
RAPORT DE PROGRES 

Nr. …. / …………

RAPORT

1. Numărul raportului de progres: 1 / 2010
2. Perioada de referinţă: 01/01/2010 - 30/10/2010
3. Date despre organizaţie: 

 Numele organizaţiei:

Adresa:  

Contact:  

CUI/ Cod fiscal: 

4. Detalii despre proiect:

Titlu proiect: 

Localizarea geografica  a proiectului: (regiune judeţ, localitate)

Obiectiv general: dezvoltarea şi consolidarea  programului  de furnizare de 

servicii care să asigure accesul la îngrijire a persoanelor dependente, prin 

acordarea de servicii medico - sociale la domiciliu.

Obiectiv specific: Derularea programelor de sprijinire a serviciilor sociale din 

cadrul Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6  în 

scopul preluării cazurilor sociale care necesită (re)integrare socială prin asigurarea 

ingrijirii medicale in comunitate.

5. Stadiul proiectului: 
5.1 Cadrul fizic:  Se va completa cu descrierea stadiului  proiectului  din punct de 
vedere fizic daca este nevoie de amenajarea vreunui spatiu fizic sau de activitati de 
achizitii  materiale, etc. Menţionăm faptul că, raportul de progres este cerut (lunar 
sau trimestrial), chiar dacă în perioada pentru care este completat nu s-a realizat nici  
o cheltuială. 
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Funda ia Crucea Alb Galbenă din Româț nia

Splaiul Independentei, nr. 169, sect. 5, Bucure ti, Româniaș

Tel / fax: 021 3151256; email: cruceaalbgalbena@cag.ro; www. cag.ro
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Îngrijiri socio-medicale complexe pentru persoane vârstnice cu nevoi 
speciale din sectorul 6
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Materiale medico - sanitare achizi ionate i decontate la DGASPC sect. 6 în perioadaț ș  
01.01.2010 - 30.09.2010 au avut o valoare totala de 16.200 lei. Men ionâm că  pentruț  
aceste achizi ii Funda ia a suplimentat din fonduri proprii o contribu ie de 12.654,6 lei,ț ț ț  
acoperind  astfel  necesarul  real  de  materiale.  Cheltuielile  opera ionale  legate  deț  
transportul auto în valoare de 72.000 lei au fost decontate Funda iei de către DGASPCț  
sect. 6, ca i celelalte costuri bugetate aprobate în anul 2010.ș

5.2 Descrierea stadiului de implementare a proiectului 
Activitate Persoanele 

implicate în 
implementarea 

activităţii (cu 
menţionarea cu 

normă 
întreagă/cu 

normă redusă)

Perioada de 
desfăşurare 
a activităţii

Stadiul de 
realizare a 

activităţilor la 
momentul 
raportării

Gradul de 
realizare a 

activităţilor ca 
procent 

corespunzător 
perioadei de 

raportare

Observaţii

1. Oferirea de 
servicii socio 
medicale la 
domiciliu

3 Asistenti 
medicali cu 
norma intreaga

Lunile ian –
sept. 2010

Cu respectarea 
conformitatii 

recomandarilor 
medicale

100%

2. Oferirea de 
servicii de 
recuperare 
medicala –
kinetoterapie-
la domiciliu

1 
kinetoterapeut 
cu norma 
intreaga

Lunile ian –
sept. 2010

Cu respectarea 
conformitatii 

recomandarilor 
medicale

80% Exista 
dificultati de 
recuperare a 

deficitului 
motor legate 
in special  de 
supraadaugar

ea unor 
patologii 
specifice 

varstei a treia 
( a 

beneficiarilor)

3. Intocmirea 
planurilor 
individualizat
e de 
asistenta ale 
beneficiarilor

Coordonator 
proiect + medic 
CAG   ( ½ 
norma fiecare)

Lunile ian –
sept. 2010

PIP se intocmesc 
pe masura ce 

apar cazuri noi ; 
revaluarea PIP 

pentru cei 
mentinuti in 

program se face 
la 6 luni

100%

5.3.  Rezultatele obţinute până la momentul raportării 

 - Îmbunăta irea calitatii vie ii beneficiarilor direc i, atât din punct de vedere al sănătă iiț ț ț ț  
acestora cât i al rela iilor sociale;ș ț

 - Decongestionarea unită ilor  de spitalizare, supraaglomerate - cu cazuri sociale deț  
persoane vârstnice; 
 - Men inerea i dezvoltarea unui sistem de îngrijiri la domiciliu eficient, menit să asigureț ș  
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servicii socio – medicale la standarde înalte, pentru orice persoană aflată în dificultate 
care solicită i se încadrează în normele de selec ie ale funda iei i DGASPC sect.6;ș ț ț ș

 - Colaborarea dintre funda ie i autorită ile locale.ț ș ț

5.4 Rezultatele aşteptate pentru perioada următoare

Cre terea  ș accesului  persoanelor  defavorizate  (  vârstnici,  persoane  cu  dizabilită i,ț  

bolnavi cronic,  etc.) la serviciile de îngrijiri  medicale, medico – sociale  i de recuperareș  

la domiciliu.

5.5. Probleme identificate la nivelul proiectului (dacă este cazul)

Descrierea problemei   1.      Acces limitat la serviciile de îngrijiri socio-medicale la 
domiciliu, legat de documenta ia aferenta întocmirii dosarului necesar pentru stabilireaț  
eligibilitatii beneficiarului.
Soluţie, propunere:    Informare corecta asupra drepturilor / obliga iilor poten ialilorț ț  
beneficiari.                           
Termene: 01.06.2011.
Descrierea problemei   2.   Acces restrâns la domiciliul beneficiarilor de servicii socio-
medicale legat de locuri de parcare insuficiente în sector 6            
Soluţie, propunere:    Ob inerea unor permise de acces ( parcare) valabile pe razaț  
sectorului 6 pentru membrii echipei de implementare a proiectului.                           
Termene: 01.03.2011

5.6. Modificări esenţiale faţă de ceea ce s-a stabilit în contract, operate sau 
previzionate la nivelul proiectului (dacă este cazul)

5.7. Vă rugăm să precizaţi stadiul la care se află achiziţiile (daca este cazul): 
NU E CAZUL

Nr. 
crt.

Obiectul 
contractului 

pentru 
realizarea 
proiectului

Valoarea 
estimată 

(Lei)

Procedura 
de 

achiziţie 
publică 
aplicată

Data 
estimată 
pentru 

începerea 
procedurii

Data 
estimată 
pentru 

finalizarea 
procedurii

Stadiul 
aplicării 

procedurii 
de achiziţie 

publică
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6. Indicatori ( UM = ex : persoane implicate in asistenta sociala, nr copii, nr adulti, familii, 

obiecte achizitionate, activitati realizate, cursuri realizate, donatii realizate, sedinte de 

consiliere, copii integrati scolar, etc):

Indicator Valoarea indicatorului 
cantitativ general 

propus

Valoarea obţinută 
până          în acest 

moment

%

Rezultate (1) UM      
(2) 

Cantitat
e

(3)

UM      
(4)

Cantitate
(5)

A. Adresabilitate 
vârstnici ingrijiti la 
domiciliu

Nr. cazuri 
noi

20 Nr. cazuri 
noi

11 55%

B .  Numar 
men ineri cazuriț  
vârstnici  în proiect

Nr. cazuri 40 Nr. cazuri 49 depasit

Indicatori calitativi:

 - Evaluarea gradul de satisfactie al beneficiarilor efectuat: 

telefonic de  Directorul  General  i  asistentul  ef  al  CAG,  ș ș in  teren de   echipa  cu 

atribu ii specifice a DGASPC sect. 6 i  ț ș controlul încrucisat prin rotirea la domiciliul 

beneficiarilor a membrilor echipei de implementare din cadrul CAG.

 - Existen a planurilor individualizate de asisten a pentru 60 vârstnici în eviden a laț ț ț  

nivelul lunii octombrie 2010, 

 - Comunicarea cu managerii de caz la nivel inter i intra institutional ori de cate ori aș  

fost cazul 

 - Existenta reuniunilor de echipă de proiect în asisten a cazurilor în curs ( echipaț  

interdisciplinara) în fiecare mar i ora 14, pentru angaja ii CAG.ț ț

 - Existen a reuniunilor echipei de interven ie (DGASPC sect. 6 si echipa CAG – deț ț  

comun acord organizata  săptămânal sau ori de cate ori a fost nevoie. 

6. Recomandări pentru perioada următoare în vederea  preîntâmpinării 
eventualelor deficienţe la momentul raportării;

Nu e cazul.

SEMNEAZA:

DATA:
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