest ă comportamente de autor ă nire ş i
comportamente ofensive ş i violente fat de alte persoane doar dac ă este provocat, care pot
diferentia temperatura (cald, frig), lumina/intuneric, starea de foame/satietate, pot evita
situatii periculoase (ex: incendiu) necesit ă nd sprijin ş i "indrumare pentru perioade scurte de
timp.
De sprijin minim au nevoie beneficiarii care nu manifest ă comportamente de
autor ă nire/comportamente ofensive ş i violente fat ă de alte persoane, care pot diferervtia
temperatura (cald, frig), lumina/intuneric, starea de foame/satietate, sunt capabili de all
administra medicamentele ş i nu fac abuz de tutun/alcool/alte substante, pot evita situatii
periculoase (ex: incendiu), necesit ă nd sprijin ş i indrumare doarîn anumite situatii.
Centralizator Modul 10: Mentinerea/dezvoitarea deprinderilor de autogospod5rire
Deloc
Nevoia de sprijin
Continuu
Regulat
Secvential
Minim
11
1
0
Nr. beneficiari: 98
86
0
De sprijin continuu au nevoie beneficiarii care nu pot realiza niciun fel de activitate de
autogospod ă rire sau alte operatiuni legate de treburile casnice, nu ĺş i pot intretine singuri
dispozitivele asistive, nu pot acorda ajutor altor persoane pentru; ingrijire, deplasare,
comunicare, hranire.
De sprijin regulat au nevoie beneficiarii care pot realiza activit ă ti simple de autogospod ă rire
doar cu sprijin ş i indrumare, au nevoie de sprijin si indrumare pentru intretinerea dispozitivelor
asistive nu pot acorda ajutor altor persoane pentru ingrijire, deplasare, comunicare, hr ă nire.
De sprUin secvential au nevoie beneficiarii care nu pot achizitiona singuri bunuri pe baza unei
liste, realizeaz ă sarcini simple sub indrumarea unei alte persoane: d cu matura, face ordine,
aranjaz ă masa, desfăş oară activită ti în buc ă t ă rie sau gospod ă rie.
Centralizator Modul 11.:
relationare interpersonal4
Nevoia de sprijin

Mentinerea/dezvoltarea
Continuu

Regulat

deprinderilor
Secvential

de
Minim
3

interactiune

/de

Deloc

0
De sprijin continuu au nevoie beneficiarii care nu se implic ă la nivel personal cu altii, nu
actioneaz ă in conformitate cu reguille şi conventiile sociale, r ă spund agresiv la critic', nu
stabilesc reia ţ ii cu alte persoane, nu mentin relatiile cu familia._Sunt izolati ş i nu gestioneaz ă
situatiile sociale.
De sprijin regulat au nevoie beneficiarii care se implic ă I
ii altii, actioneaz ă in
conformitate cu regulile ş i conventiile sociale, r ăspund a
tial, stabilesc relatii
Nr. berteficiari: 98

64

27

4

15

cu alte persoane, mentin relatiile Cu familia partial. Sunt partial izolati şi gestioneaz ă situatiile
sociale, necesitând sprijin ş i îndrumareîn anumite intervale orare stabilite ş i cunoscute.
De sprijin secvential au nevoie beneficiarii care se implic ă la nivel personal Cu altii, actioneaz ă in
conformitate cu regulile ş i conventiile sociale, râspund agresiv la critici partial, stabilesc relatii
cu alte persoane, mentin reia ţ iile cu familia partial. Sunt partial izolati ş i gestioneaz ă situatiile
sociale, necesitând sprijin ş i indrumare din and in cand, in anumite
De sprijin minim au nevoie beneficiarii care se implic ă la nivel personal cu altii, actioneaz ă In
conformitate cu regulile şi conventiile sociale, nu râspund agresiv la critic', stabilesc relatii cu
alte persoane, meatin relatiile cu familia. Nu sunt izola ţi ş i gestioneaz ă singuri situatiile sociale,
necesitand sprijin ş i indrumare doar în anumite momente.
Centralizator Modul 12: Mentinerea/dezvoltarea deprinderilor
economice
Nevoia de sprijin
Regulat
Continuu
Secvential
Nr. beneficiari: 98

80

11

5

de a realize tranzactii
Minim
2

Deloc
0

De sprijin continuu (sprijin şi indrumare fă ră intrerupere) au nevoie beneficiarii care nu pot
realiza tranzactii economice, nu utilizeaz ă banii in mod responsabil, nu pot da a sum ă exacta' ş i
nu pot verifica restul, nu se implic ă în tranzactii economice simple, nu estimeaz ă lucrurile pe
care le pot cumpâra cu a anumit ă sum ă de bani.
De sprijin regulat au nevoie beneficiarii care pot realiza tranzactii economice, utilizeaz ă banii in
mod responsabil, pot da a sum ă exact ă ş i pot verifica restul, se implia In tranzactii economice
simple, estimeaz ă lucrurile pe care le pot cump ă ra cu o anumit ă sum ă de bani, necesitând
sprijin ş i indrumare, din partea altei persoane.
De sprijin secventiai au nevoie beneficiarii care pot realiza tranzactii econornice, utilizeaza banii
in mod responsabil, pot da o suma exacta si pot verifica restul, se implic ă in tranzactii
economice simple, estimeaz ă lucrurile pe care le pot cump ă ra Cu a anumit ă sum ă de ban',
necesitând sprijin ş i indrumare din and in and, in anumite situa ţ ii, pentru perioade scurte de
timp.
De sprijin minim au nevoie beneficiarii care pot realiza tranzactii economice, utilizeaza banii in
mod responsabil, pot da o suma exacta si pot verifica restul, se implic ă in tranzactii economice
simple/complexe, estimeaz ă lucrurile pe care le pot cump ă ra cu a anumita sum ă de bani,
necesitând sprijin ş i indrumare doar in anumite momente.
Centralizator Modul 13: Mentinerea/dezvoltarea abilit ătilor sociale
Nevoia de sprilin
Regulat
Continuu
Secventiai
Nr, beneficiari: 98

90

7

0

Minim
1

Deloc
0

De spojin continuu (sprijin ş i indrumare fara intrerupere) au nevoie beneficiarii care nu pot
participa sau nu se pot implica in activitatile comunitatii, in jocuri si programe de relaxare,
jocuri competitive individuale sau de grup, intalniri formale sau ocazionale cu alte rude, prieteni
in locuri publice, de a citi din placere, de a participa la slujbe religioase, de a-si exercita dreptul
la vat sau de a participa jocuri de societate şi activit ă ti de me şte ş ugă rit (tricotat, cro şetat).
De sprijin regulat au nevoie beneficiarii care pot participa in activitatile comunitatii, in jocuri si
programe de relaxare, individuale sau de grup, intalniri formale sau ocazionale cu alte rude,
prieteni in locuri publice, de a citi din placere, de a participa la slujbe religioase, de a-si exercita
dreptul la vat, necesitând sprijin ş i indrumare zilnic ă , din partea altei persoane.
De spnyin secvential au nevoie beneficiarii care pot participa in
wităig-z munit ătii, în jocuri
ş i programe de relaxare, individuale sau de grup, intalniri for , a ets,au , ocrt aie cu alte rude,
prieteni In locuri publice, de a citi/scrie din pl ă cere, de a p rificipa
slOjbeq eligioase, de a- ş i
'
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exercita dreptut la vot, necesitând sprijin ş i Indrumare din când in când pentru perioade scurte
de timp.
Sprijin minim beneficiarii pot participa în mod independent la viata comunit ă tii, necesitând
sprijin din and în când pentru situatii punctuate.
—

Centralizator Modul 14: interesul pentru activitali lucrative
Continuu
Regulat
Nevoia de sprijin
Secvential
83
11
Nr. beneficiari: 98
2

Minim
2

Deloc
0

De sprijin continuu au nevoie beneficiarii care nu sunt con ştierrti de ceea ce presupune
activitatea de a munci, nu au hobby-uri, nu pot copia actiunile altei persoane, sunt dependenti
'in initierea de actiuni, nu sunt con ştineti de propriile abiitt ţ i, riscuri ş i pericole, nu accept ă
schimbarea rutinelor.
De sprijin regulat au nevoie beneficiarii care sunt con ştientii de ceea ce presupune activitatea
de a munci dar nu o pot efectua, nu au interese majore tntr-un domeniu, pot copia actiunile
minirne altei persoane, sunt independenti partial 'in initierea de actiuni, sunt con ştienti partial
de propriile abilit ăti, riscuri $i pericole, accept ă mici schimb ă ri ale rutinelor, necesitând sprijin $1
îndrumare, din partea altei persoane.
De sprijin secvential au nevoie beneficiarii care sunt con ştienti de ceea ce presupune activitatea
de a munci, au interese majore tntr-un domeniu, pot copia actiunile altei persoane, sunt
independenti in initierea de actiuni, sunt con ştienti de propriile abilit ăţi riscuri ş i pericole,
accept ă schimb ă ri ale rutinelor, necesitând sprijin ş i indrumare din când în când, In anumite
situatil, pentru perioade scurte de timp.
De sprijin minim au nevoie beneficiarii care sunt con ştienti de ceea ce presupune activitatea de
a munci, au interese/hobby-uri majoreIntr-un domeniu, pot copia actiurtile altei persoane, sunt
independenti în initierea de actiuni, sunt con ştienti de propriile abiIit ţ i, riscuri si pericole,
accept ă schimb ă ri ale rutinelor, îş i exprim ă alegerile ş i refuzurile intr-o manier ă potrivit ă, au
atitudine pozitiv ă fat de munc ă ş i pot face fat ă responsabilit ă tilor primite.
,

3. Sin tetizarea con cluzillor evaludrii in vederea reafizeirii ptanificării eta pelor de restructurare
pentru perioada 2021 -2023
În urma centratiz ă rii i prelucr ă rii datelor din fi ş ele individuale de evaluare, au fost
sintetizate urm ătoarele date referitoare la nevoia de sprijin a beneficiarilor din Centrul de
Tngrijire iAsistentâ Slobozia:
Nr. Crt. Forme de sprijin
1
Continuu
Regulat
2
Secvential
3
4
Minim
Nr. total beneficiari

Nr. beneficiari
70
20
6
2
98

În baza datelor obtinute, au fost realizate urm ătoarele propuneri pentru servicii, în acord cu
nevoia de sprijin identificat ă la beneficiari:
Nr.
Crt.

Forme de
sprijin

1

Continuu

2
3

Regulat

Secvential
Minim

Nr.
beneficiari
70
20
6
2

Nr. benef pe tip de serviciu
Reintegare in
CIA 1
familie/comunitate
0
20 „..-----,;;;;;;-,.T7,_ 50
0
20,6-'1
i
0
OL
6
oi P, li
,
2

CIA 2
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Astfel, a ş a cum se observ ă din tabelul de mai sus, din totalul persoanelor evaluate,
ponderea cea mai mare se reg ăse şte în nevoia de sprijin continuu (70 persoane), iar 20 de
persoane au nevoie de sprijin regulat, fapt pentru care echipa de evaluare a propus furnizarea
de servicii de tip centru de ingrijire i asistent ă .
Mention ă m c ă la baza propuneril de mai sus au stat ş i urm ătoarele aspecte:
Perioada de rezidenfă a beneficiarului in centru (sunt beneficiari care provin din
sistemul de protectie a copilului, pentru care intreaga existent s-a desf ăş urat în mediu
institutional);
- Contactul cu familia (frecventa vizitelor In centru, dar ş i a beneficiarilor în
familie/comunitate, durata, probleme int ă mpinate) / existenta unei familii;
Situatia social ă ş i financiar ă a familiei beneficiarului /v ă rsta p ă rintilor;
- Gradul de dezvoltare al comunit ătii din care provine beneficiarul (existenta serviciilor de
s ă n ă tate, distanta fat ă de uniati medicale de specialitate, in functie de nevoile
acestuia). Existenta unei retele de suport social;
Relatia de colaborare pe care familia beneficiarului a avut-o cu centrul (modul in care a
ră spuns la solicit ă ri, in care a part icipat la activiati, etc);
Modul in care beneficiarul relationeaz ă cu persoanele din jurul s ă u (personalul, alti
beneficiari, grup de prieteni, etc.).
În acord cu informatiile prezentate mai sus, se propune restructurarea Centrului de
Îngrijire şi Asistenţ6 Slobozia (cu o capacitate de 100 de locuri şi 98 de beneficiari) prin
TnfiinOrea a 2 centre de tngrijire ş i asistenfa' (cu o capacitate de 50 beneficiari/centru) ş i
reintegrarea in familie a 2 dintre beneficiari.
Astfel, av ă nd In vedere c ă majoritatea beneficiarilor se reg ă sesc in situatia de a a avea
nevoie de ingrijire ş i asistent ă permanent, propunem ca ace ştia s ă beneficieze de serviciile
sociale specifice unui centru de ingrijire ş i asistent ă . Avă nd in vedere c ă este vorba despre 98 de
beneficiari, propunem 2 centre de ingrijire i asistent ă, dup ă cum urmeaz ă :
mentinerea Centrului de ingrijire ş i Asistent ă Slobozia, cu o capacitate de 50 de locuri,
Cu sediul în Slobozia, strada Lacului, nr. 6, judetul
Infiintarea unui nou centru de ingrijire ş i asistent ă , cu o capacitate de 50 de locuri, In
cl ă direa Complexului de servicii pentru protectia copilului Urziceni, propus spre
tnchidere in cadrul proiectului "PO sore viitor: 2 case tip familial ş i centru de zi pentru
consiliere ş i sprijin pentru copii ş i parinti", apel POR/531/8/3/Cre şterea gradului de
acoperire Cu servicii sociale, Cod proiect: 130618. Fondurile necesare pentru renovarea
ş i dotarea cidirii vor fi asigurate din bugetul Consiliului Judetean lalomita.
În aceste centre vor fi acordate urm ă toarele servicii ş i activit ăti, conform nevoilor individuale
identificate in urma evalu ă rii beneficiarlior:
1) Informare ş i asistentă social ă/Servicii de asistent ă social:
- informare ş i consiliere cu privire la drepturile ş i faciIit ţ ile sociale existente;
sprijin pentru mentinerea relatiei beneficiarului cu familia, prietenii;
- informare ş i sprijin pentru realizarea demersurilor pentru obtinerea de tehnologii ş i
dispozitive asistive şitehnologii de acces;
informare despre programele de lucru, facilit ă tile oferite de cabinete medicale, servicii de
abilitare ş i reabilitare;
- informatii despre activit ă ti ş i servicii alternative sau complementare oferite de fumizori
social' privati, organizatii neguvernamentale.
Servicille de asistent ă social ă vor fi asigurate de asistentu
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2) Consiliere psihologic ă :
dezvoltarea comportamentuiui adecvat situatiilor sociale, dezvoltarea atentiei ş i gă ndirii
pozitive, adecvarea emotiilor, con ştientizarea de sine, evitarea situatiilor de izolare social ă
ş i depresie, optimizarea ş i dezvoltarea personal ă , autocunoa şterea, altele. Serviciul de
consiliere psihologic ă va fi asigu rat de psiholog.
3) Abilitare si reabilitare — servicii de mentinere sau dezvoltare a potentialului functional:
- psihoterapie;
masaj sau kinetoterapie;
- terapie ocupational ă ;
- activit ăti de tip vocational/ocupational;
terapii speciale sau artterapie;
- stimulare psiho — senzorio motorie.
Serviciul de abilitare reabilitare va fi asigurat de maseur, ergoterapeut.
4) Trigrifire si asistenta:
sprijin pentru 7mbr ă cat/dezbr ă cat, incaltat/descaltat, alegerea hainelor adecvate;
- sprijin pentru asigurarea igienei zilnice (spalat ş i şters, ingrijirea propriului carp ş i a p ă rtilor
acestuia, igiena elimin ă rilor, schimbarea materialelor igienico — sanitare;
sprijin pentru administrarea medicatiei în limita competentei pe baza recomand ă rilor
medicu(ui de familie/specialist;
- sprijin pentru probleme specific de tip cataterizare, prevenirea ulcerului de decubit;
sprijin pentru schimbarea pozitiei corpului, pentru a trece corpur din pozitie orizontala in
area' pozitie, Tntoarcerea de pe o parte pe cealalt ă a corpului;
sprijin pentru transfer ş i mobilizare, pentru deplasarea în interior/exterior, inclusiv
efectuarea de cumparaturi;
- sprijin pentru comunicare.
Serviciul de ingrijire ş i asistent ă va fi asigurat de infirmier, ergoterapeut, asistent medical,
medic,
5) Deprinderi de viata independent:
activit ăti pentru mentinerea/dezvoltarea aptitudinilor cognitive. Aceste activitati vor fi
realizate de psiholog, ergoterapeut;
activitati pentru mentinereadezvoltarea deprinderilor zilnice. Aceste activitati vor fi
realizate de psiholog, ergoterapeut;
activiati pentru mentinerea/dezvoltarea deprinderilor de comunicare. Aceste activit ă ti vor
fi realizate de psiholog, ergoterapeut, al ţ i terapeuti;
a ctivit ăti pentru merytinerea/dezvoltarea deprinderilor de mobiiitate. Aceste activit ăti vor fi
realizate de medic, maseur, ergoterapeut;
activităti pentru mentinerea/dezvoltarea deprinderilor de autdingrijire. Aceste activitati vor
fi rearizate de ergoterapeut, infirmier;
activitati pentru mentinerea/dezvoltarea deprinderilor de Tngrijire a propriei s ă rt ă t ăti.
Aceste activit ă ti vor fi realizate de medic, asistent medical, psiholog, ergoterapeut;
activit'ati pentru mentinerea/dezvoltarea deprinderilor de autogospod ă rire. Aceste activitati
vor fi realizate de psiholog, instructor de educatie/ergoterapeut, infirmier;
activit ă ti pentru mentlnerea/dezvoltarea deprinderilor de interactiune. Activit ă tile vor fi
realizate de psiholog, instructor de educatie/ergoterapeut.
6) Asistent ă si suport pentru luarea unor decizii:
informare si consiliere cu privire la drepturile si facili .ileWbcfale!exi tente ş i demersurile
de obtinerea a acestora;
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asistent ă ş i suport pentru ordonarea logic ă a informatiilor privind identificarea unei
pro blame;
asistent ă ş i support pentru alegerea variantei finale ş i asumarea responsabilit ă tii
consecintelor;
- asistent ăş i suport pentru revizuirea deciziei luate.
Activit ă tile vor fi asigurate de asistent social ş i psiholog.
7) Integrare si barticipare social ă si
cunoa şterea mediului social,
- stimulareagnv ă tarea unui comportarnent adecvat situatiilor sociale,
- implicarea in activit ăti culturale desf ăş urate In communicate,
participarea la actiuni de recreere şi petrecere a timpului liber, vizite,
Serviciul de integrare ş í participare social ă ş i civică va fi asigurat de asistent social, psibolog,
ergoterapeut/instructor de educatie.
-

CAPITOLUL IV - ACTUALIZAREA PLANURILOR INDIVIDUALE DE INTERVENTIE PENTRU A
ASIGURA ATAT SERVICII SPECIFICE PENTRU PERSOANELE ADULTE Cu HANDICAP, CAT 51
TRANSFERUL ETAPIZAT AL ACESTORA ÎN ALTE TIPURI DE SERVICII
a) descrierea modului in care abordarea procesului de restructurare este centratti pe nevolle
specifice ale persoanelor cu handicap
Scopul principal al procesului de restructurare este de a asigura persoanelor adulte cu
dizabilit ă ti găzduite în Centrul de Ingrijire si Asistent ă Slobozia, servicii specifice în concordant ă
cu nevoile identificate in etapa de evaluare, servicii sigure din punct de vedere at securit ă tii
personale, în vederea integr ă ril in comunitate i particip ă rii la viata acesteia.
"fri urma evalu ă rii celor 98 de beneficiari ai centrului, echipa de evaluare a concluzionat c ă
acestia au nevoie de sprijin, dup ă cum urmeaz ă :
Continuu, pentru majoritatea activitatilor din Modulul IV, anexa 11a Standarde
Regulcit, preponderant pentru activitatile de: ingrijire si asistent ă , abilitare/reabilitare,
mervtinerea si dezvoltarea deprinderilor de autoîngrijire, mentinerea/dezvoltarea
deprinderilor de mobilitate)
Secvential, pentru activit ă ti de: abilitare/reabilitare, mentinerea si ezvoitarea
deprinderilor de comunicare, mentinerea si dezvoltarea deprinderilor zilnice, mentinerea
si dezvoitarea aptitudinilor cognitive)
Minim, pentru activit ă ti de: mentinerea/dezvoltarea deprinderilor de Ingrijire a propriei
s ă n ă tAti, educatie si preg ă tire pentru munc ă , asistentg si suport pentru luarea unei
decizii

70
20

6

2

In prima faz ă a elabor ă rii Planului de restructu rare a CIA Slobozia, respectiv în perioada
2019-2020, dup ă finalizarea procesului de evaluare, echipa multidisciplinar ă a CIA Sobozia, a
actualizat planurile individuale de interverrtie si a elaborat planurile personalizate pentru
fiecare beneficiarîn parte, pornind de la nevoile individuale ale acestora si de la propunerile de
m ăsuri, servicii si activit ă ti. Obiectivele/m ă surile propuse in planurile de inteventie au fast
revizuite, astfel c ă , pentru fiecare persoan ă cu dizabilit ăţ i s-au stabilit minim 4 activit ăti
specifice Modulului iV din Anexa 1- Standarde specifice minime de calitate obligatorii pentru
servicii sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilit ţ i, stabilite eta pizat, astfel inc ă t s ă se
poat ă infiinta servicii sociale centrate pe nevoile benefici
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Astfel, in aceast ă perioad ă , activiatile propuse in planurile personalizate au fost revizuite
periodic, la interval de cel putin 6 luni. Obiectivele au vizat at ă t preg ătirea beneficiarilor pentru
transferul in servicile propuse, c ă t ş i implicarea beneficiarilor în activit ăli de ingrijire ş i
asistent ă , de abilitare ş i reabilitare sau de dezvoltare a deprinderilor de viat ă specifice, In
functie de nevoile individuale.
Managerii de caz din structura DGASPC lalomita s-au asigurat in aceast ă perioad ă , c ă
persoanele cu dizabiIit ţ i beneficiaz ă de activit ă tile mentionate in planul de interventie/planul
personalizat prin completarea/actualizarea Fi şei de monitorizare a beneficiarului.
Tri faza a doua, a revizuirii Planului de restructurare a CIA Slobozia, echipa de evaluare
desemnat ă , a dema rat acest proces plec ă nd de la concluziile revizuirii periodice a obiectivelor
ş i activit ă tilor propuse în planurile individuale de interventie, respectiv in planurile
personalizate, pentru fiecare beneficiar ?r1 parte, În urma finalizrii procesului de reevaluare,
pentru fiecare dintre cei 98 de beneficiari a fost elaborat un plan personalizat care contine
minim 4 activit ă ti specifice Modulului IV din Anexa 1- Standarde specifice minime de calitate
obligatoril pentru servicii sociale destinate persoanelor adulte cu obiectivul acestora
fiind preg ătirea beneficiarilor pentru procesul de restructurare.
În sectiunea clestinat ă planific ă rii etapelor de restructurare sunt prezentate propunerile
de dezvoltare a serviciilor sociale, necesare pentru transferul celor 98 de beneficiari evaluati,
dup ă cum urmeaz ă :
Nr.
Capacitate
Nr. beneficiarittip nevoie
Tip serviciu
Nr. total
de sprijin
crt
serviciu
beneficiari
• transferati
20/sprijin continuu
1, CIA (Slobozia)
46
50
20/ sprijin regulat
6/ sprijin secvential
2/sprijin minim
SO/sprijin continuu
2, CIA (Urziceni)
50
50
2/sprijin minim
3. Reintegrarea
in
familie/comunitate

b) cornpletarea de ciltre echipa multidisciplinard a centrului rezidential de tip vechi a planului
individual izat tie asistenta şi ingrijire/planului individual de interventie cu obiectivul referitor
la transferul/la acordarea de servicii specifice pentru a acoperi nevoile identifkate prin
aplicarea fi5ei de evaluare
In etapa initial de elaborare a Planului de restructurare (2019-2020), dup ă finalizarea evalu ă rli
nevoilor specifice ale fiedrui beneficiar ş i intocmiril raportului sintetic cu concluziile acestor
evalu ă ri, echipa multidisciplinar ă a actualizat Planurile individuale de interventie pentru fiecare
beneficiar, în a ş a fel inc ă t s ă corespund ă nevoilor identificate. Planurile au fost completate cu
obiectivul corespunz ă tor privind transferul, cu intervenVile necesare, cu termene ş i personal
implicat, astfel inc ă t beneficiarului respectiv s ă-i fie furnizate serviciile necesare in vederea
atingerii obiectivului.
Dup ă actualizarea Planurilor individuale de interventie, a fost elaborat Planul personalizat at
fiedrui beneficiar, in vederea acord ă rii de servicii ş i activit ăti specifice nevoilor conform Anexei
1 din Ordinul 82/2019 privind aprobarea Standardelor specifice minirne de calitate obligatorii
pentru servieli sociale destinate persoanelor adulte cu dizabiIit ţ i, Modulul IV la care s-au
adaugat obiective specific tipului de transfer identificat in urma evalurii.
Tn etapa a doua, a revizuirii Planului de restructurare a CIA Slobozia ( 0121) 7,:ethipa de evaluare a
e ,
demarat acest demers prin revizuirea obiectivelor ş i activitălilor pr Asps,jn :Plarturile individuale
de interventie, respectiv in Planurile personalizate ale fiec ă rui be aciOrin:Patite;L
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c) asigurarea de dare personalui de specialitate din cadrul centrului rezidential de tip vechi a
activitătilor 51 servicillor in baza planului individualizat de asistengi şi ingnjire/planului
individual de interventie cornpletat.
Îri vederea realiz ă rii obiectivelor de transfer, personalul existent în centrul reziden ţ ial de tip
vechi, precurn i speciali şti din cadrul DGASPC lalomiţa, vor oferi activita ţ i specifice pentru
atingerea obiectivului, dup ă cum urmeaza:
Oblectiv
Activitali
in Personalul Implicat
desfăş urate
cadrul centrului actual
Reintegrare
in Informare
şi
asisten ţă Manager de caz
familie/comunitate
social ă/servicii de asisten ţă
social ă
Psiholog
Cortsiliere psihologic ă
Abilitare/reabilitare
Psiholog, infirmier
medic,
asistent
ingrijire ş i asisten ţ a
Infirmier,
medical
de
viaţă Medic,
medical,
Deprinderi
asistent
independent ă
infirmier, psiholog
Transfer
Informare
asisten ţă Manager de caz
şi
Centru de ingrijire ş i Asistenta' sociala/servicii de asisten ţă
(nou infiintat)
social ă
50 beneficiari
Psiholog
Consiliere psihologic ă
Abilitare/reabilitare
Psiholog, infirmier
Tngrijire şi asisten ţă
Infirmier,
medic,
asistent
medical
Deprinderl
de
via ţă Medic,
asistent
medical,
infirmier, psiholog
independent ă
Mentinere
Informare
şi
asisten ţă Manager de caz
Centru de Tngripre şi AsistentS social ă /servicii de asisten ţă
Slobazia (existent)
social ă
50 beneficiari
Psiholog
Consiliere psihologic ă
-

-

Abilitare/reabilitare
Tngrijire şi asisten ţă
Deprinderi
independent ă

de

via ţă

Psiholog, infirmier
Infirmier,
medic,
medical

asistent

Medic,

medical,

asistent
infirmier, psiholog

CAPITOLUL V - PLANIFICAREA ETAPELOR DE RESTRUCTURARE, A RESURSELOR FINANCIARE,
MATERIALE 51 UMANE, PENTRU PERIOADA 2021 - 2023, 51 A MODALITĂTILOR DE
IMPLEMENTARE IN CORELARE Cu STABILIREA OBIECTIVELOR SERVICIILOR, ALTERNATIVELOR
DE TIP FAMILIAL SAU REZIDENTIAL, MASURILOR PREVENTIVE NOU-INFIINTATE/DEZVOLTATE
IN COMUNITATE

a) reallzarea listel de priorittiti a problemelor 51 oportuniaitilor care vor fi luate in
considerare In operationalizarea planului de restructurare ppda ortului sintetic obtinut
în urma prelucreirii date/or din evaluarea beneficiarilor --22

Analizand concluziile obtinute în urma preiucr ă rii datelor evalu ă ril nevoilor beneficiarilor,
principalele probleme identificate ş i oportuniati, ca etap ă preliminară stabilirii obiectivelor
specifice necesare implement ă rii procesului de restructurare, sunt:

Probleme identificate:
•
•
•

Reticenta beneficiarilor care urmeaz ă s ă fietransferati.
Evaluare incomplete a risculrilor, care poateafecta implementarea procesului de
restructurare, respective graficul acesteia.
Dificult ă ti In asigurarea bugetului necesar pentru reabilitarea cl ă dirii In care se
intentioneaz ă Infiintarea unui CIA.

Oporturtitilti:
• Crearea de noi locuri de munc ă ,. In cadrul serviciilor nou Infiintate.
• Tnchiderea unui centru de plasament de tip vechi pentru copil i posibilitatea utiliz ă rii
cl ă dirli respective penru Infiintare CIA.
• Cl ă direa In care îş i desfăş oară activitatea CIA Slobozia este realzi„ljtat ă ş i dotat ă
şi
corespunz ător pentru furnizarea de servicil unui num ă r de 50 p,„r:t
nu mai necesit ă angrenarea unor cheltuieli din partea DGASPC/ fl
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b) Asperte tehnice î operaţionale pentru perioada 2021-2023
RESTRUCTURARE CIA SLOBOZIA —98 BENEFICIARI
100 beneficiari pentru CIA
Servieii stabilite:
Reintegrare in familie/cornunitate — 2 beneficiari
1 CIA— 46 beneficiari (existent)
1 CIA —50 beneficiari

Surse de finantare:
DI pentru realizare CIA

Reintegrarea in familieicomunitate —2 beneficiari

Activitali

2020
Trim I

Revizuirea PP (Modul III, Anexa
1) pentru 2 persoane Cu
fi
care
vor
dizabilit ăti
reintegrate
in
familie
cu
activităti conform Modul IV
standarde 1-15 (Ordin 82/2019
Anexa 1)
Desfăş urarea de activităti in CR
conform Modul IV — Anexa 1 ş i
PP revizuit pentru 2 persoane
Cu dizabilităti care vor fi
reintegrate
in
familie
/
comunitate
Derularea de activitgi pentru
pregătirea
famiiiilor
si
comunit ătilor
in
vederea
reintegr ă rii celor 2 beneficiari
de
către
Monitorizarea
managerui de caz a minim 4
PP
activităti
in
prev ă zute
pentru beneficiarii care vor fi
..
rein
familie
/
f ,..
coliiijnitate -`4".',,,

Trim II

Trim III

2021
Trim IV

Trim I

X

X

Trim II

Trim III

X

2022
Trim IV

Trim I

X

Trim II

Trim III

X

2023
Trim IV

Trim I

Trim II

Trim III

X

X

Trim IV

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24

Mentinere beneficiari In cipi Siobozia (existent) — capacitate 50 de locuri
2020
2021
2022

ActivitSti
Trim I

Revizuirea PP (Modul III, Anexa
1) pentru 46 persoane Cu
dizabilităti care vor r5rn ă ne In
CIA
Slobozia cu activit ăti
conform Modul IV standarcie 1-

Trim II

Trim III

Trim IV

X

Trim I

X

Trim II

Trim III

X

Trim IV

Trim I

X

Trim II

Trim III

X

2023
Trim IV

Trim I

Trim 11

Trim III

X

X

Trim IV

X

15 (Ordin 82/2019 Anexa 1)

Desfăsurarea de activităti In CR
conform Modui IV — Anexa 1 si
PP revizuit pentru 50 persoane
cu dizabilităti care vor ră m ă ne
in CIA Slobozia
Monitorizarea
că tre
de
managerul de eaz a minim 4
activit ăti
prevazute 'in
PP
pentru beneficiarii care vor
ră m ă ne in CIA Slobozia
Stabilirea persOnalului pentru
serviciu si nevoia de formare a
acestuia
Obtinerea de autorizatil de
functionare, inclusiv licentierea
serviciurui

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Transfer in CIA, nou Tinfiintat — capacitate 50 de bald

2020

Activit ăţi
Revizuirea PP (Modul III, Anexa
1) pentru 50 persoane cu
dizabilit ăti
care
vor
fi
transferate in CIA
Desfăsurarea de activităti in CR
conform Modul IV — Anexa 1 si
PP re<oitlje;:g-tiss50 persoane
cu4cliz,abifit ăff /Vr,e vor fi

Trim I

Trim II

Trim ill

X

X

X

X

2021

2022

2023

Trim IV

Trim I

Trim II

Trim HI

Trim IV

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Trim I

Trim II

Trim HI

Trim IV

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

.
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transferate in CIA

Preg ătirea
pesoanelor
Cu
dizabilit ăţi pentru transfer la
CIA prin desfăş urarea activitg ţii
de asistenţă Si suport pentru

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

luarea unei decizii

Monitorizarea
de
către
managerul de caz a minim 4
activit ăţi
prevăzute in
PP
pentru beneficiarii transferati
"in CIA
Stabilirea de care conduc ătorul CR
a responsabilit ătilor şi a modului
de actiune cu comunitatea in
vederea transferului celor 50 de
persoane in CIA

Stabilirea personalului pentru
noul serviciu si nevoia de
formare a acestuia
Realizare lucră ri de reabilitare,

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

modernizare ş i dotare cl ă dire
CIA/Finantare din bugetul CJI
Transferui celor 50 de persoane
in noul CIA
de autorizatii de
func (. ionariyR
,
entierea
.p., •t. 14 Alit,
'
serviciulu . ,.„,;;`v
...„
Obtinerea

X
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e) evidentierea obligatiilor privind sustenabilitatea sau alte conditil legate de onorarea

angajamentelor stabilite prin con tracte de finantare Inch eiate anterior procesului de
reorganizare (program operational regional, programe de interes national, program national
de dezvoltare locală, altele), aspecte ce vor fi avute In vedere la transferul benefkiarilor în
alte tipuri de servicii — nu este cazul. Centrul de Ingrijire si Asistent ă Slobozia a beneficiat de
lucr ă ri de reabilitare ş i extindere, In perioada 2011-2013, în cadrul proiectului "Extindere,
reabilitare termic i dotare „Centrul de ingrijire ş i Asistent ă ", municipiul Slobozia, judetul
lalomita" cod SMIS 24602, finantat in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa
prioritar ă 3 - Tmbun ăt ă tirea infrastructurii sociale, Domeniul major de interventie 3.2. Perioada
de sustenabilitate a fost de 5 ani, finaliz ă ndu-se In anul 2018.
d) identificarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu handicap prin analiza hart',
de servicii sociale, inclusiv a alternativelor de tip familial 5i a asistentilor personal;
profesionigi, de la nivelul judetului
La nivelul judetului ialomita, serviciile destinate persoaneior adulte cu handicap sunt slab
reprezentate, principalul furnizor fiind DGASPC
Astfel, institutia furnizeaz ă servicii rezidentiale prin intermediul: Centrului de Tngrijire
propus spre restructurare, Centrului de Abilitare ş i
Asistent ă Slobozia (98 beneficiari)
Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilit ăti "Kalina ş i Maria" Slobozia (capacitate 36 de
locuri), Centrului de Abilitare si Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilit ţi Moviia
(capacitate 41 de locuri).
De asemenea, institutia asigur ă prin intermediul Centrului de Recuperare neuro-motorie de tip
ambulatoriu Slobozia, servicii de recuperare persoanelor cu dizabilitä ţ i motorii, in organigrama
institutiei sunt prev ăzute 10 posturi de asistent personal profesionist, care nu au fost ocupate
!Ana' in prezent.
0 slab reprezentare o au la nivelul judetului i ONG-urile care furnizeaz ă servicii persoanelor
adulte cu dízabilit ăţ i, Majoritatea dintre cele existente îi concentreaz ă activitatea pe domeniul
coplilor Cu dizabiliti, singura organizatie cu servicii licentiate pentru persoane adulte fiind
Fundatia New-Life, care prin intermediul Centrului de ingrijire ş iAsistent ă Amara, furnizeaz ă
servicii rezidentiale pentru 7 persoane adulte cu handicap.
e) identificarea situatiilor de posibilă revenire In familie, stabilirea responsabilit ătilor 5i a
modului de actlune pentru cazurile identificate
În urma evalu ă rii beneficiarilor din Centul de ingrijire ş i Asistent ă Slobozia, prin aplicarea fiselor
de evaluare, dar ş i din discutiile purtate cu familia/reprezentantii legali dup ă caz, nu au fast
identificate cazuri de posibil ă revenire în familie (re/integrare in famine).
f) identifkarea unitătilor de asistentă medico-sociale care acord ă servkil de isngrijire, servkii
medicale, precum 5i servicii sociale persoanelor Cu nevoi medico-sociale
Nr.
Denumirea
Situatia juridic ă
Observatii
.._
crt.
U.A.M.S.
Centrul
Se adreseaz ă perso fielof's.
de
Cu
personalitate
, ,
Asistent ă
peste 18 ani, cu af ttiubl.'.
juriclic ă, in subordinea
medicale ce nu pre ttgail.
Medicodirect ă a Consiliului
imobilizarea la pat itaik.
Social ă
. Judetean lalomita
probleme neuropsihiatrice —
Fierbinti Tă rg
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g) planificarea solu ţillor in termen de leOri, activit5 ţi efecte 5i impact
,

le*i

in

beneficiari reintegrati
farnilietcomunitate
2

Activitt4i
Revizuirea
-

-

-

-

46 de beneficiari ră ma şi In CIA
Slobozia (existent)

..

7

/

PP (Modul III,
Anexa 1) pentru 2 persoane
cu dizabilităti care vor fi
reintegrate in famine cu
activită ti conform Modul IV
standarde
1-15
(Ordin
82/2019 Anexa 1)

Desfăş urarea de activit ăti in
CR conform Modul IV —
Anexa 1 ş i PP revizuit pentru
2 persoane cu dizabilităti
care vor fi reintegrate in
familie / comunitate
Derularea de activităti pentru
pregătirea
familiilor
şi
comunitătilor
in
vederea
reintegr ă rii celor 2 beneficiari

-

-

-

impact
Nevoia de personal de
specialitate
pentru
desfăş urarea activit ătilor,
conform Modulului IV
Includerea activitătilor de
asistent ă ş i suport in PP
Desfăş urarea activită titor
de asistent ă ş i suport
acordate
de
către
personalul de specialitate
Asigurarea
monitoriz ă rii
din punct de vedere al
evolutiei
situatiei
beneficiarului
de
către
managerul de caz

1.

asupra beneficiarului:
-interventie
individualizată :
mentinerea
i
dezvoltarea/consolidarea
potentialului
fiecă rei
persoane
cudizabilităti
2. cornunitate: -creare/dezvoltare de
servicii de sprijin
pentru
viată
independentă
şi
prevenirea
instiartionaliz ă rii
3. personalul de specialitate — devine
facilitator al integră rii persoanei cu
dizabilităti
practici de lucru — trecerea de la abordarea
pe grup ia cea individual ă

Monitorizarea
de
către
managerul de caz a minim 4
activită ti prev ă zute in PP
pentru beneficiarii care vor fi
reintegrati in familie /
comunitate

Revizuirea PP (Modul III,
Anexa 1) pentru 50 persoane
vor
cu
dizabilităti
care
ră m ă ne in CIA Slobozia
de activităti in
, Desfăş urarea
conform Modul IV —
-'/fin xa 1 Sr PP revizuit pentru
-

Efecte

-

-

Nevoia de personal de
pentru
specialitate
desfăş urarea activiatilor,
conform Modulului IV
Includerea activitătilor de
asistent ă ş i suport in PP
Desfăş urarea activită ti for

4.

5.

asupra beneficiarului: -interverrtie
individualizată :
mentinerea
/
dezvoltarea/consolidarea
potentialului
fiecă rei
persoane
cudizabilit ăti
corn unitate: -creare/dezvoltare
de
servicii
de sprijin pentru viată

28

50 persoane Cu dizabilit ăti
care vor r ă m ă ne in CIA
Siobozia
Monitorizarea
de
către

-

Transferul a 50 de persoane cu
dizabilităti in CIA (care urrneaz ă
să se infiirgeze în cl ă direa care se
va elibera prin inchiderea
Complexului de servicii Urziceni)

-

de asistent ă ş i suport
acordate
de
care
personalul de specialitate
-

managerul de caz a minim 4
activităti prev ă zute in PP
pentru beneficiaril care vor
ră m ă ne in CIA Slobozia
Stabilirea personalului pentru
serviciu ş i nevoia de formare
a acestuia
Obtinerea de autorizatii de
functionare, inclusiv
licentierea serviciului
Revizuirea PP pentru 50
persoane Cu dizabiliati care
vor fi transferati in CIA nou
infiintat,
cii
activit ă tile
specifice
identificate,
in
conformitate cu Modulul IV
/Ordinul 82/2019
Desfăş urarea de activităti in
CR conform PP revizuit, in
vederea
dezvoltă rii
potentialului
personal/sau
mentinerii,
pentru
50
persoane cu dizabilit ă ti care
vor fl transferate in CIA
Preg ătirea celor 50 de
persoane
cu
dizabilit ăti
pentru transfer in CIA prin
desfăş urarea de activit ăti de
asisterrt ă si suport pentru
luarea unei decizii
tierea CIA
responsabilit ătilor,

-

-

6.

Asigurarea

monitoriz ă rii
din punct de vedere al
evolutiei situatiei
beneficiarului de c ătre
managerul de caz

Nevoia de personal de
specialitate
pentru
desfăş urarea activit ătilor,
conform Modulului IV
Includerea activit ătilor de
asistent ă ş i suport in PP
Desfăş urarea activitătilor
de asistent ă
i suport
acordate
de către
personalul de specialitate
Asigurarea monitoriz ă rii
din punct de vedere al
evolutiei situatiei
beneficiarului de c ătre
managerul de caz

7.

1.

2.

3.

4.

independent ă
prevenirea
institutionaliz ă rii
personalul de specialitate — devine
facilitator al integr ă rii persoanei cu
dizabilităti
practici de lucru — trecerea de la
abordarea pe grup la cea individual ă

asupra beneficiarului: -interventie
individualizată :
mentinerea
dezvoltarea
/consolidarea
potentialului
fiec ă rei
persoane
cudizabilit ăti
comunitate: -creare/dezvoltare de
servicii de sprijin pentru via -t ă
independent ă
prevenirea
institutionaliz ă rii
personalul de specialitate — devine
facilitator al integr ă rii persoanei cu
practici de lucru — trecerea de la
abordarea pe grup la cea individual ă
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a rnodului de acţiune a CR cu
cornunitatea pentru cele 50
de persoane cu dizabilit ăţ i

.
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care vor fi transferate in CIA
Transferul celor 50 de
beneficiari in CIA
Monitorizarea
de
catre
manageruf de caz a celor 50
de beneficiari transfera ţi in
CIA
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Ii) estimarea resurselor financiare fi rnateriale necesare
Resurse financiare estimate
Centru
rezidential

CIA
Slobozia
(existent)
CIA nou inflintat

2021/mil lei

Buget estimat in lei
aferent anului
2022/mii lei

7.042 mu i lei

8.000 mu i lei

0

mu i
lei
L000
(renovare cl ă dire ş i
dotare)

Buget estimat in
lei aferent anului

Buget estimat
in lei aferent
anului
2023/mii lei
5.000 mil lei

Sursa de finantare

2.000 mil
(renovare

Din

cl ă dire

lei

şi

Buget de stat
bugetul
Consiliuiui
Judetean lalomita

dotare)

Resurse materiale estimate

-

-

bunuri pentru doatrea infrastructurii serviciilor sociale: dot ă ri PSI, dot ă ri de uz
gospod ă resc, dot ă ri privind protectia muncii;
dotki i echipamente de specialitate — cf. Standardelor specifice servicilor
sociale Infiintate;
sisteme ş i echipamente pentrupersoane cu dizabilit ă ti;
mobilier pentru dotarea infrstructurii servicillor sociale;
echipamente IT necesare desf ăsură rii in conditii optirne a activit ătllor aferente
furniz ă rii serviciilor sociale respective;
aparatur ă electrocasnic ă, echipamente de birotic ă, vesel ă , cazarmament pentru
LP.

I) estimarea resurselor umane necesare
Structura de personal pentru serviciile propuse spre infiintare se bazeaz ă pe prevederile
actelor normative in vigoare, respectiv:
pentru aprobarea
nr. 867/2015 actualizat ă ,
- Hot ă ră rea de Guvern
nomenclatorului serviciilor sociale, precum ş i a regulamentelor cadru dc
organizare ş i functionare a serviciilor sociale;
Hot ă ră rea de Guvern nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de
cost pentru serviciile sociale ş i a nivelului venitului lunar pe membru de familie;
Ordinului nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de
cantata obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu
dizabilit ăti.
Propunerile sunt urm ătoarele:
1. CIA Slobozia — capacitate 50 de beneficiari:

Nr.
crt.

Nurna'r de posturi

Functia
Personal de specialitate =30

1.
1.
2.
3.

Sef Centru
Medic de centru
Coordonator personal de specialitate
Psiholog

1
1
1
1

,
,t4 ti
,

,P
i .:-,

(F.:',
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4. Asistent social
1
1
5. Instructor de educatie/ergoterapeut
8
6. Asistent medical
17
7. infirmier5
Personal cu functii administrative, gospodkire, Intretinere — reparatii, deservire =20
1
8. Administrator
9. Tngrijitoare
5
4
10 Buatar
11 Sp5i5toreas5
2
12 Lenjereas ă
2
2
13 Muncitor calificat (electrician/ fochist/ frizer)
3
14 Paznic
Total personal
SO

2. CIA (nou Infiintat) - capacitate 50 de locuri
Num5r de posturi
Functia
Nr.
crt.
Personal de specialitate =30
1. Set Centru
1
2. Psiholog
1
1
3. Asistent social
4, Maseur
1
2
5. Instructor de educatie/ergoterapeut
6. Asistent medical
8
16
7. Infirmier5
Personal cu functii administrative, gospodkire, Tntretinere — reparatii, deservire =20
1
8. Administrator
9. Tngrijitoare
5
10 Bucbtar
4
11 Spal ă toreas5
2
2
12 Lenjereas5
13 Muncitor calificat (electrician, fochist, frizer)
3
14 Paznic
3
50
Total personal
În momentul clemarkii procesului de restructurare efectiv5 vor exist@ consultki ale salariatilor
reprezentantilor acestora (sindicatele reprezentative), in vederea identifickii celor mai bune
solutii pentru fiecare angajat In parte. Se poate observa c5 noul serviciu vp1 ł Qbjforţa de
ľte spreçestea.
munc5 existent, iar posturile care nu sunt ocupate în prezent vor fi redis71j
De asemenea, acolo unde este cazul vom realiza reconversie pr #SiO derea
repartiz5ril personalului pe noile posturi.

32

j) piartificarea necesarukii de instruire/formare a personalutui
Formarea personalului din noile servicii sociale se va deruia in prima parte a anuiui 2023 ş i va
avea în vedere toat ă tipologia de cursuri de specialitate specifice fiec ă rei categorii profesionale,
dup ă cum urmeaz ă :
- Curs de formare profesional ă pentru asistentii medicali;
- Curs de formare profesional ă pentru asistent social, psiholog, instructor educatie,
ergoterapeut.
Curs de formare profesional ă pentru personalul de ingrijire.
Pentru toate categorille profesionale mentionate vor fi achizitionate servici
profesional ă .
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k) evidentierea potentialelor dificultdti de implementare/factorilor de risc
Mr.

RISCURILE MASURI DE ATENUARE A RISCURILOR
Risc identificat

M ă suri de atenuare a riscului

crt.
1.

Insuficienta resurselor
financiare ş i umane

Acest rise poate fi generat de lipsa resurselor financiare şi umane necesare desfăş ură rii activit ătilor prevăzute in planul de
restructurare. -in ceea ce prive şte resursele umane, D.G.A.S.P.0 lalomita dispune de resurs ă urnan ă cu experient ă in
impiementarea de proiecte similare şi, astfel, dispun de capacitate operational ă in vederea desfăş ură rii in bune conditii a
activitkilor planului de restructurare. Impactul insuficientei resurselor financiare poate fi unul ridicat, conduc ă nd la
imposibilitatea realiz ă rii cheltuielilor aferente desf ăş ură rii activit ătilor si aparitia unor "bloc*" în efectuarea pl ătilor.
Cuatificarea riscului: mediu. M ă suri de atenuare: In cazul insuficierrtei reurselor financiare pentru irnpfementarea activit ătilor
planului de restructurare ş i sustinerea cheltuielilor in acest sens, generate de eventuale intarzieri in ram bursarea cheltuielilor
efectuate de beneficiar, se va proceda la decontarea cheltuielilor din bugetul propriu.

2.

Imposibilitatea
respect ă rii graficului activit ătilor

Acest rise poate fi generat de eventuale situatiVevolutii care pot s ă apar ă in perioada de implementare a planului de
restructurare ş i care nu au fost prev ă zutekunoscute in etapa elabor ă rif sau ca urmare a unei estim ă ri nerealiste a duratei de
implementare a fiec ă rei activităti. Impactul acestui rise este de natura aparitiei unor Int ă rzieri in realizarea activit ăWor şi
depăş irea perioadelor de timp prev ăzute ş i bugetate in vederea realiz ă rii acestora. Cuantificarea riscului : (a) probabilitatea
apartiei: sc ă zută, (b) nivelul controlului intern: mediu (c) nivelul impactului : mediu. Clasificarea riscului : mediu. M ă suri de
atenuare: in cazul aparitiei unor situatii/evolirtii care nu au fost prev ăzute/cunoscute initial, in baza unei fundament ă ri
similare, se va proceda fa prelungirea/clecalarea perioadei de implementare in vederea eficientiz ă rii activitătilor din
perspective timpului afocat rezultatelor predefinite.
Acest risc potential poate conduce la int ă rZieri in implementarea planului de restructurare. Cuantificarea riscului : (a)
probabilitatea aparitiei: sc ă zută, (b) nivelul controlului intern: sc ăzut, (c) nivelul impactului : ridicat. Clasificarea riscului :
mediu. M ăsuri de atenuare Planificarea riguroas ă a calendarului de desf ăş urare a activit ătifor.

3.

Durata insuficient ă pentru
implementarea
Planului de restrucurare

5.

Rezisten -0 la schimbarea a
beneficiarilor propu ş i pentru
transfer in noile servicii ( CIA)

Pregătire, consiliere ş i activit ăli de suport pentru luarea cfeciziei referitoare fa transfer.

6.

Rezisterrta la schirnbarea a
personalului ş i a persoanelor cu
institutia de tip
dizabili

Consifiere de specialitate ş i discutii cu personaluf ş i persoanele cu dizabiliati.

7.43-:
I ni-p I learreclusa'din p a rte a

Promovarea imaginii persoanelor cu dizabilit ăti institutionafizate ş i inforrnarea opiniei publice asupra importantei locuirii
persoanefor cu dizabilit ăti intr-un mediu căt rnai apropiat de cel familial.

7.

doinOnit ătfi ,1441em i
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I) evidentierea modaliteitilor de comunicare astfel Matt sti fie evitate interpreteiri eronate cu
privire la beneficiari sau personal
Pe intregul proces de restructurare al centrului, personalul de specialitate se va asigura
beneficarii sunt informa ţ i, in mod complet ş i accesibil, in format clasic sau adaptat, utiliz ă nd
metode de abordare, comunicare ş i relationare cu beneficiarii, in functie de particulariatile
psino-comportamentale ale acestora, cu privire la scopul restructur ă rii. Beneficiarii vor fi
consilia ţi Cu privire la noile tipuri de servicii la care pot avea acces.
Tri ceea ce priveste personalul se vor realize int ă lnin pentru discutarea i implementarea planului
de restructurare. Se vor accentua avantajele oferite de restructurare din punct de vedere al
imbun ăt ăţ irii condiţ iiior de munc ă, al preg ătirii i form ă rii profesionale. Se va discuta posibilitatea
de transfer pe locurile de munc ă create in cadrul locuintelor protejate ş i al centrelor de zi.
lnformarea opiniei publice, cu privire la responsabilitatea civic ă a membrilor comunit ăţ ii fate' de
persoanele cu dizabilit ă ti, precum ş i posibilităţile de valorificare a poten ţ ialului aptitudinal ş i
relational al acestor persoane in folosul comunit ăţ ii.
m) identifkarea de solutii in caz de esec/nereusitei
unei solutii pro puse (de exemplu,
imposibilitatea identificării si/sau angaleiril numeirului estimat de asistenti personali
profesionisti
Avă nd in vedere c, in prezent, organigrama DGASPC lalomita prevede un num ă r de 10 asistenti
personall profesionisti, institu ţ ia ve demara procesuf de identificare a persoanelor interesate s ă
ocupe aceste posturi, va realiza atestarea si angajarea acestora, in vederea plas ă rii persoanelor
cu dizabilit ăti la acestia. Aceast ă reţea va fi utilizat ă ca metod ă alternativ ă la solutia propus ă in
Planul de restructurare, îri functie de problemele care pot s ă apară pe parcurs.
Includerea intr-un program de consiliere si suport a beneficiarilor centrului reziden ţ ial care s ă
previn'6 dificult ăţile de adaptare in urma transferului în alt ă locatie, in vederea crested graclului
de adaptabilitate.
CAPITOLUL VI - ACTIUNI PROPUSE PENTRU REALIZAREA UNEI ATITUDINI POZITIVE Ş I
suPownvE FA A DE BENEFoARI RA'1.vouL
COMUNITĂTII
a) descrierea colaborărilor/parteneriatelor pe care DGASPC/furnizorii de servicii sociale privati
le au in desfăprare cu serviciile pub/ice deconcentrate ale ministerelor 51 institutlilor care au
responsabilităti in domeniul asistentei sociale, cu serviciile pub/ice locale de asistentă socială,
precum si cu reprezentantii societătii civile care desf(qoară activitall in domeniu, cu alte
autoriteiti locale, in vederea bunei desfăpreiri a procesului de restructurare
DGASPC lalomi ţa colaboreaz ă cu AJPIS, SPAS-urile din judet, unit ăţi sanitare, Episcopia Sloboziei si
Că l ă rasilor (prin unit ăţ ile de cult subordonate, dar ş i prin Sectorul Social-Misionar) ş i are
parteneriate cu ONG-uri ş i asociatii (Asocia ţ ia Surzilor din Rom ă nia — filiala lalomi ţa, Asociaţ ia
Nevă z ătorilor, Asocia ţ ilor Handicapa ţilor Neuro-motori).
b) modaliteli de facilitare a schimbului de informatii, cuno5tinte, idei, experient6 acumul
"lectii invătate" si de implicare a comuniteitii In procesul de restructurare
- Publicarea unor materiale informative referitoare la procesul de restructurare,
format fizic, c ăt ş i pe site-ul institutiei;
- Promovarea unei atitudini pozitive in ceea ce prive şte problematica persoanel,
c!izabilit ăţ isi reintegrarea acestora in comunitate.
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c) estimare privind organ izarea de manifesteiri de sensibilizare şi/sau conştientizare la nivelul
comunitătii in leg eitură cu persoanele cu handicap şi pentru promovarea respectarii drepturilor
fi demnită tii lor, eliminarea discrimin ă rii, combaterea stereotipurilor, prejudec ătilor şi
practicilor defunatoare, realizarea egaliteitil de şanse, altele
Capitalul II din Planul anual de actiune privind serviciile sociale administrate ş i finantate din
bugetul Consiliului Judetean lalomita pentru anul 2021, aprobat prin Hotkarea nr. 34/25.02.2021
a Consiliului Judetean latcmi ţ a, prezinta modalitatea prin care institutia planifica informarea
publicului cu privire la serviciiie sociale, inclusiv cu privire la cele destinate persoanelor cu
Astfel, In anul 2021 institutia va derula campanii de informare cu privire la drepturi
obligatii conform legislatiei în vigoare (atat pentru persoane cu dizabilit ţ i
i
familiile/reprezentantii legali ai acestora, cat ş i pentru autoritatile locale implicate In aplicarea
legislatiei). De asemenea, vor fi derulate campanii de promovare a serviciilor furnizate In cadrul
DGASPC lalomita pentru persoanele cu dizabilit ă ti, de tip "caravana" ş i "ziva portilor deschise" (In
functie de evolutia pandemiei de COVID-19), Se va realiza informarea permanent ă a opiniei
publice prin comunicate de presa, participarea reprezentantilor institutiei la emisiuni radio/TV,
articole de pres. Se vor transmite mesaje de interes public cu ocazia Zilei Internationale a
Persoanelor cu Dizabilitati ş i vor fi organizate evenimente in cadrul carora se va Incerca
sensibilizarea i con ş tientizarea populatiei cu privire la problematica persoanelor cu
Se vor organiza expozitii în spatii accesibile publicului larg (Centrul Cultural lonel Perlea Slobozia)
cu obiecte/materiale realizate de persoanele cu dizabiIit ţ i institutionalizate.
d) estirnare privind necesarul de instruiri/form ă ri sau alte forme specifice de pregă tire a
personalului Fn vederea Imbuneit ătirii furnizării asistentei şi serviciilor
Planl de instruire anual ă elaborat la nivelui DGASPC lalomita va cuprinde sesiuni de formare
ş i/sau instruire atat pentru actualii angajati ai Centrului de ingrijire i Asistenta Slobozia, cat ş i
pentru personalul prevazut pentru serviciul nou Infiintat in urma restructurkil.
Tematica va face referire la modific ă rile legislative 7n domeniul protectiei i promov ă rii
drepturilor persoanelor cu dizabilitä ţ i, facilitarea comunicarii verbale ş i nonverbale cu persoariele
cu dizabilit ţ i, modalit ă ti si tehnici de lucru, inclusiv gestionarea tulburkilor de comportament,
modalitati de sprijin în vederea dezvoltarii autonomiei personale ş i sociale, dezvoltarea
inteligentei sociale. De asernenea, toate categoriile profesionale vor participa la cursuri de
formare pe specialitatea profesiei, pentru imbunatatirea interventiel.
Astfel, se vor asigura sesiuni de formare profesionala pentru asistenti medical' interventia de
specialitate, buc ă tari cursuri de igien ă
şi nutritie, asisten t
social/psiholog/ergoterapeut/pedagog de recuperare — metode ş i tehnici specifice profesiei
aplicate In activitatea cu persoanele cu
e) modalităti de implicare şî incurajare a activiteitilor de voluntariat
in prezent, centrul are o serie de parteneriate cu ş coli din judet, elevii derulând în regim de
voluntariat, programe ş i activiati de socializare cu beneficiarii. De asemenea, în baza unor
parteneriate, voluntarii desfsoar îrl centru activit'ati periodice, axate pe simbolistic
sarbatori anuale, atat cu caracter religios, cat ş i cu caracter social.
De asernenea, la nivelul DGASPC lalomita exist ă deschidere pentru Incurajarea activi ttildr de
voluntariat In serviciile sociale, Planul anual de actiune privind serviclile sociale admi1 111\
istrR ţ e (si
finantate din bugetul Consiliului Judetean lalomita pentru anul 2021, aprobat prin Hota
ă f,ea nr:
34/25.02.2021 a Consiliului Judetean lalomita, avand o sectiune dedicata" formkii volunfarilor
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(pentru anul 2021 se estimeaz ă atragerea unui num ă r de 30 de voluntari şi formarea initial a
acestora).

f) alte modaliteiti de lucru propuse pentru realizarea unei atitudini pozitive $i suportive fate' de
persoaneie adulte cu handicap
Organizarea pentru persoanele cu dizabiIit ţ i institutionalizate a unor activit ă ti de petrecere a
timpului liber (excursii)
- Sustinerea persoanelor asistate pentru p ă strarea relatiei cu familia i comunitatea de unde
provin prin vizite reciproce
Participarea la diverse actiuni ş i evenimente organizate de comunitate
CAPITOLUL VII - ANALIZA NEVOILOR LA NIVELUL COMUNITATII
La rtivelul judetului lalomita sunt inregistrate un num ă r de 9069 persoane incadrate in
grad de handicap, dintre care un num ă r de 288 persoane cu dizabilit ăti sunt institutionalizate. in
afara serviciilor furnizate de D.G.A.S.P.C. lalomita prin intermediul centrelor rezidentiale (Centrul
de ingrijire ş i Asistent ă Slobozia, Centrul de abilitare i reabilitare pentru persoane adulte cu
dizabíIit ţi "Kalina ş i Maria" Slobozia ş i Centrul de abilitare i reabilitare pentru persoane adulte
Cu dizabiIit ţi Movila), Tr' judetul lalomita exist ă un singur furnizor privat (Fundatia New-Life) care
asigur ă servicii de g ă zduire pentru un num ă r de 7 persoane adulte Cu dizabilit ăţi, prin intermediul
Centrului de Ingrijire si Asisterrt ă Amara. Totodat ă , in judet nu exist ă furnizori public' sau privati
care s ă asigure servicii în comunitate pentru aceast ă categorie de persoane. Autorit ătile publice
locale, prin intermediul SPAS-urifor furnizeaz ă plate asistentilor personali pentru persoanele
incadrate in grad gray de handicap, exist ă nd situatii in care din cauza lipsei bugetului necesar
aceasta pl ă tesc doar indemnizatia de insotitor c ătre aceste persoane.
DGASPC lalomita, furnizeaz ă prin intermediuf Centrului de recuperare neuro-motorie de tip
ambulatoriu Slobozia servicii de recuperare persoanefor cu dizabilit ă ti neuro-motorii din
comunitate, dar si din centrele rezidentiale subordonate institutiei, fiind asigurat transportul
acestora la centru sau dup ă caz transportuf speciali ştilor in centrele rezidentiale.
La niveluf, Serviciului de Asistent ă Social ă pentru Persoane Adulte din cadruf DGASPC lalomita
sunt inregistrate un num ă r de 40 de dosare in a şteptare pentru internarea intr-unul din centrele
mentionate mai sus.

CAPITOLUL VIII - M ĂSURI SI ACTIUNI DE PREVENIRE A (RE)INSTITUTIONALIZĂ RII
1. Serviciul de Asistent ă Social ă pentru Persoane Adulte, din cadrul D.G.AS.P.C. lalomita,
impreun ă cu managerii de caz desemnati ai persoanelor institutionalizate vor monitoriza evolutia
acestora în noile servicii in care au fast transferate, p ă str ă nd totodat ă legă tura cu personalul de
specialitate din serviciile respective pentru a identifica eventualele probleme ş i pentru a propune—i.
solutii de rezolvare.
2. Operationalizarea retelei de asistenti personal' profesioni şti (10 APP) prev ă zută in str
DGASPC lalomita, care, prin serviciile de protectie si ingrijire a persoanelor cu handicap
accentuat, va contribui la prevenirea instiutionaliz ă rli sau reinstitutionaliz ă rii. "rig functie de re
acestui serviciu, in anul urm ă tor va fi propus ă m ă rirea capacit ă tii acestuia, cu 'Inca' 5 posturi.
3. Colaborarea cu autorit ă tile publice locale, pentru organizarea unor consult ă ri publice in
comunit ă tile din judet (Cu prec ă dere acolo unde se inregistreaz ă un num ă r mare de persoane cu
dizabilit ăţ i sau in comunit ătile Cu pondere mare de persoane cu dizabu ł ităţ i institutionalizate) fa
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care s ă participe persoane Cu dízabiIiti, apartin ă tori/reprezentan ţ i legali, organizatii de profil
pentru identificarea cauzelor care conduc la institutionalizare dar ş i a unor solu ţ ii, prin aplicarea
c ă rora s ă se imbun ă tăteasc ă viata persoanelor cu dizabi1it ţ i şi s ă se previn ă institutionalizarea.
4. Organizarea la sediul DGASPC lalomita a unor întâlniri cu reprezentan ţii autorit ătilor publice
locale in vederea identific ă rii de solu ţ ii pentru situa ţiile care conduc la institutionalizarea
persoanelor Cu dizabiIit ţ i (mentalitatea comunit ă tii, lipsa de servicii de sustinere — centre de zi,
servicii medicale, refuzul angaj ă rii asistentului personal, lipsa infrastructurii care limiteaz ă viaţa
ap ă curent ă,
social şi comunitar ă a persoanei cu dizabiiit ă i, lipsa facilit ătilor de tipul
canalizare, gaze) - dezvoltarea de servicii sociale îri parteneriat (APL-DGASPC) prin accesarea de
fonduri nerambursabile, organizarea de campanii de sensibilizare a opiniei publice cu privire la
problematica persoanelor Cu dizabilit ăti, etc.
5. Dezvoltarea colabor ă ril cu ONG-urile care activeaz ă In domeniul protectiei persoanelor adulte
cu dizabilit ăti, in vederea dezvolt ă rii în parteneriat a unor programe şi servicil pentru persoanele
cu dizabilit ăti din comunitate, In vederea prevenirli institutionaliz ă rii acestora.

-

CAPITOLUL IX- EVALUAREA INTERNA/EXTERN Ă A PROCESULUI DE RESTRUCTURARE,
MODALITATI DE CORECTARE A DISFUNCTIONALITATILOR
Conducerea DGASPC lalomita va emite o dispozi ţ ie prin care va desemna membrii echipei de
evaluare si monitorizare a obiectivelor stabilite in Planul de restructurare, precum i atributiile
acestora. Echipa de evaluare va intocmi un raport de evaluare, care va cuprinde date referitoare
la:
Gradul de Indeplinire a obiectivelor;
Rezultatele procesului de restructurare;
Propuneri de corectare a eventualelor disfunctionalit ă ti constatate.
Raportul va fi inaintat conducerii DGASPC lalomita.
CAPITOLUL X - MONITORIZAREA PROCESULUI DE RESTRUCTU RARE
Copii
Autoritatea National pentru Drepturile Persoanelor cu
realizeaz5 periodic monitorizarea procesului de restructurare prin colectarea datel
indeplinirii m ă surilor propuse, modul de implementare a planului de restructurare.
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PRESEDINTE

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hot ă rAre privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de ingrijire si
Asistentră (CIA) Slob ozia

Prin proiectul de hotărdre supus dezbaterii se propune aprobarea Planului de restructurare a
Centrului de ingrijire si Asisterit ă (CIA) Slobozia.
Central de ingrijire ş i Asistenţă Slobozia functioneaz ă ea structură fără personalitate juridic ă in
cadru1 Direcţiei Generale de Asisten ţă Socială i Protectia Copilului Ialomiţ a din data de 01.01.2005,
conform Hot ărării Consiliului Judetean Ialomi ţa nr. 35/30.11.2004.
In prezent Centrul de ingrijire i Asisten ţă Slobozia are o capacitate aprobat ă de 100 de locuri,
din care sunt ocupate 98 de locuri.
Prin adoptarea Ordonantei de Urgenţă a Guvernului nr. 6972018 pentm modificarea
completarea Legii nr. 448/2006 privind proteetia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, a
fost redus ă capacitatea centrelor reziden ţiale pentru persoane adulte cu dizabilit ăti, dup ă cum urmeaz ă: "
"Capacitatea centrelor rezidentialc pentru persoane adulte cu handicap nu poate fi mai mare de 50 de
locuri.". Potrivit accluia şi act nomaativ: "P ănă la data de 31 decembrie 2018, direc ţiile generate de
asistentă general ă si protectia copilului judetene, respeetiv ale sectoarelor municipiului Bucure şti Şi
furnizorii de servicii sociale priva ţ i acreditati vor elabora planurile de restructurare a centrelor
rezidentiale cu capacitate mai mare de 50 de locuri.".
Termenul de elaborare a planurilor de restnicturare a fost modificat prin Ordonanta de Urgen ţă
nr. 114/2021 pentru rnodificarea unor acte normative, precum reglementarea unor m ăsuri in domeniul
protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilit ăţi. Astfel: "Direc ţiile generale de asistent ă social ă
protec ţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucure şti i furnizorii de servicii
sociale privaţ i acreditati care nu au elaborat planurile de restructurare a centrelor rezidentiale cu
capacitate mai mare de 50 de locuri in temaenul prev ăzut la art. II atm. (3) din Ordonanta de Urgen ţă nr.
69/2018, aprobat ă prin Legea nr. 92/2021, au obligaţia să elaboreze ş i să prezinte Autorit ăţii Nationale
pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilit ăţi, Copii si Adoptii planurile de restructurare a centrelor
rezidentiale cu capacitate mai mare de 50 de locuri pan ă la data de 31 decembrie 2021."
Prin adresa nr. 22425 din 07.12.2021, Direc ţ ia General ă de Asistentă Socială ş i Protectia
Copilului Ialomita a inaintat Nota de fundamentare nr. 22690 din 07.12.2021 prin care se propune
aprobarea Planului de restructurare a Centrului de ingrijire si Asistent ă. Slobozia in forma avizată de
Autoritatea Na ţional ă pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilit ăţi, Copii ş i Adopţii, prin avizul tar.
32043/ANDPDCA/DDPD/MI/22.11.2021.
Constatand e ă sunt indeplinite conditiile de necesitate şí oportunitate, propun Consiliuiui
Judetean Ialomi ţa aprobarea hot ărării in forma si continutul prezentate in proiect.
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RAPORT
la Proiectul de Hotărdre privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de ingrijire
Asistentă (CIA) Slobozia

Proiectul de hotăra're supus dezbaterii Consiliului Judetean Ialomita propune aprobarea
Planului de restructurare a Centrului de ingrijire şi Asistenţă (CIA) Slobozia, in acest sens

Jihad inaintată adresa nr. 22425/07.12.2021 de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protectia Copilultti Ialomi ţa şi inregistrată la Consiliul Judetean Ialomiţa sub nr. 29451/2021T din data de 07.12.2021, ce cuprinde urm ătoarele documente:
- Nota de fundamentare privind proiectul Planului de restructurare a Centrului de
ingrijire şi Asistenţă (CIA) Slobozia;
- Adresa nr. 32043/ANDPDCA/DDPD/MI / 22.11.2021 a Autoritătii Nationale pentru
Drepturile Persoanelor cu Dizabilit ăţi, Copii si Adopţii prin care s-a avizat favorabil
Planul de restructurare a Centrului de ingrijire şi Asistentă (CIA) Slobozia.
Centrul de ingrijire şi Asistentă Slobozia functioneaz ă ca structur ă fără personalitate
juridică, in cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Social. şi Protecţia Copilului Ialomiţa, din

data de 01.01.2005, conform Hotărdrii Consiliului Judeţean Ialomiţ a nr. 35 / 30.11.2004.
În prezent, CIA Slobozia are o capacitate aprobată de 100 de locuri, din care sunt
ocupate 98 de locuri.
AvAnd in vedere capacitatea Centrului de ingrijire si Asistentă Slobozia, acesta s-a
incadrat in prevederile QUO nr. 69 / 2018, fund necesară elaborarea unui plan de restructtrare
pană la data de 31 decembrie 2021.
Restructurarea centralui are ca scop reducerea capacit ătii institutionale la 50
beneficiari, precum şi asigurarea de servicii sociale specializate in conformitate cu nevoile
identifieate in cadrul procesului de evaluare, urmate de completarea şi diversificarea
activitătilor de abilitare/reabilitare, asisten ţălsuport şi a deprinderilor de viată independentă.
Prin restructurarea CIA se realizeaz ă şi transferul a 50 beneficiari intr-un alt centru de
ingrijire şi asistentă, care urmează să fie infiinţat.
Cons 1W Judeteart lalomita
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Metodologia de reorganizare a centrelor rezidentiale pentru persoanele adulte cu
handicap aprobat ă prin Decizia presedintelui Autorit ătii Nationale pentru Drepturile
Persoanelor cu Dizabilităţi nr. 877 / 2018 a prev ăzut principiile de reorganizare a centrelor
rezidentiale•pentru persoanele adulte cu handicap publice sau private, cu capacitate mai mic ă
sou egal ă cu 50 de locuri, aflate in coordonarea metodologic ă a Autoritătii Nationale pentru
Drepturile Persoanelor cu
intrucat proiectul de hotărare indeplineste conditiile de legalitate, propunem
Consiliului Judetean Ialomita adoptarea lui in forma si continutul prezentat.

Cousilier,
Marcu Georgiana-Elena
t/C1

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTĂ SOCIALA
Ş I PROTECTIA COPILULU1 1ALOMITA
Str. C. Dobrogeanu-Gherea nr.1, Slobozia, jud. lalomita, cod 920033
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NOTA DE FUNDAMENTARE
privind aprobarea Planului de restructurare a
Centrului de ingrijire şi Asistent ă (CIA) Slobozia
Asigurarea exercit ă rii dreptului la viaţă independent ă pentru persoanele cu
dizabilit ăţ i ş i participarea acestora la via ţ a comunit ătii reprezint ă teme de actualitate pe plan
international, european ş i national.
Astfel, potrivit art. 6 al Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, UE
recunoa şte dreptul persoanelor cu dizabilit ăţ i de a beneficia de m ăsuri care s ă le asigure
autonomia, integrarea social ă i profesional ă, precum ş i participarea la viata comunit ăţ ii.
De asemenea, a şa cum este reglementat de art. 15, pct. 3 al Cartei Sociale Europene,
revizuită , in vederea garant ă rii exercit ă rii efective de c ătre persoanele cu dizabilit ăti,
indiferent de v ă rst ă , de natura sau originea dizabilit ăţii lor, a dreptului la autonomie, la
integrare social ă şi la participare la via ţa comunit ăţii, p ă rţ ile se angajeaz ă s ă ia m ă suri care
vizeaz ă dep ăş irea dificult ătilor de comunicare ş i de mobilitate ş i care s ă le permit ă accesul la
mijloace de transport, la locuin ţă, la activit ăţ i culturale ş i la petrecerea timpului liber.
Totodat ă , Conventia privind drepturile persoanelor cu dizabilit ăţ i, document ratificat
de România Ina din anul 2010, prin Legea nr. 221/2010, recunoa şte dreptul persoanelor cu
dizabilităti la viaţă independent ă in comunitate şi obligă statele p ă rţ i, s ia m ăsurile necesare
pentru ca persoanele cu dizabilit ăţ i s ă beneficieze de condi ţ ii de viaţă in mod egal cu ceilal ţ i.
Astfel, in acord cu articolul 19 din Conven ţ ia privind drepturile persoanelor cu dizabilit ăti,
statele p ă rţ i recunosc dreptul egal al tuturor persoanelor cu dizabilit ăţi de a tr ă i in
comunitate, cu sense egale Cu ale celorlal ţ i, i vor lua m ă suri eficiente ş i adecvate pentru a
se asigura c ă persoanele cu dizabilit ăţ i se bucur ă pe deplin de acest drept şi de deplina
integrare in comunitate ş i participare la viaţ a acesteia.
În acord cu aceste documente, Rom ă nia ş i-a stabilit ca prioritate sus ţ inerea
dezinstitutionaliz ă rii persoanelor cu dizabilit ăţ i, concomitent cu dezvoltarea m ă surilor de
prevenire a institu ţ ionaliz ă rii ş i de sprijin a traiului in comunitate.
Astfel, prin adoptarea Ordonan ţ ei de Urgent ă a Guvernului nr. 69/2018 pentru
modificarea ş i completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia ş i promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, se reduce capacitatea centrelor reziden ţ iale pentru persoane
adulte cu dizabilit ăti, dup ă cum urmeaz ă : "Capacitatea centrelor rezidentiale pentru
persoane adulte cu handicap nu poate fi mai mare de 50 de locuri." De asemenea, acela ş i act
normativ men ţ ioneaz ă : "P ă n ă la data de 31 decembrie 2018, directiile generale de asistentă
general ş i protectia copilului judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucure şti ş i
furnizorii de servicii sociale privati acreditati vor elabora planurile de restructurare a
centrelor rezidentiale cu capacitate mai mare de 50 de locuri." Termenul de elaborare a
planurilor de restructurare este modificat prin Ordonant ă de Urgen ţă nr. 14/2021 pentru
modificarea unor acte normative, precum i reglementarea unor m ăsuri In domeniul
protecţ iei drepturilor persoanelor Cu dizabilit ăţi, care mentioneaz ă : "Direc ţiile generale de
asisten ţă social ă i protectia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului
1

Bucure şti i furnizorii de servicii sociale priva ţi acreclitati care nu au elaborat pianurile de
restructurare a centrelor reziden ţ iale cu capacitate mai mare de 50 de locuri In termenul
prev ă zut la art. II alin. (3) din Ordonan ţ a de urgenţă nr. 69/2018, aprobat ă prin Legea nr.
92/2021, au obligatia s ě elaboreze i s prezinte Autorit ătii Nationale pentru Drepturile
Persoanelor cu Dizabilit ăţ i, Copii ş i Adopţ ii planurile de restructurare a centrelor reziden ţ iale
cu capacitate mai mare de 50 de locuri Oa la data de 31 decembrie 2021."

Prezentarea contextului actual la nivelul iudetului lalomita
La nivelul judeţ ului lalomita sunt inregistrate un nurn ă r de 9069 persoane incadrate
in grad de handicap, dintre care un num ă r de 288 persoane cu dizabilit ăţ i sunt
instituţionalizate in centre rezidenţ iale.
Este important de menţionat faptul c ă, la nivel judeţean, Direc ţia Genera 15 de Asisten ţă
Social ă i Protec ţ ia Copilului (D.G.A.S.P.C.) lalomi ţa este singura institu ţ ie public ă, care are
dezvoltate servicii reziden ţ iale destinate persoanelor adulte cu dizabilit ăţ i, respectiv —
Centrul de ingrijire ş i Asistenţă Slobozia (cu o capacitate de 138 de locuri in 2018, respectiv
100 de locuri in 2021), Centrul de Abilitare i Reabilitare pentru Persoane Adulte cu
Dizabilit ăţ i "Kalina ş i Maria" Bora (cu o capacitate de 36 de locuri, reorganizat conform
prevederilor OUG nr. 69/2018), Centrul de Abilitare ş i Reabilitare pentru Persoane Adulte cu
Dizabilit ăţ i Movila (cu o capacitate de 50 de locuri, reorganizat conform prevederilor OUG nr.
69/2018). in ceea ce prive şte sectorul neguvernamental, In judeţ ul lalomiţ a exist ă un singur
furnizor privat (Funda ţ ia New-Life) care asigură servicii de gă zduire pentru un num ă r de 7
persoane adulte cu dizabilit ăţ i, prin intermediul Centrului de ingrijire ş i Asisten ţă Amara.
Totodat ă , in judeţ ul lalomi ţa nu exist ă furnizori publici sau priva ţi care s ă asigure servicii in
comunitate pentru aceast ă categorie de persoane. Autorit ă tile publice locale, prin
intermediul SPAS-urilor furnizeaz ă plata asisten ţ ilor personali pentru persoanele incadrate in
grad gray de handicap, existând situaţ ii in care din cauza lipsei bugetului necesar acestea
pl5tesc doar indemniza ţ ia de insotitor c ătre persoanele cu dizabilit ăţi. Referitor la serviciile
de zi destinate persoanelor cu dizabiIit ţ i, D.G.A.S.P.C. lalomi ţa, furnizeaz ă prin intermediul
Centrului de recuperare neuro-motorie de tip ambulatoriu Slobozia, servicii de recuperare
persoanelor cu dizabilit ăţ i neuro-motorii din comunitate, dar ş i din centrele reziden ţ iale
subordonate institu ţiei, fiind asigurat transportul acestora la centru sau dup ă caz,
transportul speciali ştilorîn centrele reziden ţ iale.
Având in vedere capacitatea Centrului de ingrijire §i Asistent5 Slobozia, acesta s-a
incadrat in prevederile OUG nr. 69/2018, fiind necesar ă elaborarea unui plan de
restructu rare.

Prezentarea Centrului de Tngriiire si Asistent ă (CIA) Slobozia
Centrul de ingrijire ş i Asisten ţă Slobozia funcţ ioneaz5 ca structur ă fă ră personalitate
juridic, in cadrul Direc ţ iei Generale de Asisten ţă Social ă ş i Protecţ ia Copilului lalomiţ a, din
data de 01.01.2005, conform Hotă r5rii Consiliului Jude ţean lalomiţ a nr. 35/30.11.2004.
Acest serviciu social a fost infiintat in anul 1977, prin Decizia nr. 424/31.10.1977 a
Consiliului Popular Judeţ ean lalomiţ a, sub denumirea de C ă min Spital de Bolnavi Cronici.
Din anul 1990 pAn ă 'in 2003 centrul s-a aflat în subordinea Inspectoratului de Stat
Teritorial pentru Persoane cu Handicap lalomiţ a, având personalitate juridic ă . in anul 1999,
prin O.U.G. nr. 102, institu ţ ia se infiin ţeaz ă prin reorganizare ca institutie de protec ţ ie
special ă a persoanelor cu handicap, potrivit anexei Ordonantei, sub denumirea de Centru de
ingrijire ş i Asistenţă . Prin Hot ă r Area Consiliului Judeţean lalomiţa nr.35/30.11.2004, Centrul
de ingrijire i Asisten ţă Slobozia s-a reorganizat ca structura f ă ră personalitate juridic ă , în
subordinea Consiliului Jude ţean lalomi ţ a, in cadrul Direc ţ iei Generale de Asisten ţă Social ă
Protecţ ia Copilului lalomi ţ a.
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Centrul îi desfăşoar ă activitatea intr-o cl ă dire tip P-1-4, cu suprafa ţ a construit ă de
520 m 2, cele patru etaje ale cl ă dirii avă nd aceia ş i structur ă/compartimentare. In perioada
2011-2013, prin intermediul proiectului "Extinclere, reabilitare termic ă i dotare „Centrul de
Ingrijire ş i Asisten ţă", municipiul Slobozia, judeţ ul lalomi ţa" cod SMIS 24602, etajul I al
centrului a fost extins (leg ătura se face printr-o pasarel ă acoperit ă ), in partea dezvoltat ă prin
extindere, infiin ţă ndu-se: 1 cabinet psiholog, 1 cabinet ergoterapie, o camer ă cu teras ă
pentru vizitatori, 1 club pentru beneficiari ş i 1 grup sanitar. Beneficiarii CIA Slobozia sunt
gă zduiţ i pe cele 4 etaje ale cl ă dirii, fiind caza ţ i In dormitoare cu o capacitate de 2 sau 3
locuri, Centrul are in structura sa un num ă r de 44 dormitoare, fiecare dintre acestea fiind
dotate Cu paturi, noptiere, dulapuri, lavoar si televizor.
Centrul este adaptat corespunz ător nevoilor persoanelor cu dizabilit ăţi, dot ă rile permit
accesul neingr ă dit al persoanelor in toate spa ţiile centrului, oferindu-le siguran ţă . Cl ă direa
dispune de un lift pentru transportul persoanelor, exist ă că i de acces ce permit deplasarea
beneficiarilor cu fotoliul rulant, sec ţ iile sunt dotate cu m ă n ă curent ă, grupurile sanitate sunt
prevă zute cu vase WC speciale pentru persoanele cu handicap locomotor, cu bar ă de m ă n ă ,
b ă ile au scaune speciale pentru efectuarea toaletei ş i igienei persoanelor imobilizate.
Totodat ă , centrul dispune de un elevator medical destinat transferului persoanelor cu
probleme severe de mobilitate de pe pat pe scaunul cu rotile, in cada de baie.
Serviciile in cadrul Centrului de Trigrijire şi Asisten ţă Slobozia, sunt asigurate de o
schem ă de personal format ă din: 1 ş ef centru, 1 coordonator personal de specialitate, 1
medic specialist, 1 psiholog, 15 asisten ţ i medicali, 30 infirmiere, 8 ingrijitoare, 1
administrator, 6 buc ă tari, 3 sp ă l ă torese, 3 lenjerese, 3 muncitori califica ţ i ş i 4 paznici.
In prezent, CIA Slobozia are o capacitate aprobat ă de 100 de locuri, din care sunt
ocupate 98 de locuri.
Reparti ţ ia persoanelor cu dizabilit ăţi beneficiare de servicii in cadrul CIA Slobozia,
du ă grad si tip de handicap, este urm ătoarea:
Gray
Grad nnediu
Grad gray cu Grad gray
Tip handicap
Nr total
accentuat
asistent personal
Fizic
2
0
7
18
9
Auditiy
1
0
0
1
0
Vizual
.
0
2
2
0
0
Mintal

24

2

23

3

Psihic

52
11

1

0

10

0

Asociat

13

5

1

6

1

HIV-SIDA

1

1

0

0

0

Total

98

40

3

46
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Referitor la elaborarea Planului de restructurare a Centrului de Ingrijire şi Asisten ţă
Slobozia, men ţ ion ă m cä demersul a cuprins 2 etape:
1. In prima etap ă, elaborarea Planului de restructurare s-a realizat cu respectarea
prevederilor OUG nr. 69/2018, iar m ăsurile propuse in el au fost concepute
pentru un num ă r de 135 de beneficiari, prezen ţ i la data respectiv ă in Centrul de
Ingrijire ş i Asisten ţă Slobozia. Planul de restructurare a fost inaintat spre avizare
către Autoritatea Na ţ ional ă pentru Dreptu rile Persoanelor cu Dizabilit ăţi, Copii ş i
Adopţ ii (ANDPDCA), prin aciresa nr. 37471/28.02.2020. Ulterior acesta a intrat in
evaluare la nivelul compartimentului de specialitate din cadrul ANDPDCA, iar in
cadrul unei discu ţ ii telefonice institu ţ ia noastr ă a fost informat ă c ă Planul
transmis nu va primi un aviz favorabil, deoarece m ă surile propuse pentru
restructurarea centrului nu se încadreaz în termenul prev ă zut in legisia ţ ie
pentru finalizarea procesului de restructurare (decembrie 2021). In vederea
solu ţ ion ă rii aspectelor men ţ ionate de ANDPDCA, la nivelul institu ţ iei s-au realizat
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demersuri de reducere a capacit ătii Centrului de ingrijire ş i Asistent ă Slobozia
prin stoparea intern ă rilor ş i transferul unor beneficiari in alte servicii reziden ţ iale
subordonate D.G.A.S.P.C. Ialomi ţ a, adecvate nevoilor acestora. in acest moment,
in cadrul Centrului de Înrijire si Asistent ă sunt asistate un num ă r de 98 de
persoane, acesta av ă nd a capacitate aprobat ă de 100 de locuri.
2. A doua etap ă a demarat dup ă aprobarea Ordonantei de Urgen ţă a Guvernului nr.
114/04.10.2021 pentru modificarea unor acte normative, precum
şi
reglementarea unor m ă suri in domeniul protectiei drepturilor persoanelor cu
dizabilit ăti, care a prelungit termenul de implementare a planurilor de
restructu rare p ă n ă în anul 2023. Astfel, tin ă nd cant de red ucerea capacit ătii ş i a
num ă rului de beneficiari in cadrul C.I.A. Slobozia, precum ş i de modificarea
perioadei de implementare a planurilor de restructurare, aprobat ă prin O.U.G. nr.
114/2021, a fast revizuit Planul de restructurare i transmis spre avizare c ătre
Autoritatea National pentru Protectia Drepturilor persoanelor Adulte cu
Dizabilit ăti, Copii i Adoptii.
Restructurarea Centrului de Trigrijire ş i Asistenfă Slobozia (CIA) are ca scop reducerea
capaciatii institutionafe la 50 beneficiari, precum i asigurarea de servicii sociale
specializate în conformitate cu nevoile identificate in cadrul procesului de evaluare, urmate
de completarea ş i diversificarea activit ătilor de abilitare/reabilitare, asistent ă/suport ş i a
deprinderilor de viat ă independent ă . Prin restructurarea Centrului de Trigrijire ş i Asistent ă
Slobozia se realizeaz ă ş i transferul a 50 beneficiari intr-un alt centru de ingrijire şi asistentă,
care urmeaz ă s ă fie Infiintat.
Planul de restructurare al centrului cuprinde elementele de programare, organizare ş i
coordonare ale actiunilor care compun procesul de dezinstitutionalizare a persoanelor cu
dizabilit ăti, de prevenire a institutionaliz ă rii, precum ş i de adecvare a ofertei de servicii
sociale specializate nevoilor identificate pentru beneficiarii din sistemul rezidentiai pentru
care nu pot fi identificate alternative la institutionalizare.
Obiectivul general al Planului de restructurare este
asigurarea/imbun ăt ătirea
serviciilor sociale specializate de tip rezidential pentru persoanele cu dizabiIit ţ i , adecvate
nevoilor acestora, In centre specializate cu o capacitate de maxim 50 de locuri.
Objective specjfice ale acestui Plan:
• analiza obiectiv ă a situatiei prezente, stabilirea priorit ătilor ş i a modalit ă tilor de
implementare a procesului de restructurare in baza prelucr ă rii rezultatelor evalu ă rii
persoanelor cu dizabilit ăti din CIA Slobozia;
D evaluarea persoanelor cu dizabiliati din CIA Slobozia, cu instrumentul unic de
evaluare la nivel national (Fi şă de evaluare a beneficiarului);
D identificarea serviciilor adecvate nevoilor beneficiarilor, a ş a cum au rezultat acestea
In etapa de evaluare;
D stabilirea modalit ătilor de transfer a persoanelor adulte cu dizabilit ăti in serviciul nou
infiintat ş i incheierea procesului p ă n ă la finalul anului 2023;
• implementarea planurilor personalizate in serviciile sociale create la finalul
procesului de restructurare.
Prin implementarea Planului de restructurare propus se urm ă re şte obtinerea
urm ă toarelor rezultate:
• o analiz ă obiectiv ă a situatiei Centrului de Tr-TH.0re i Asistent ă Slobozia realizat ă ;
D o planificare a serviciilor pentru urm ătoarea perioad ă , in baza listei de nevoi specifice
ale beneficiarilor;
D. 98 persoane cu dizabilit ăti din CIA Slobozia evaluate;
D 1 centru de ingrijire ş i asistent ă nou infiintat;
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D 50 de persoane Cu dizabilit ţ i transferate in Centrul de Ingrijire ş i Asistent ă infiirytat
in municipiul Urziceni;
• un CIA restructurat, cu a capacitate de 50 locuri ş i va oferi servicii ş i activit4
conform specificului institutiei şi nevoilor beneficiarilor in acord cu rezultatele
obtinute din Fi ş a de evaluare a beneficiarului;
• imbun ăt ătirea colabor ă rii colabor ă rii interinstitutionale la nivel local şi judetean, in
scopul respect ă rii drepturilor persoanelor cu handicap;
D angajarea i formarea personalului specializat pentru a diversifica gama de activit ă ti,
• in concordaryt ă cu nevoile identificate ca urmare a evalu ă rii beneficiarilor.
Elaborarea Planului de restructurare a avut la baz ă rezultatele evalu ă rii nevoilor
beneficiarilor serviciului social. Aceasta s-a realizat având In vedere prevederile Deciziei
Pre ş edintelui Autoriatii Nationale pentru Persoane cu Oizabilit ěţi nr. 878/2018 pentru
aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de restructurare a centrelor rezidentiale
pentru persoanele adulte cu handicap. Prima evaluare a beneficiarilor a fost realizat ă in anul
2018, iar in anti! 2021, ca urmare a diminu ă rii num ă rului de beneficiari la 98 de persoane, sa realizat o reevaluare a Fi şelor de evaivare ini ţ iale, dar ş i Planurilor individuale de
interventie ş i obiectivele stabilite In acestea. In ambele situatii, evaluarea a vizat
identificarea nevoii de sprijin a beneficiarilor din Centrul de Tngrijire ş i Asisten0 Slobozia
In urma centraliz ă rii ş i prelucr ă rii datelor din fi ş ele individuale de evaluare, au fast
sintetizate urm ătoarele date referitoare la nevoia de sprijin:
Nr.
Cit.

Forme de sprijin

Nr. beneficiari

1

Continuu

70

2

Regulat

20

3

Secvential

6

4

Minim

2

Nr total beneficiari

98

In baza datelor obtinute, au fost realizate urm ătoarele propuneri pentru Tnfiintarea
unor servicii, ca urmare a restructur ă rii centrului existent, in acord cu nevoia de sprijin
identificat5 la beneficiari:
Nr.
Crt.

Forme de
sprijin

Nr.
beneficiari

Nr. benef pe tip de serviciu
Reintegrare in
familie/comunitate

CIA 1

CIA 2

1

Continuu

70

0

20

50

2

Regulat

20

0

20

0

3

Secvential

6

0

6

0

2
2
0
0
Astfel, a ş a cum se observ ă din tabelul de mai sus, din totalul persoanelor evaluate,
ponderea cea mai mare se reg ăse şte in nevoia de sprijin continuu (70 persoane), jar 20 de
persoane au nevoie de sprijin regulat, fapt pentru care echipa de evaluare a propus
furnizarea de servicii de tip centru de ingriiire si asistent ă .
Mention ă m că la baza propunerii de mai sus au stat ş i urm ătoarele aspecte:
- Perioada de reziclent ă a beneficiarului în centru (sunt beneficiari care provin din
sistemul de protectie a copilului, pentru care intreaga existenf ă s-a desfăş urat in
mediu institutional);
Contactul cu familia (frecveryta vizitelor in centru, dar ş i a beneficiarilor in
familie/comunitate, durata, probleme intampinate) / existenta unei familii;
Situatia social ă financiar ă a familiei beneficiarului /v5rsta p ă rintilor;
4

Minim

5

-

-

Gradul de dezvoltare al comunit ăţii din care provine beneficiarul (existen ţa serviciilor
de s ă n ătate, distan ţ a fa ţă de unit ăţ i medicale de specialitate, in func ţ ie de nevoile
acestuia). Existen ţa unei re ţ ele de suport social;
Rela ţ ia de colaborare pe care familia beneficiarului a avut-o cu centrul (modul In care
a ră spuns la solicit ă ri, In care a participat la activit ăţ i, etc);
Modul in care beneficiarul rela ţ ioneaz ă cu persoanele din jurul s ă u (personalul, al ţi
beneficiari, grup de prieteni, etc.).

Tn acord cu informa ţ iile prezentate mai sus, se propune restructurarea Centrului de
ingrijire şi Asisten ţă Slobozia (cu o capacitate de 100 de locuri şi 98 de beneficiari) prin
Infiinţ area a 2 centre de Ingrijire şi asisten ţă (cu o capacitate de 50 beneficiari/centru) ş i
reintegrarea In familie a 2 beneficiari.
Referitor la cele 2 centre de ingrijire ş i asisten ţă, se fac urm ătoarele propuneri de loca ţii
pentru desfă surarea activit ăţ ii acestora:

•

menţ inerea Centrului de ingrijire i Asistentă Slobozia, cu o capacitate de 50 de
locuri, cu sediul In Slobozia, strada Lacului, nr. 6, jude ţ ul lalomi ţa.
• Infiinţarea unui nou centru de Ingrijire i asisten ţă , cu o capacitate de 50 de locuri,
In cl ă direa Complexului de servicii pentru protec ţia copilului din municipiul
Urziceni, propus spre inchidere in cadrul proiectului "PO spre viitor: 2 case tip
familial si centru de zi pentru consiliere si sprijin pentru copii şi parinti", apel
POR/531/8/3/Cre şterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Cod proiect:
130618. Fondurile necesare pen tru renovarea si dotarea
vor fi asigurate din
bugetul Consiliului Judetean ialornita.
In ambele centre vor fi acordate urm ătoarele servicii ş i activit ăţ i, conform nevoilor
individuale identificate in urma evalu ă rii beneficiarilor:
• Informare şi asisten ţă social ă/Servicii de asisten ţă social;
• Consiliere psihologic ă ;
• Abilitare ş i reabilitare — servicii de men ţ inere sau dezvoltare a poten ţialului
functional;
D Ingrijire ş i asisten ţă ;
D Deprinderi de viata independent;
• Asisten ţă ş i suport pentru luarea unor decizii;
• Integrare ş i participare social ă ş i civic ă ;
Pentru ambele servicii propuse spre infiin ţ are, se are in vedere o structur ă de personal
care se bazeaz ă pe prevederile urm ătoarelor acte normative in vigoare, respectiv: HG nr.
867/2015 actualizat ă , pentru aprobarea nomenclatorului serviciilor sociale, precum ş i a
regulamentelor cadru de organizare ş i funcţ ionare a serviciilor sociale; HG nr. 978/2015
privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale ş i a nivelului venitului
lunar pe membru de familie; Ordinului nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice
minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu
Astfel, pentru CIA Slobozia (capacitate 50 de beneficiari), schema de personal
propus ă va fi constituit ă din: 1 şef centru, 1 medic de centru, 1 coordonator personal de
specialitate, 1 psiholog, 1 asistent social, 1 instructor de educa ţie/ergoterapeut, 8 asistente
medicale, 17 infirmiere, 1 administrator, 5 ingrijitoare, 4 buc ătari, 2 sp ă l ătorese, 2 lenjerese,
2 muncitor calificat (electrician/ fochist/ frizer) si 3 paznici.
In ceea ce priveste CIA propus spre Infiinţare in muncipiul Urziceni (capacitate 50 de

beneficiari), schema de personal va fi constituit ă din: 1 sef centru, 1 psiholog, 1 asistent
social, 1maseur, 2 instructori de educa ţ ie/ergoterapeut, 8 asistente meclicale, 16 infirmiere, 1

6

administrator, 5 ingrijitoare, 4 buc ătari, 2 sp ă l ătorese, 2 lenjerese, 3 muncitor calificat
(electrician/ fochist/ frizer) ş i 3 paznici.
În vederea evit ă rii unor efecte negative ale procesului de restructurare, la nivelul
beneficiarilor, al familiilor acestora, la nivelul angajaţ ilor proprii sau al connunit ăţii in general,
pe intregul parcurs al procesului, personalul de specialitate se va asigura c ă beneficarii sunt
informa ţ i, in mod complet i accesibil, in format clasic sau adaptat, utiliz ăsnd metode de
abordare, comunicare ş i relaţ ionare cu ace ştia, in funcţ ie de particularit ăţ ile psihocomportamentale ale acestora, cu privire la scopul restructur ă rii. In ceea ce prive şte
personalul se vor realiza intAlniri pentru discutarea ş i implementarea planului de
restructurare. Sc vor accentua avantajele oferite de restructurare din punct de vedere al
imbun ătăţ irii condi ţ iilor de munc ă, al pregă tirii i form ă rii profesionale. In momentul
demară rii efective a procesului de restructurare, vor exista consult ă ri ale salaria ţilor şi
reprezentan ţ ilor acestora (sindicatele reprezentative), in vederea identific ă rii celor mai bune
solu ţii pentru fiecare angajat in parte. De asemenea, se vor publica materiale informative
referitoare la procesul de restructurare, atat in format fizic, cAt ş i pe site-ul institu ţ iei ş i se va
promova o atitudine pozitiv ă in ceea ce prive şte problematica persoanelor cu dizabilit ăţ i şi
reintegrarea acestora in comunitate.
Implementarea Planului de restructurare propus, va fi monitorizat ă de o echip ă
desemnat ă la nivelul D.G.A.S.P.C. lalomiţa, care va elabora un raport de evaluare, cu date
referitoare la gradul de indeplinire a obiectivelor, rezultatele procesului de restructurare ş i
propuneri de corectare a eventualelor disfunc ţionalităţ i constatate. De asemenea,
Autoritatea Na ţ ional ă pentru Dreptu rile Persoanelor cu Dizabilit ăţi, Copii i Adop ţ ii va realiza
periodic monitorizarea procesului de restructurare prin colectarea datelor, stadiului
indeplinirii m ăsurilor propuse, modul de implementare a planului de restructurare.
Avă nd in vedere c ă in conformitate cu prevederile OUG nr. 114/2021, Planul de
restructurare a centrului reprezint ă documentul avizat de c ătre Autoritatea Na ţ ional ă pentru
Drepturile Persoanelor cu Dizabilit ăţi, Copii ş i Adopţ ii i aprobat de consiliul judeţ ean,
respectiv local al sectorului municipiului Bucure şti, care cuprinde acţ iuni planificate pentru a
fi implementate in perioada 2021-2023, cu scopul de a asigura tranzi ţia persoanelor cu
handicap beneficiare de servicii sociale in institu ţ ii reziden ţ iale de tip vechi, in alternativele
de tip familial sau reziden ţ ial nou-infiinţ ate, D.G.A.S.P.C. lalomi ţa a transmis prin adresa nr.
19967/26.10.2021, c ă tre ANDPDCA, Planul de restructurare a Centrului de Ingrijire ş i
Asistenţă Slobozia.
Autoritatea Na ţ ional ă pentru Protec ţ ia Drepturilor Persoanelor cu DizabiIit ţ i, Copii şi
ş i, prin adresa nr.
Adopţ ii
a
ră spuns demersurilor institu ţ iei noastre
32043/ANDPDCA/DDPM/MI/22.11.2021, inregistrat ă la sediul D.G.A.S.RC. lalomi ţa cu nr.
22559/06.12.2021, a avizat Planul de restructumre a Centrului de tngrijire i Asistent ă
Slobozia, cu sediul in municipiul Slobozia, str. Lacului, nr. 6, jude ţ ul lalomi ţ a.
Urmare a celor mai sus prezentate, v ă supunem spre aprobare Planui de restructurare
a Centrului de fngrijire şi Asistentă Slobozia, situat in municipiul Slobozia, str. Lacului, nr. 6,
judeţ ul lalomiţ a, institu ţ ie fă ră personalitate juridic ă , aflat ă in subordinea D.G.A.S.P.C.
Anexă rn prezentei Note de fundamentare, copia Planului de restructurare a Centrului
de Ingrijire şi Asisten ţă Slobozia şi copia avizului Autorit ăţii Nationale pentru Protec ţia
Drepturilor Persoanelor cu Dizabilit ăţ i, Copii i Adopţ ii.
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Nesecret
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CStre: Direcţia GeneralS de AsistentA SocialA şi Protectia Copilului lalomita
in atentia: Domnului Paul Marcu, Director general

Referitor la: Avizarea Planului de restructurare a Centrului de ingrijire şi Asistent&
Slobozia
Avand în vedere adresa DGASPC latomita cu nr.19967/26.10.2021 inregistrat ă la Autoritatea
s i, Copii si Adopyi cii
Nationalg pentru Drepturite Persoanetor Cu Dizabi1it 4
nr.32043/02.11.2021 cu privire la avizarea Planului de restructurare a Centrului de
ingrijire i Asistenta Slobozia cu sediul în municipiul Siobozia, str.Lacului nr.6, judetul
laiomi ţa
in temejul prevederi[or:
Ordonantei de urgent5 nr.114/2021 pentru modificarea unor acte normative, precum si
regtementarea unor m5suri in domeniut protectiei drepturitor persoanetor cu dizabitit ăti;
Deciziei presedintelui Autorit6tii Na0onate pentru Persoanete cu Dizabitit ăţi nr.878/2018
pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de restructurare a centretar
rezidentiate pentru persaanele adulte cu handicap;
Autoritatea NaVonal5 pentru Drepturite Persoanetor cii Dizabititâti, Copii şi Adopţ ii
AVIZEAZĂ1

Planul de restructurare a Centrului de ingrijire i AsistentS Slobozia cu sediul în
municipiul Slobozia, str.Lacului nr.6, judetui lalomita
Preşedinte

În perioada 2021 -2023, CIA Slobozia funcOoneazâ in baza Planutui de restructurare avizat de Autoritatea
Na0onara pentru Drepturile Persoanelor Cu Dizabilit ăţi, Copii si Adoptii şi aprobat prin Hot'grare a Consitiutui
Jude;.ean Ialorn4a.
in situgia in care *nut de restructurare trebuie actualizat prin completare sau rnodificare, DGASPC latomita
etaboreazA un document prin care justificS interventiite propuse ş i reia procesul de avizare 5i aprobare
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