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Scopul proiectului
1. Titlul proiectului
CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE
PENTRU PERSOANE CU HANDICAP NEUROPSIHIC
“UVERTURII”
2.

Obiectiv
A. Dezvoltarea serviciilor sociale de tip rezidenŃial si servicii
specializate, crearea unui centru de recuperare şi
reabilitare pentru persoane cu handicap neuropsihic.

Crearea Centrului de recuperare
si reabilitare pentru persoanele
cu
handicap
neuropsihic
“UVERTURII” cu o capacitate
de 50 de locuri si derularea
activitatilor de recuperare pentru
persoanele cu handicap neuropsihic

3. Scopul proiectului
Crearea Centrului de recuperare si reabilitare pentru
persoanele cu handicap neuropsihic “UVERTURII” cu o
capacitate de 50 de locuri si derularea activitatilor de
recuperare pentru persoanele cu handicap neuro-psihic
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4. Obiectivele specifice ale proiectului
a) Dezvoltarea serviciilor de îngrijiri comunitare complexe specializate în favoarea includerii
sociale a adulŃilor cu probleme de handicap neuro-psihic în favoarea reducerii marginalizarii
sociale a acestora prin crearea unui centru de recuperare si reabilitare pentru 50 de persoane
cu handicap neuro-psihic;
b) Crearea premizelor pentru recuperarea si reabilitarea
persoanelor cu handicap neuro-psihic prin asigurarea
functionarii unei colaborari inter-institutionale cu ceilalŃi
actori sociali pentru dezvoltarea unei structuri comunitare de
servicii de îngrijire pentru adulŃii cu handicap neuro-psihic
bazat pe un model de bună practică acceptat la nivel
european.
c) Creşterea capacităŃii instituŃionale şi administrative a
DGASPC sector 6 pentru oferirea de servicii specializate de
recuperare si reabilitare a persoanelor cu afectiuni neuropsihice
d) Participarea activă şi accesul la serviciile sociale a
persoanelor cu afectiuni neuro-psihice

Proiectul
susŃine
incluziunea socială a adulŃilor
cu probleme de handicap
mintal, o categorie profund
afectată
de
schimbările
legislative, de mentalitatea
oamenilor,
de
lipsa
cunoştinŃelor din domeniu, de
ignoranŃă, de alte urgenŃe şi
prioriŃăŃi impuse.

5. Rezumatul proiectului
SCOPUL Obiectul lucrarilor il constituie construirea unui centru de recuperare si reabilitare
neuropsihica destinat persoanelor mature si va functiona in regim de centru rezidential de zi.
Regimul de inaltime a constructiei va fi de P+1E.
Centrul are o capacitate de 50 de paturi cu dependintele necesare programului propus prin
tema de proiectare insumand 17 camere insumand 50 de paturi. Centrul dispune de toate
dependintele necesare functionarii in conditii optime. Functiunile principale sunt urmatoarele:
Bucatarie cu sala de mese, cabinet medical cu izolator, cabinete psihologice, sala de recuperare,
spatiu destinat terapiei ocupationale, o sera cu rol de relaxare cu terasa. Incinta este amenajata sub
forma unui parc cu alei si zone de relaxare
6. Valoare adaugata
Este primul centru de recuperare si reabilitare pentru persoane cu handicap neuropsihic din
comunitatea sectorului 6 si In acest proiect se doreste dezvoltarea obiectivelor cuprinse in Planul de
actiune privind implementarea Strategiei Nationale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale. In acest
moment in sectorul 6 nu sunt suficient de bine dezvoltate serviciile de tip recuperare si reabilitare
pentru persoanele cu handicap mintal care ar avea nevoie atat de o interventie in sfera reabilitarii
capacitatii de munca cat si in sfera consilierii psihiatrice si dezvoltarii de competente sociale.
Proiectul se referă la reabilitarea si recuperarea medico-sociala
a persoanelor cu handicap neuropsihic:
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•
Cercetarea cantitativa a fost
realizata pe un esantion de
300 de respondenti, dintr-o
populatie tinta de 500
persoane, pentru o eroare
limita de reprezentativitate
stabilita de 3,5.
In
cadrul
proiectului
Dezvoltarea
CapacităŃii
Administrative de Planificare
Strategică
a
Serviciului
Strategii Programe – Noua
Strategie
2009-2012”
cofinantat prin PODCA a fost
lansat si un chestionar de
evaluare
a
nevoilor
comunitatii sectorului 6, iar in
urma analizei lunare a
propunerilor inaintate de
cetateni apare frecvent nevoia
de a fi asigurate servicii
specializate pentru persoanele
cu handicap.

•
•

facilitează accesul persoanelor cu probleme de handicap
neuropsihic la servicii sociale oferite de DGASPC 6 precum
şi la cele oferite de alte organizaŃii locale;
vine să răspundă intereselor specifice ale persoanelor cu
handicap mintal;
promovează
principiul
şanselor
egale,
respectului
confidenŃialităŃii, respectul faŃă de oameni;

si se bazează pe permanenta evaluare a beneficiarilor, doreşte
modernizarea acestor sisteme adaptate la cerinŃele legislaŃiei în
vigoare.
Durata proiectului este de 23 de luni din care 18 reprezintă
perioada de realizare a investitiei propriu-zise iar restul de
funcŃionare a centrului.
Beneficiarii
-

Beneficiarii vor fi 50 persoane cu handicap neuropsihic
care au solicitat servicii rezidentiale si de recuperare ;

7. Justificarea proiectului
Prin acest proiect DGASPC Sector 6 Bucuresti isi propune sa
realizeze lucrari de construire a centrului de recuperare si reabilitare
neuropsihica - Uverturii. Necesitatea implementarii proiectului
rezulta din lipsa centrelor de acest fel la nivelul Sectorului 6, cu care
se confrunta beneficiarul in acest moment:
1. numarul insuficient de locuri in centrele de recuperare si
reabilitare neuropsihica (anual, DGASPC respinge
aproximativ 1500 de cereri de persoane la nivelul Sectorului
6);
2. dotari insuficiente comparativ cu standardele nationale si
europene (85% dintre parinti se declara nemultumiti privind
dotarile existente).
Conform unui studiu efectuat in 2009 in randul parintilor care au
membrii inscrisi la centrele de acest fel din Sectorul 6,
nemultumirile acestora sunt legate de: lipsa locurilor (90%);
insuficienta activitatilor de interior si exterior pentru adultii cu
probleme psihice si locomotorii (22%); insuficienta materialelor
educative si a spatiilor de recuperare (18%). De asemenea, au fost
semnalate probleme privind: numarul mare de documente ce
trebuiesc completate, birocratia excesiva, relationarea cu autoritatea.
85% dintre insotitorii (tutorii) declara nemultumiti privind dotarile
existente.
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Proiectul isi propune sa creeze locuri noi prin constuirea unui centru nou creand astfel noi spatii
destinate acestor persoane; sa ofere conditii optime pentru desfasurarea activitatiilor ce tin de
reabilitare si recuperare neuropsihica. Centrul va cuprinde toate echipamentele si facilitatile pentru o
buna functionare avand in vedere cerintele legate de persoanele cu dizabilitati;
In urma unei diagnoze realizate in 2009 in randul angajatilor DGASPC Sector 6, s-a constatat
dorinta acestora de implicare mai activa a institutiei din care fac parte in modelarea strategiilor si
definirea prioritatilor din Sectorul 6. Astfel, in proportie covarsitoare (98%) angajatii DGASPC
sustin alocarea de bugete in scopul dezvoltarii institutiei, doar 10% considerand bugetele de investitii
alocate in trecut pentru dezvoltarea DGASPC ca fiind suficiente.
Printre masurile pe care personalul DGASPC le propune pentru imbunatatirea activitatii pe primul
loc se afla accesibilizarea mediului fizic pentru persoanele cu dizabilitati, urmata indeaproape de
dezvoltarea si extinderea centrelor sociale aflate in subordine.
Atragerea de Fonduri Structurale alocate de Uniunea Europeana in programe de dezvoltare ale
DGASPC este foarte importanta pentru majoritatea respondentilor (65%), iar 47% dintre acestia
considera ca Fondurile Europene alocate dezvoltarii durabile si coerente a activitatii DGASPC ar
putea imbunatati in foarte mare masura activitatea institutiei.
Diagnoza interna s-a desfasurat in perioada 26 februarie – 4 martie 2009 si s-a inregistrat un
numar de 287 de chestionare completate. Gradul de completare a fost de 99%, pe o dimensiune a
populatiei tinta de 291 persoane. Din totalul de 287 de chestionare procesate, 82% au fost
completate in totalitate, 11 procente au avut un grad de completare de 98% si 5 procente cu un grad
de completare de 90%. S-a inregistrat un procent de doar 2% de chestionare completate sub 90%.
In cadrul proiectului Dezvoltarea CapacităŃii Administrative de Planificare Strategică a Serviciului
Strategii Programe – Noua Strategie 2009-2012” cofinantat prin PODCA a fost lansat si un
chestionar de evaluare a nevoilor comunitatii sectorului 6, iar in urma analizei lunare a
propunerilor inaintate de cetateni apare frecvent nevoia de a fi asigurate servicii specializate pentru
persoanele cu handicap.

Implementarea acestui proiect este considerata de maxima importanta pentru D.G.A.S.P.C. Sector 6
in dorinta de a se alinia atat cerintelor Uniunii Europene dar mai ales dorintelor cetatenilor si
necesitatilor de imbunatatire a calitatii infrastructurii pentru serviciile sociale, pentru asigurarea unui
acces egal al cetatenilor la astfel de servicii.
In acest sens, strategia nationala de dezvoltare a serviciilor sociale, are în vedere stabilirea liniilor
directoare si a unui cadru institutional coerent în scopul de a crea un sistem unitar si comprehensiv
de servicii sociale, capabil sa asigure incluziunea sociala a tuturor categoriilor vulnerabile, precum si
sa contribuie la cresterea calitatii vietii persoanei.
Valoarea adaugata rezultata in urma implementarii acestui proiect se va concretiza in:
-

Sporirea gradului de satisfactie al cetatenilor
Posibilitatea alocarii unor bugete suplimentare cazurilor sociale din sector
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Potrivit datelor prezentate de presedintele Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu
Handicap (ANPH), cele mai multe persoane cu handicap (52%) se afla in mediul urban, iar cea mai
mare pondere din totalul persoanelor cu handicap o reprezinta populatia feminina (54,5%).
Valoarea
adaugata
Doar 3% din totalul persoanelor cu handicap din Romania
(17.275)
se rezultata
afla in in
institutiile
urma
implementarii
acestui
rezidentiale publice coordonate de ANPH, restul fiind in ingrijirea familiilor sau traiesc
proiect se va concretiza in:
independent
-

Cresterea gradului de accesibilitate in centrele de
reabilitare si recuperare neuropsihica
Cresterea numarului de angajati (consilieri,
psihologi) care sa se ocupe de cazurile sociale
existente in Sectorul 6
Imbunatatirea serviciilor sociale oferite
Accesibilizarea mediului fizic pentru persoanele cu
dizabilitati prin crearea de rampe de acces in
interiorul si exteriorul centrului.

.
La nivelul sectorului 6 dintr-un total de 7972 de
persoane cu handicap, 2813 au handicap mintal şi
neuropsihic. Acest tip de serviciu este extrem de necesar
deorece vine in intampinarea nevoilor acestei categorii
extrem de defavorizate. Proiectul este în conformitate cu
Strategia NaŃională privind protecŃia socială şi integrarea
socială a persoanelor cu handicap, în cazul nostru, adulŃi
cu handicap mintal, adulŃi cu dizabilităŃi de învăŃare,
tulburări de comportament. Obiectivele programului
vizează dezvoltarea modelelor de recuperare, reabilitare
prin activităŃile oferite în central de recuperare si
reabilitare pentru persoane cu handicap neuro-psihic:
recuperare medicala, consiliere psihologică, psihiatrică,
activităŃi terapeutice, ocupaŃionale, educative, dezvoltarea
de abilităŃi pentru reuşita în comunitate având un trai
normal, activităŃi de educaŃie în sănătate/sănătate mintală.

-

Sporirea gradului de
satisfactie
al
cetatenilor
- Posibilitatea
alocarii
unor
bugete
suplimentare cazurilor
sociale din sector
- Cresterea gradului de
accesibilitate
in
centrele de reabilitare
si
recuperare
neuropsihica
- Cresterea numarului de
angajati
(consilieri,
psihologi) care sa se
ocupe de cazurile
sociale existente in
Sectorul 6
- Imbunatatirea
serviciilor
sociale
oferite
Accesibilizarea mediului fizic
pentru persoanele cu
dizabilitati prin crearea de
rampe de acces in interiorul si
exteriorul centrului

Potrivit datelor prezentate de presedintele Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu
Handicap (ANPH), cele mai multe persoane cu handicap (52%) se afla in mediul urban, iar cea mai
mare pondere din totalul persoanelor cu handicap o reprezinta populatia feminina (54,5%).
Doar 3% din totalul persoanelor cu handicap din Romania (17.275) se afla in institutiile rezidentiale
publice coordonate de ANPH, restul fiind in ingrijirea familiilor sau traiesc independent.
5

Ponderea persoanelor cu handicap din populatia Romaniei este de 2,93%, fata de 2,63% la sfarsitul
anului 2007. In comparatie, ponderea medie la nivelul tarilor din Uniunea Europeana este de 10%.
In functie de gradul de handicap, cele mai multe persoane se incadreaza la categoria de handicap
accentuat(334.045).
Numarul de institutii publice rezidentiale este de 297, la care se adauga 52 de institutii
nerezidentiale (de zi). Astfel, la data de 31 decembrie 2009, sunt înregistrate în evidenŃele serviciilor
publice de asistenŃă socială 620.042 persoane adulte cu handicap, din care 17.091 sunt persoane
adulte cu handicap instituŃionalizate. Din cele 17.091 persoane adulte cu handicap instituŃionalizate,
16.227 persoane se află în 350 de servicii sociale de tip rezidenŃial în 41 de judeŃe.
În municipiul Bucureşti, la 31.12.2009 sunt înregistrate 56.560 persoane adulte cu handicap, din care
864 sunt instituŃionalizate în 23 servicii sociale de tip rezidenŃial aferente unui număr de 4
sectoare.În sectoarele 5 şi 6 situaŃia persoanelor adulte cu handicap se prezintă astfel:
- în sectorul 5, un număr de 8.000 persoane asdulte cu handicap sunt pe lista de aşteptare pentru
instituŃionalizare, dintre care 500 persoane adulte cu handicap au depus cereri în regim de urgenŃă
pentru a fi instituŃionalizate într-un serviciu social de tip rezidenŃial.
- în sectorul 6, un număr de 11.000 persoane adulte cu handicap sunt pe lista de aşteptare pentru
instituŃionalizare, dintre care 1.000 persoane adulte cu handicap au depus cereri în regim
Situatia medicala a grupului tinta din care vor fi selectati beneficiarii:
Handicap GRADUL I

Handicap GRADUL II

Handicap GRADUL III

barbati

femei

barbati

femei

barbati

femei

389

490

494

571

30

43

TOTAL: 2017

Diagnostic medical \ Afectiuni psihice:
1. Tulburari de personalitate:
- paranoida
- schizoida
- antisociala
- instabil-emotionala de tip impulsiv sau borderline
- mixte (polimorfe)
2. Tulburari ale dispozitiei + Psihoze cu debut precoce + Tulburari afective
- Schizofrenie
- Tulburare afectiva bipolara
- Tulburare depresiva majora
3. DemenŃe
Indicatii terapeutice (RECUPERARE MEDICALA):
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- dispensarizare \ control periodic de specialitate
- cure sanatoriale in unitati de profil
Reabilitare SOCIO-VOCATIONALA
Pentru afectiunile psihice mentionate la punctul 1 se recomanda:
- reabilitare psiho-sociala prin activitati de terapie ocupationala (artterapie,
meloterapie, cromoterapie, aromoterapie) si activitati de ergoterapie (de exemplu:
confectionat de lumanari, tipografie, modelat in lut etc)
- servicii de sprijin:
- informare, consiliere si orientare profesionala, angajare asistata,
medierea angajarii
- activitati lucrative cu program integral sau partial
- asigurarea unor conditii ambientale adecvate pentru a putea
desfasura o activitate;
- facilitarea relatiilor interpersonale;
- grupuri de suport (pentru familia persoanei cu dizabilitati sau
pentru grupul de persoane cu probleme asemanatoare).
Pentru afectiunile psihice mentionate la punctul 2 recomandam:
- reabilitare psiho-sociala prin activitati de terapie ocupationala (artterapie,
meloterapie, cromoterapie, aromoterapie) si activitati de ergoterapie;
- servicii de sprijin:
- facilitarea relatiilor interpersonale,
- asigurarea unor conditii ambientale adecvate
desfasurarii unei
activitati.
•

•

•

•

In
plan
economic:
veniturile persoanelor cu
probleme cu handicap
sunt uneori inexistente şi
/sau foarte mici. Central
de reabilitare va oferi
servicii de reabilitare si
recuperare pentru a
In
plan
social:
dificultăŃile
de
comunicare şi/sau cele
din cadrul relaŃiilor
interumane cresc gradul
de marginalizare al
persoanelor cu probleme
de handicap
In
plan
financiar:
costurile medicaŃiei si a
interventiei terapeutice
interdisciplinare pentru
tratarea
afecŃiunilor
neuro-psihice
sunt
ridicate
In
plan
familial:
adeseori familiile şi
aparŃinătorii se afla în
imposibilitatea de a
acorda o îngrijire care să
corespundă necesitaŃilor
lor.

Observatie: Persoanelor cu afectiunile psihice
mentionate la punctul 2 si cu gradul de handicap
ACCENTUAT si GRAV nu le este recomandat sa
desfasoare activitati profesionale ci eventual activitati de
terapie ocupationala si\sau ergoterapie.
Pentru afectiunile psihice mentionate la punctul 3
se va asigura:
-

stimularea memoriei prin activitati de
terapie
ocupationala
(artterapie,
meloterapie, cromoterapie, aromoterapie).

Persoanele adulte care se confrunta cu probleme
asociate handicapului neuropsihic, nepaiputandu-si
indeplini activitatile cotidiene obisnuite ajung intr-o
stare de dependenta, marginalizare, isi pierd autonomia
si au nevoie de sprijinul celor din jur. Aceste fapte, au
consecinte multiple si complexe :
Din punct de vedere al urgentei putem afirma faptul ca
in acest moment un proces de recuperare eficient ar
putea fi derulat numai intr-un cadru specializat in care
pot fi oferite atat servicii de gazduire cat si de recuperare
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medicala si psiho-sociala. In sectorul 6 nu exista in momentul de fata o institutie Centru Rezidential
si Recuperare pentru Adulti cu Handicap Neuropsihic care sa ofere conditii de recuperare conforme
cu standardul minim de calitate care va fi cadrul tehnic de referinta pentru implementarea
metodologiei de recuperare.
Tulburarile mentionate la descrierea problemelor grupului tinta au nevoie de o interventie
institutionala specializata care uneori solicita gazduire pe anumite perioade de timp mai scurt sau
mai indelungat.
In sectorul 6 nu exista niciun centru de recuperare si reabilitare unde sa fie oferite servicii pe termen
lung pentru persoanele cu handicap neuropsihic implementat de autoritatile locale in afara
colaborarii cu parteneri ai societatii civile. La numarul mare de persoane care au solicitat servicii
rezidentiale si care au nevoie de interventii specializate pentru reabilitare consideram necesara
investitia in acest centru. In momentul de fata locuitorii cu hadicap neuropsihic apeleaza la serviciile
ambulatorii insuficiente si nu intotdeauna capabile sa asigure o recuperare pe termen lung pentru
aceste persoane. Acestea revin in mediul familial si apeleaza numai in situatii critice la serviciile
circumstantiale pentru reducerea stigmatului si a afectiunilor dar nu reusesc sa duca la bun sfarsit un
program de recuperare pe termen lung.
MODUL IN CARE PROIECTUL RASPUNDE NEVOILOR COMUNITATII

Oportunitati
•

•

•
•

Contextului legislativ favorabil, prin promovarea noii legislaŃii în domeniul serviciilor
sociale, a sănătăŃii mintale, pentru persoanele cu handicap, codul fiscal. ApariŃia serviciilor
publice de asistenŃă socială, consolidarea comisiilor de dialog social sau de eradicarea
sărăciei, programele de formare a resurselor umane finantate din Fonduri Structurale, crează
premisle de schimbare în favoarea integrării sociale a oricărei persoane cu risc de excludere
sau marginalizată;
Schimbării sistemului socio-economico-politic, proces care luptă pentru reducerea
discriminării şi pentru materializarea noilor prevederi legale de esenŃă europeană. Este un
interes crescut faŃă de persoanele cu dizabilităŃi;
Metodele pe care le folosim de implicare a diverşilor actori sociali care reacŃionează pozitiv
când sunt responsabilizaŃi şi implicaŃi;
Crearea unor modele standardizate de servicii ce pot fi implementate în comunităŃi diferite
ca valori, cultură şi nivel economic
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Stigmatizarea persoanelor cu probleme neuropsihice sau sanatate mintala, dar si a celor care
lucreaza in domeniu este un fapt deseori intalnit. In Romania conceptul de sanatate mintala precum
si problematica hadicapului sunt considerate inca un subiecte „tabu”. Conform Planului de actiune
pentru implementarea reformei in sanatatea mintala, factorii care mentin stigmatizarea sunt: lipsa
interesului din partea ministerelor si a publicului, institutii in stare de degradare, lipsa de resurse,
sisteme inadecvate de gestionare a informatiei, legislatie inadecvata. De aceea, pentru atingerea
acestui obiectiv ne propunem sa actionam printr-o serie de activitati care sa duca la informarea
oamenilor, prin editarea de flututrasi si brosuri de informare in ceea ce priveste sanatatea mintala si
problemele de sanatate mintala. Si pentru ca suntem in era informatizarii, cand informatiile circula
cel mai rapid si mai eficient prin intermediul internetului, propunem ca site-ul DGASPC 6 sa fie
imbunatatit cu informatii despre diferite tulburari, dar si despre posibilitatea accesarii anumitor
servicii in domeniu. Tinand cont de Planul de Actiune pentru Implementarea Reformei in Sanatatea
Mintala dar si a Planului National de Actiune pentru implementarea Strategiei Nationale pentru
Persoanele cu Handicap 2006-2013 ne propunem sa dezvoltam un Centru de recuperare si
reabilitare pentru persoane cu handicap neuro-psihic, structura comunitara de ingrijiri pentru
adulŃi care sa abordeze persoanele avand in vedere nevoile lor psiho-socio-medicale. Interventia va
fi una interdisciplinara astfel incat prográmele specifice de recuperare vor aborda intr.-un mod
holistic atat aspectele medicale cat si cele psihoterapeutice ale clientilor. Activitatile de recuperare
din cadrul centrului vor fi atat de terapie ocupationala cat si de reabilitare motorie daca este cazul iar
in cadrul centrului vor avea parte de o supraveghere permanente in conditii de expertiza, cu personal
calificat care va putea aplica in mod neconditionat strategiile de recuperare specifice fiecarui client.
Abordare ava fi un individualizata satfel incat sansele de recuperare cresc cu peste 50%.
Vor fi implementate activitati care vor avea un impact favorabil asupra recuperarii si anume:
a) InstituŃionalizarea – îngrijire în instituŃie: asigurarea cazării, hranei, cazarmamentului,
condiŃiilor igienico-sanitare corespunzătoare persoanelor cu handicap şi persoanelor vârstnice
asistate, asistenŃei medicale curente şi de specialitate, activităŃii de recuperare şi a
supravegherii permanente;
b) DezinstituŃionalizarea oportuna prin strategii specifice:
- RenunŃarea la măsura îngrijirii în instituŃie pe termen lung în situaŃiile în care consiliile
locale îşi dezvoltă reŃelele de asistenŃă socială pe plan local;
- Implicarea comunităŃilor locale, de unde provin internaŃii, în procesul acordării asistenŃei
socio-medicale persoanelor cu dizabilităŃi;
c) Recunoaşterea valorii umane, a dreptului persoanelor cu handicap de a fi respectate ca
individualităŃi şi a apartenenŃei lor la comunitatea şi cultura în care s-au născut;
d) îngrijirea în comunitate pune accentul pe :
- Determinarea persoanelor respective să ducă o viaŃă normală posibil în propriile lor locuinŃe,
ori în mediul obişnuit al comunităŃii;
- Oferirea tipurilor adecvate de suport care să ajute persoanele să atingă maximum posibil de
independenŃă şi, prin achiziŃionarea ori redobândirea deprindelor esenŃiale de viaŃă, să-şi realizeze pe
deplin propriul lor potenŃial;
- oferirea mai multe informaŃii individului, privind viaŃa şi serviciile de care are nevoie pentru
aceasta.
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LOCATIA PROIECTULUI
Terenul este situat in Bucuresti, sector 6. Aleea Drumul Manastirea Varatec, nr. 1-11, are suprafata de
4765.6 mp (din masuratorile cadastrale).
Terenul este liber de constructii si vegetatie inalta.
Regimul Juridic: Terenul este situat in intravilan. Imobilul
identificat cu nr. Cadastral 7792/2 in suprafata de
4765.61mp.

Recunoaşterea valorii umane,
a dreptului persoanelor cu
handicap de a fi respectate ca
individualităŃi
şi
a
apartenenŃei
lor
la
comunitatea şi cultura în care
s-au născut.

Regimul economic: Conform PUZ “Coordonator sector 6”
aprobat terenul este situat in zona M, subzona mixta M3,
situata in afara limitei zonelor protejate. POT maxim =
60%, CUT maxim 2.5.
9. BENEFICIARI – GRUP TINTA
- 50 de persoane cu handicap neuropsihic care au un
diagnostic stabilit de comisiile medicale si de expertiza
sau evaluare complexa

Situatia medicala a grupului tinta din care vor fi selectati beneficiarii:
GRADUL I

GRADUL II

GRADUL III

barbati

femei

barbati

femei

barbati

femei

389

490

494

571

30

43

TOTAL: 2017

PROCESUL DE EVALUARE SI DIAGNOZA
Evaluare pre-rezidenta
Inainte de incadrarea persoanelor in programul de recuperare si reabilitare va fi realizata o
evaluare complexa de catre serviciul de evaluare a persoanelor cu handicap in baza urmatoarelor
criterii:
- solicita integrarea intr-un program rezidential de recuperare si reabilitare;
- afectiunile se incadreaza in categorii care pot fi apbordate numai printr-o strategie
institutionalizata;
- au peste 18 ani;
- familia participa sau nu la programul de reabilitare insa ar fi ideal potentialul de
participare;
- recomandarea comisiei de expertiza este de a se integra persoana in cadrul programului
centrului;
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-

serviciile sunt adecvate si sunt perspective de impact pozitiv asupra strarii de sanatate a
persoanei;
Evaluare post-selectie

Efectele handicapului neuropsihic sunt multiple şi de aceea nevoile persoanelor afectate sunt
complexe.Răspunsul Centrului va fi decât unul pe măsură. Adică o intervenŃie care să vizeze
îmbunătăŃirea tuturor aspectelor afectate de handicap. Acest tip de intervenŃie nu poate fi acoperit decât
de o echipă interdisciplinară, formată din specialişti: asistent/lucrător social, medic psihiatru, jurist,
psiholog, terapeut ocupational şi instructori. Un element care contribuie la succesul intervenŃiei noastre
este abordarea personalizată a beneficiarilor. Asfel, fiecare beneficiar este mai întâi evaluat de echipa
interdisciplinară. În baza evaluării respective, fiecărui beneficiar i se întocmeşte un plan individual de
intervenŃie, plan care este revizuit periodic în funcŃie de evoluŃia acestuia. Planul de intervenŃie este
întocmit şi modificat cu consultarea şi participarea beneficiarilor, folosind instrumentul “Stă în puterea
ta” (unealtă evaluativă, care ajută la crearea planului de intervenŃe, utilizată împreună cu beneficiarul).
Pentru facilitarea accesului la informaŃii, listele cu beneficiari şi tipurile de
servicii de care beneficiază aceştia sunt introduse în baza de date. Acest tip
Efectele
de abordare multidisciplinară a beneficiarilor se înscrie în noile prevederi
handicapului
legale şi sunt în concordanŃă cu metodologia de aplicare a Legii
neuropsihic
sunt
serviciilor sociale şi a AutorităŃii NaŃionale pentru Persoanele cu
multiple
şi
de
aceea
Handicap.
Evaluarea in conformitate cu Ordinul privind aprobarea Standardelor
specifice de calitate pentru centrele rezidenŃiale, centrele de zi şi locuinŃele
protejate pentru persoane adulte cu handicap

nevoile persoanelor
afectate sunt
complexe

Standard 2 Evaluare:
2.1.

Centrul rezidenŃial efectuează evaluarea nevoilor individuale ale beneficiarilor în termen de
maximum 7 zile de la admiterea acestora în centru; evaluarea cuprinde cel puŃin următoarele:
autonomie personală şi stare fizică, greutate, preferinŃe şi restricŃii alimentare, văz, auz,
comunicare, sănătate bucală şi dentiŃie, locomoŃie, mobilitate generală, istoricul
„recăderilor”, continenŃă, medicaŃie curentă, sănătate mentală şi cogniŃie, preocupări,
preferinŃe de activităŃi, nevoi de educaŃie, culturale, religioase, siguranŃă personală, riscuri,
relaŃia cu familia şi alte contacte sociale, dependenŃă de droguri, alcool, tutun.

2.2

Centrul rezidenŃial efectuează reevaluarea beneficiarilor: periodic, la 6 luni; când apar
modificări semnificative ale stării sale psiho-fizice; la sistarea serviciilor.

2.3.

Evaluarea/reevaluarea beneficiarului se efectuează cu participarea acestuia şi, după caz, a
reprezentantului legal.

2.4.

Centrul rezidenŃial efectuează evaluarea şi reevaluarea beneficiarilor cu o echipă
multidisciplinară formată din minimum trei specialişti în domenii ca medicină, asistenŃă
socială, psihologie, psihopedagogie.

2.5.

Centrul rezidenŃial deŃine şi utilizează pentru fiecare beneficiar o Fişă de evaluare în care se
înregistrează datele evaluărilor/reevaluărilor.
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2.6.

În baza rezultatelor reevaluărilor, Ńinând cont de interesul beneficiarului şi de opinia acestuia
sau a reprezentantului legal, Centrul rezidenŃial poate propune furnizorului de servicii
transferul persoanei adulte cu handicap în alt tip de serviciu social.

2.7. Centrul rezidenŃial asigură păstrarea datelor în regim de confidenŃialitate, conform legii,
beneficiarul/reprezentantul său legal având acces la acestea.

10. REZULTATE URMARITE
In urma derularii proiectului, estimam urmatoarele rezultate:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

1 Centru de recuperare si reabilitare pentru persoane cu handicap neuropsihic functional pe
raza sectorului 6 care ofera servicii de gazduire, recuperare si reabilitare cu o capacitate de 50
de locuri;
Minimum 50 adulŃi cu probleme neuro-psihice asistaŃi, inclusi in programul de recuperare si
reabilitare;
minimum 100 de aparŃinători care primesc servicii directe de consiliere;
minimum 2 apariŃii în presa locală şi centrală;
minimum 5 noi activităŃi conduse de beneficiari;
abilităŃi de viaŃă îmbunătăŃite cu cel puŃin 30% pentru cel puŃin 40% dintre beneficiari;
minimum 80% dintre beneficiari au planuri de intervenŃie viabile în concordanŃă cu nevoile
identificate;
AsistenŃă socială complexă şi adaptată fiecărui adult cu probleme de neuropsihice din
comunitate;
Crearea unui model de ingrijire si recuperare socială a adulŃilor cu probleme neuropsihice
adaptabil oricărei comunităŃi din România în conformitate cu standarde europene;
O mai bună înŃelegere şi o mai bună practică de advocacy în domeniul sănătăŃii în
concordanŃă cu practicile Europene existente în favoarea punerii în practică a politicilor
naŃionale
Reducerea spitalizării psihiatrice pe termen lung.

11. Indicatorii de rezultat
-

1 Centru de recuperare si reabilitare pentru persoane cu handicap neuropsihic
functional ;

-

100 de persoane evaluate pentru integrarea in programul de recuperare ;

-

50 de persoane cu handicap neuropsihic pentru care se face decizie de gazduire in
centrul de recuperare ;

-

Selectarea unei echipe interdisciplinare profesioniste pentru implementarea
activitatilor centrului ;

-

Implementarea standardului minim de calitate pentru Centre rezidenŃiale pentru
persoane adulte cu handicap
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12. IMPACTUL PE TERMEN SCURT SI LUNG AL PROIECTULUI
Proiectul susŃine recuperarea, reabilitarea si incluziunea socială a adulŃilor cu probleme
neuropsihice, o categorie profund afectată de schimbările legislative, de mentalitatea oamenilor, de
lipsa cunoştinŃelor din domeniu, de ignoranŃă, de alte urgenŃe şi prioriŃăŃi impuse.
Proiectul se referă la: încurajarea includerii şi participării la procesul de integrare a persoanelor
şi grupurilor dezavantajate şi de a le promova interesele
• facilitează accesul persoanelor cu probleme de sănătate neuropsihice locale sau cele oferite
de stat;
• vine să răspundă intereselor specifice ale persoanelor cu probleme neuropsihice;
• promovează principiul şanselor egale, respectului confidenŃialităŃii, respectul faŃă de oameni;
• se bazează pe permanenta evaluare a beneficiarilor, doreşte modernizarea acestor sisteme
adaptate la cerinŃele legislaŃiei în vigoare.
• Promoveaza interventia timpurie prin evaluare adecvata si realizarea unor planuri de
recuperare individualizate la nevoile fiecarui client;
• Asigura un mediu securizant cu personal specializat precum si cu echipamene adecvate
pentru implementarea pe termen scurt sau lung a strategiilor de recuperare;
• Beneficiarii vor beneficia de recuperare adecvata, de o interventie specializata in afara
mediului de viata in conditii de maxima siguranta
si cu dotarile de specialitate;
• Beneficiarii vor fi reintegrate in familie in
Proiectul se referă la:
situatia in care exista indicatori de recuperare si
încurajarea includerii şi
reabilitare primid si un sprijin ulterior prin
participării la procesul de
strategiile de asistenta sociala comunitara;
integrare a persoanelor şi
grupurilor dezavantajate şi
de a le promova interesele
Obiectivul general al proiectului este de a
• facilitează
accesul
dezvolta un serviciu comunitar complex de recuperare si
persoanelor
cu
reabilitare a adulŃilor cu probleme neuropsihice în
probleme de sănătate
comunitate, centrat pe nevoile acestora intr-un timp
neuropsihice locale
specific fiecarei afectiuni si a particularitatilor fiecarui
sau cele oferite de
caz in parte. Prin activitatile acestui proiect vizam să
stat;
vine să răspundă intereselor
dezvoltăm servicii de îngrijiri complexe în favoarea
specifice ale persoanelor cu
recupararii si includerii sociale a adulŃilor cu probleme
probleme neuropsihice
neuropsihice şi în favoarea reducerii spitalizării
psihiatrice pe termen lung. Să dezvoltam parteneriatul şi
cooperarea cu institutiile neguvernamentale şi cu ceilalŃi
actori sociali pentru dezvoltarea unei structuri
comunitare de servicii de îngrijire pentru adulŃii cu probleme neuropsihice, bazat pe un model de
bună practică acceptat la nivel european si in respectul standardului minim de calitate. Rezultatele
asteptate sunt: crearea unui centru multifunctional, asistenŃă recuperatorie complexă adaptată;
abilitarea pentru sustinerea unei vietii independente; crearea unor echipe multidisciplinare care sa
intervina in managementul de caz al fiecarui beneficiar; limitarea tendinŃei pentru spitalizarea
îndelungată din motive sociale. Proiectul va susŃine (încuraja) beneficiarii să se concentreze asupra
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vieŃii reale, oferindu-le oportunitatea să-şi apere drepturile şi să-şi susŃină nevoile, încurajându-i să-şi
dezvolte aptitudinile de comunicare, auto-reprezentare sociala.
IMPACTUL
Asupra DGASPC sector 6
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Creşterea performanŃei în muncă;
Motivarea şi determinarea lor pentru a-şi folosi experienŃa pentru persoanele cu probleme
neuropsihice;
Contribuirea la dezvoltarea serviciilor sociale pentru includerea persoanelor defavorizate şi
reducerea sărăciei;
Dezvoltarea de abilităŃi suplimentare – învăŃarea continuă – în concordanŃă cu modelele
europene şi capacitatea de a le adapta la nevoile cetăŃenilor din România;
Creşterea calităŃii în serviciile oferite persoanelor cu probleme neuropsihice, aparŃinătorilor
acestora sau altor persoane aflate în risc social;
Creşterea încrederii în a colabora şi a crea servicii complementare cât şi implicarea directă în
rezolvarea unei probleme complexe a membrilor comunităŃii;
Creşterea abilităŃii de comunicare şi de exercitare de relaŃii publice ale acestora
Implicarea directă a DGASPC sector 6 în punerea în practică a noilor prevederi legale de către
autorităŃile locale prin oferirea unui model viabil de centru de recuperare si reabilitare ;
Creşterea înŃelegerii asupra nevoilor comunităŃii şi disponibilităŃii folosirii experienŃei altor
institutii pentru a asigura diversitatea necesară;
Creşterea credibilităŃii centrelor de recuperare în comunitate;
Dezvoltarea mecanismelor consultative cu alŃi actori sociali;
Folosirea acelor prevederi menŃionate în procesul de integrare europeană referitoare la
dezvoltarea locală şi la creşterea cooperării între autorităŃile locale, societatea civila;

IMPACTUL PE TERMEN LUNG
Pentru un impact pe termen lung a proiectului se vor :
a) asigura conditiile fizice optime pentru implementarea unor programe eficiente de reabilitare ;
b) asigurarea sustenabilitatii prin sustinere financiara si prin resursa umana ;
c) asigurarea unui sprijin interdisciplinar pe termen lung pentru clientii centrului astfel incat sa
fie asigurate premizele unei recuperari eficiente ;
d) comunicarea cu toti actorii sociali care pot sprijinii prin expertiza interventia in cadrul
centrului de recuperare ;
e) comunicarea transparenta periodica a rezultatelor proiectului ;
f) asigurarea unei metodologii de evaluare interna astfel incat sa fie asigurat un management
performant al centrului ;
g) asigurarea unor programe de formare continua a personalului de specialitate ;
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13. ACTIVITATILE PROIECTULUI
Activitatile
Activitate 1.
Asigurarea / amenajarea terenului adecvat ca si suprafata, pozitie comunitara,
accesibilitate la servicii, utilitati pentru construirea unui centru de reabilitare si recuperare
pentru persoane cu handicap neuropsihic. Mentiuni referitoare la locatie sunt in Studiul de
fezabilitate. Pe parcursul implementarii proiectului va fi necesara asigurarea permanenta a
accesului persoanelor cu handicap neuropsihic la serviciile comunitare.
Activitate 2
Realizarea Proiectului Tehnic
Proiectul tehnic va fi elementul principal pe baza caruia se va obtine autorizatia de
construire si pe baza caruia se va estima costul investitiei si se va realiza executarea propiuzisa a constructiei.
Pentru realizarea proiectului tehnic DGASPC 6 va apela la un proiectant-arhitect si ingineri.
Principalele specializari care sunt parte componenta a acestuia sunt: arhitectura, rezistenta,
instalatii termice, sanitare si electrice. Proiectul dupa intocmire va fi stampilat de catre o serie
de verificatori atestati, stabiliti prin lege: verificatorul de arhitectura, verificatorul de
rezistenta, verificatorul de instalatii si verificatorul de pompieri. Proiectantii vor obtine aceste
stampile de la verificatori. Proiectul va contine un numar de avize mentionate prin certificatul
de urbanism (apa, canal, gaze, etc). Aceste avize vor fi obtinute de catre DGASPC 6 cu
sprijinul proiectantului. PT-ul va fi realizarea unui proiect bun din punct de vedere
functional, economic si al sigurantei reprezentand cerinta esentiala pentru obtinerea unei
constructii eficiente si rationale.
Activitate 3
Obtinerea Autorizatiilor de construire (avize, acorduri si autorizatii) va fi actul absolut
necesar pentru inceperea lucrarilor de constructii. Autorizatia de construire se va obtine de la
primaria de sector sau de la primariile locale, directia de urbanism. Piesa cea mai importanta la
dosar va fi proiectul tehnic, intocmit de catre proiectant. Acest proiect va avea un numar de
avize, mentionate pe certificatul de urbanism, pe baza caruia s-a intocmit proiectul. Orice
schimbare care intervine in proiectul initial se va realize, pe baza unor fundamentari in conditii
neprevazute pe baza unei noi autorizatii. La autorizare sa vor predea numarul minim de planse
cerute prin certificat, astfel incat modificarile ulterioare sa nu implice reinceperea procesului de
autorizare.
Activitate 4
Realizarea achizitiilor
Constructia va fi realizata de catre o companie specializata contractata in baza legislatiei in
vigoare. Achizitiile vor respecta principiul egalitatii de sansa.
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Activitate 5
Realizarea activitatilor succesive de contructie (organizare de santier, constructii)
Constructiile noi propuse se vor realiza pe structura integral de beton armat si inchideri din
zidarie.
Fundatiile cladirilor se vor realiza din beton armat, suprastructura va fi realizata din
stalpi si grinzi din beton armat cu inchideri de caramida, conform specificatiilor tehnice aferente
fiecarei cladiri. Cladirile se vor placa la exterior cu polistiren expandat de 10cm grosime pentru
a realiza termoizolarea eficienta a spatiilor. Acoperisul va fi de tip terasa. Finisajele la exterior
se vor realiza din tencuieli decorative.
Avantaje:
-mana de lucru calificata este disponibila local, nefiind nevoie de costuri suplimentare
aferente importarii de mana de lucru din alte localitati.
-intretinere in timp fara realizarea de lucrari suplimentare majore pentru protectia
elementelor structurale din beton armat.
-nu este necesara realizarea de protectii suplimentare la foc pentru elementele
structurale din beton armat.
-rezistenta la interventii de tip efractie

Activitate 6
Realizarea dotarilor specifice cu mobilier, echipamente de recuperare, amenajarea
dormitoarelor si a salilor in care se vor desfasura activitati specifice.
Dotari asigurate CRRN « UVERTURII »
Spatiul PARTER

Dotari minime

BUCATARIE
Spatiu BUCATARIE-PREPARARI

Plită cu gaze – 2 buc.

ACCES BUCATARIE

5.34 m² 12.02 m³

Hotă – 2 buc.

BUCATARIE

18.80 m² 42.29 m³

Chiuveta măcelarului – 1 buc.
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DEP.AMBALAJE

3.15 m²

7.09 m³

Chiuvetă vase mari inox – 1 buc.

DEP.CARNE

2.58 m²

5.81 m³

Chiuvetă spălat vase cu cuve mari – 2 buc.

DEP.LEGUME/FRUCTE

3.68 m²

8.29 m³

Chiuvetă inox legume – 1 buc.

DEP.PESTE

2.12 m²

4.78 m³

Chiuvetă inox carne – 1 buc.

DEPOZITARE

3.62 m²

8.15 m³

Mese inox bucătărie – 8 buc.

PR.CARNE

1.80 m²

4.05 m³

Feliator pâine – 2 buc.

PR.LEGUME/FRUCTE

2.64 m²

5.94 m³

Frigidere – 6 buc

PR.OUA
PR.PESTE

2.34 m²
1.80 m²

5.27 m³
4.05 m³

Lăzi frigorifice – 4 buc.
Robot curăŃat cartofi – 2 buc.

SPALARE VASE

4.14 m²

9.32 m³

Mixer – 4 buc.

SPALARE VESELA

3.81 m²

8.56 m³

Robot legume – 2 buc.

VESTIAR FILTRU BUCATARIE
17.95 m³

7.98 m²

Maşină electrică tocat carne – 2 buc.
10 Oale ciorbă + felul II
Tăvi
Tacâmuri:
furculiŃe – 150
linguri – 150
linguriŃe – 150
polonice – 10
spumiere – 10
cuŃite de bucătărie – 10
Farfurii:
- întinse – 150
- adânci (castroane) – 150
- desert – 150
Termosuri ceai – 30
-

Pahare apă (plastic) – 150
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-

Căni ceai – 150

-

Coşuri pâine – 50

-

Coşuri gunoi cu pedală - 30

Depozitare ambalaje
Rafturi metalice 1.00X60X240 / 3 bucati
Vestiar filtru
dulap 60x60x210
c ier
suport hartie igenica
cosuri gunoi
suport prosoape g.s. + dus

Vestiar personal
dulap 60x60x210
cuier
suport harite igenica
cosuri gunoi
suport prosoape g.s. + dus

Spatiu CAMERE PARTER

DOTARI/baie

BAIE

7.11 m² 16.70 m³

1 chiuveta

CAMERA 1.

19.27 m² 43.36 m³

1 cada

CAMERA 2.

19.39 m² 43.62 m³

1 vas wc

CAMERA 3.

20.83 m² 46.86 m³

1 oglinda

CAMERA 4.

25.28 m² 59.40 m³

1 etajera

CORIDOR CAMERE

31.30 m² 73.56 m³

1 covoras antiderapant

DEP.LENJERIEx2

4.12 m²

9.69 m³

DOTARI/dus x2

DUS

1.71 m²

3.85 m³

1 cabina dus

DUS

1.76 m²

3.95 m³

1 etajera

G.S.

1.99 m²

4.47 m³

1 oglinda

G.S.

2.02 m²

4.55 m³

1 suport prosoape

18

1 covoras antiderapant
DOTARI/grup sanitar x2
1 vas wc
DOTARI/camera x4
3 paturi
3 noptiere
3 saltele
3 perne
6 pilote
6 pături
6 cuverturi
6 lenjerii de pat
1 dulap
1 masă
4 scaune
1 televizor
1 cuier
DOTARI/ lenjerie
Rafturi sau dulapuri adaptate spatiului

HOL SI SPATII DE ASTEPTARE
CIRCULATII-ASTEPTARE
- 2 canapele
CASA SCARII+HOL

26.14 m² 61.43 m³

HOL+SP. ASTEPTARE

45.10 m² 101.47 m³

- 4 fotolii
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SAS

5.69 m² 12.80 m³

- 2 masute
-1 televizor
- 1 cuier

RECUPERARE-CABINETE MEDICALE
CABINET MEDICAL

19.12 m² 44.92 m³

CAMERA RECUPERARE

50.24 m² 118.07 m³

G.S.

1.80 m²

4.23 m³

G.S.+DUS

2.88 m²

6.77 m³

IZOLATOR

9.48 m² 22.28 m³

STERILIZARE

1.08 m²

2.54 m³

DOTARI/ cabinet medical
2 birouri (medic şi asist. medical)
- 4 scaune birou
- 1 pat consultaŃie
- 2 dulapuri medicamente
- 1 cântar
- 2 mese instrumentar
- 2 truse instrumentar mică chirurgie
-1 sterilizator
- 4 buc. suport perfuzie
- 1calculator
-1 imprimanta
-1 cuier
-2 buc suport hîrtie
- mic depozit (debara) cu rafturi pentru
medicamente si materiale sanitare – 2 mp
DOTARI/ grup sanitar
1 vas wc
DOTARI/ grup sanitar cu dus
1 chiuveta
1 cabina dus
1 vas wc
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1 oglinda
1 etajera
1 covoras antiderapant
DOTARI/ izolator
-2 paturi
-2 noptiere
- 1 masa
- 1 dulap
- 2 scaune
- 1 vas wc
- 1 chiuvetă
DOTARI/sterilizator
Aparatura specifica pentru sterilizare
instrumentar medical
DOTARI/camera recuperare
- 4 scări fixe (spalieri)
- 2 buc. plan înclinat
-2 balansoar
-2 scara cu 2 trepte
- 4 saltele
- 2 paturi pentru recuperare
- saculeti cu nisip
- mingi
- bastoane simple si cu greutate
- 2 biciclete ergonomice
- 1 aparat de vaslit
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- 2 buc. banda de alergat
- 2 steppere
- 2 aparate pentru abdomen
-1 aparat multifunctional ( brate picioare
piept fesieri)
- 1 pat masaj
- 1paravan pt spatiu masaj

SALA MESE
SAS
m³

4.63 m² 10.41

DOTARI/sala mese
15 mese

G.S.BARBATI
m³

6.48 m² 15.23

G.S.FEMEI
m³

6.48 m² 15.23

SALA MESE
m³

78.28 m² 176.14

60 scaune
60 feŃe de masă
DOTARI/grup sanitar x 2
1 chiuveta
1 vas wc
1 oglinda
1 etajera
1 covoras antiderapant

DOTARI/spatiu terapie ocupationala
TERAPIE OCUPATIONALA

10 mese
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SPATIU PENTRU ACTIVITATI
m³

128.18 m² 288.39 35 scaune
3 canapele
8 fotolii
4 masute
5 dulapuri
1 bibliotecă
5 calculatoare
5 imprimante
1 televizor
1 dvd
1 radio
1 aparat de proiecŃie
Jocuri distractive (Şah, table, Ńintar, remi,
fotbal de masa, cărŃi de joc)
Materiale de birotica specifice pentru
desen, pictură, modelaj

Spatiul ETAJ

DOTARI MINIME

CABINETE PSIHOLOGICE-INFIRMIERE

DOTARI/baie
1 chiuveta

BAIE

3.15 m²

7.40 m³

_______________________________________

1 vas wc
1 oglinda
1 etajera
1 covoras antiderapant
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CABINET PSIHOLOGIC

14.37 m² 33.76 m³

DOTARI/cabinet psihologic x 2

CABINET PSIHOLOGIC

16.65 m² 39.13 m³

- 1 birou
- 1 scaun birou
- 2 fotolii
- 1 dulap
- 1 masă
- 4 scaune
- 1 cuier
-1 calculator
-1 imprimanta

__________________________________________

DOTARI/infirmerie

CAMERA INFIRIMIERE

- 3 paturi

11.96 m² 28.11 m³

- 2 dulapuri medicamente
-1 mesa instrumentar
- 1 trusa instrumentar mică chirurgie
- 3 buc. suport perfuzie
-1 cuier

___________________________________________

- mic depozit (debara) cu rafturi pentru
medicamente si materiale sanitare
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DEP.

2.93 m² 6.89 m³

medicamente si materiale sanitare

CAMERE ETAJ
DOTARI/camera x13
CAMERA 5.

19.52 m² 45.87 m³

CAMERA 6.

19.39 m² 45.56 m³

CAMERA 7.

19.40 m² 45.60 m³

CAMERA 8.

19.65 m² 46.17 m³

CAMERA 9.

22.59 m² 53.09 m³

CAMERA10.

22.10 m² 51.93 m³

CAMERA11.

19.39 m² 45.56 m³

CAMERA12.

19.39 m² 45.56 m³

CAMERA13.

19.39 m² 45.56 m³

CAMERA14.

19.39 m² 45.56 m³

CAMERA15.

19.39 m² 45.56 m³

CAMERA16.

19.39 m² 45.56 m³

CAMERA17.

19.62 m² 46.11 m³

DUS x 6

10.53 m² 24.75 m³

DUS

1.76 m²

G.S. x 6

7.83 m² 18.40 m³

G.S.

2.02 m²

LAVOARE x 6

27.75 m² 65.21 m³

4.13 m³

4.75 m³

3 paturi
3 noptiere
3 saltele
3 perne
6 pilote
6 pături
6 cuverturi
6 lenjerii de pat
1 dulap
1 masă
4 scaune
1 televizor
1 cuier
DOTARI/ dus x 7
1 cabina dus
1 etajera
1 oglinda
1 suport prosoape
1 covoras antiderapant
DOTARI/ grup sanitar x 7

25

1 chiuveta
1 vas wc
1 oglinda
1 etajera
1 covoras antiderapant
DOTARI/ lavoar x 6
1 chiuveta
1 oglinda

DOTARI/ sera
SERA

- strucura metalică + sticla – dotata
corespunzător

SERA

- unelte specific de grădinărit (sape,
greble, stropitori, roabă, hârlete, găleŃi
etc.)

113.38 m² 266.43 m³

- suporturi rasadniŃe
-compartiment depozitare unelte specifice
desfăşurării activităŃii

ZONA CIRCULATII
CASA SCARII+HOL

18.86 m² 44.31 m³

CORIDOR CAMERE

128.96 m² 303.05 m³
Masina de spălat – 2 buc

ZONA SERVICIU

Uscător – 2 buc

DEP.

2.71 m²

6.37 m³

DEPOZIT MATERIAL CUR.

6.63 m² 15.57 m³ Rafturi adaptate spatiului pt depozitare
rufe

Mobilier uscătorie
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DEPOZITARE RUFE
DEPOZITARE RUFE
m³

7.64 m² 17.95 m³ rufe
8.13 m² 19.09

MATERIAL CURATEN

3.88 m²

9.11 m³

OFICIU SPALATORIE

6.21 m² 14.58 m³

SAS

4.09 m²

SCARA SERVICIU
m³

10.25 m² 24.09

9.61 m³

DOTARI/ terasa parter 1 si parter 2
- 2 mese

TERASE
TERASA PARTER 1.

12.66 m²

TERASA PARTER 2.

14.29m²

TERASA PARTER 3.

49.49 m²

- 4 fotolii terasa
- 2 umbrele soare
DOTARI/ terasa parter 3
- 6 mese
- 12 fotolii terasa
- 2 buc. balansoar
- 6 umbrele soare

Dotări specifice PSI (HidranŃi incendiu echipaŃi, detectoare fum, sistem alarmare în caz de incendiu,
stingătoare, pichet incediu
Aparate aer condiŃionat pentru fiecare încăpere şi centala/e termica conform normativelor
tehnice.

Activitate 7
Evaluarea / Identificarea viitorilor beneficiari
Activitate 8
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Activitatile de recuperare/reabilitare care se vor desfasura in cadrul Centrului :
ActivităŃile specifice sunt:
1. Gazduire/ Cazarea persoanelor cu handicap
2. Prepararea şi servirea hranei
3. AsistenŃă medicală
4. Terapie ocupaŃională
5. ActivităŃi social – culturale şi educative.
6. Activitati de recuperare neuropsihic
7. Consiliere psihologica
În cadrul activităŃii de gazduire se asigură:
- cazarea, hrana, cazarmamentul şi condiŃiile igienico – sanitare corespunzătoare persoanelor cu
handicap, precum şi întreŃinerea şi folosirea eficientă a bazei materiale şi bunurilor din dotare;
-spaŃii igienico-sanitare suficiente, accesibile, funcŃionale, sigure, confortabile ;
-spaŃii suficiente pentru utilizare în comun de către beneficiari (camere în care se pot desfăşura
activităŃi sociale, recreativ-culturale, sportive, religioase; spaŃii în care beneficiarii îşi pot primi
vizitatorii; spaŃii pentru activităŃi de recuperare şi socializare; spaŃii pentru activităŃi de terapie
ocupaŃională/ergoterapie; spaŃii destinate asistenŃei medicale curente; spaŃii
în care se serveşte masa; spaŃii pentru fumat; spaŃii în aer liber);
-pentru deficienŃii fizic nerecuperabili, spaŃii şi dispozitive care să permit mobilitatea paturilor,
schimbarea poziŃiei, apelul în caz de nevoie, servirea mesei precum şi depozitarea obiectelor
personal;
-buna întreŃinere şi folosire a mobilierului, cazarmamentului şi echipamentului existent în dotare.
În cadrul activităŃii de preparare şi servire a hranei se asigură:
-stabilirea meniurilor şi a listei zilnice de alimente, primirea produselor de la magazie şi verificarea
cantitativă şi calitativă a acestora;
-pregătirea şi servirea la timp şi în condiŃii corespunzătoare a meselor;
-păstrarea probelor alimentare pentru control;
-spălarea şi dezinfectarea vaselor şi a tacâmurilor utilizate de asistenŃi cât şi curăŃenia încăperilor
destinate blocului alimentar şi sălii de mese.
În cadrul activităŃii de asistenŃă medicală se asigură:
-îngrijirea asistaŃilor conform prscripŃiei medicului, supraveghere şi menŃinerea sănătăŃii în
concordanŃă cu misiunea unităŃii şi nevoile beneficiarilor;
-izolarea în caz de boli contagioase şi internarea de urgenŃă în spitale a celor care au recomandare în
acest sens;
-respectarea normelor legale în vigoare privind eliberarea reŃetelor, înregistrarea, depozitarea,
manipularea, distribuirea şi administrarea medicamentelor;
-în caz de boală în fază terminală sau deces, toate serviciile de îngrijire necesare precum şi servicii
spirituale, religioase, cu respectul demnităŃii personale;
-asigură fiecărui beneficiar un program de recuperare care are ca finalitate dezvoltarea autonomiei
personale a acestuia;
-organizarea procesului de spălare şi dezinfecŃie a veselei şi tacâmurilor, echipamentului şi
cazarmamentului;
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-îndrumarea activităŃii blocului alimentar, aplicarea şi respectarea normelor igienico-sanitare şi
antiepidemice în ceea ce priveşte alimentaŃia.
În cadrul activităŃii de terapie ocupaŃională se asigură:
-o sala special dotata pentru aceasta activitate
- organizarea activităŃii de terapie şi ergoterapie, programul şi condiŃiile de funcŃionare ale acestora
în raport de posibilităŃile asistaŃilor;
-întocmirea şi Ńinerea la zi a evidenŃelor privind activitatea prestată de asistaŃi;
-evaluare iniŃială a fiecărui beneficiar; evaluarea Ńine cont de programul individual de reabilitare,
readaptare şi reintegrare socio-profesională, emis de Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap
pentru adulŃi;
-elaborarea, pentru fiecare beneficiar, a Planului Individualizat de Servicii;
-dezvoltarea planului individualizat de servicii în programe de intervenŃie specifică (Program
Individualizat de îngrijire, Program Individualizat de Recuperare, Program Individualizat de
Integrare/Reintegrare Socială) şi într-un Plan Individualizat de Ieşire a beneficiarului din centru;
-serviciile necesare beneficiarului, în baza unui contract de servicii încheiat în condiŃiile legii;
-utilizarea potrivit normelor legale a veniturilor realizate din activitatea de terapie şi ergoterapie;
-respectarea normelor de protecŃie şi igienă a muncii;
Sala de recuperare va avea dotari cu echipamente specifice.
Pentru recuperare sunt prevazute infiintarea a :
a) unui cabinet medical
b) unei Sali de recuperare
Conditii minime vor fi asigurate in conformitate cu standardele minime de calitate.
În cadrul activităŃii de activităŃi social – culturale şi educative se asigură:
-amenajarea de spaŃii destinate activităŃilor culturale, dotate cu radio, televizor, aparate de proiecŃie,
cărŃi, ziare şi reviste, jocuri distractive, etc.
-organizarea de activităŃi cultural - educative şi de socializare;
-organizarea de convorbiri cu asistaŃii privind disciplina în centru.
Indexul activitatilor care vor fi asumate de Centrul de Recuperare si Reabilitare a persoanelor cu
handicap neuropsihic :
a) asigură cazarea, hrana, cazarmamentul şi condiŃiile igienico-sanitare
corespunzătoare persoanei cu handicap asistate, precum şi întreŃinerea şi folosirea
eficientă a bunurilor din dotare;
b) asigură realizarea activităŃilor de recuperare specifice handicapului şi persoanei;
c) acordă sprijin şi asistenŃă de specialitate în vederea prevenirii situaŃiilor care pun
în pericol siguranŃa persoanelor potenŃial beneficiare.
d) monitorizează şi analizează situaŃia persoanelor cu handicap internate, ulterior
finalizării programelor de recuperare şi integrare profesională sau socială.
e) asigură aplicarea Strategiei Locale de AsistenŃă Socială, în vederea asigurării
creşterii calităŃii activităŃii de protecŃie specială a persoanelor cu handicap asistate.
f) realizează pentru fiecare beneficiar un programul individualizat de recuperare,
readaptare şi integrare socială în concordanŃă cu vârsta, sexul, capacităŃile,
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g)
h)
i)
j)
k)
l)

m)
n)
o)
p)
q)

opŃiunile proprii, care va fi inclus în planul personalizat de servicii al
utilizatorului.
identifică mediile în care poată fi reintegrată orice persoană beneficiară care a
parcurs programele de recuperare, reabilitare şi a beneficiat de consiliere.
organizează activităŃile specifice terapiei ocupaŃionale în raport cu restantul
funcŃional al persoanei internate, în vederea reabilitării şi recuperării acestuia.
organizează activităŃi psihosociale şi culturale;
asigură consiliere şi informare privind problematica socială (probleme familiale,
psihologice, etc.);
asigură asistenŃă medicală curentă şi de specialitate, recuperare, îngrijire şi
supraveghere permanentă a beneficiarilor internaŃi;
dezvoltă parteneriate şi colaborează cu instituŃiile neguvernamentale şi cu alŃi
reprezentanŃi ai societăŃii civile, în vederea diversificării şi îmbunătăŃirii
programelor de recuperare oferite persoanelor cu handicap, în funcŃie de realităŃile
şi specificul local;
intervine în combaterea şi prevenirea instituŃionalizării ca posibilitate de abuz din
partea familiei;
intervine în sensibilizarea comunităŃii la nevoile specifice persoanelor cu handicap
instituŃionalizate;
asigură
respectarea
standardelor
şi
Consilierea psihologica va fi
indicatorilor stabiliŃi de Autoritatea NaŃională
asigurata de personal specializat in
pentru Persoanele cu Handicap;
spatii special amenajate pentru
promovează
dezinstituŃionalizarea
prin
strategii specifice;
aceasta activitate, 2 cabinete
gestionează fondurile alocate în conformitate
psihologice
cu specificul activităŃii desfăşurate.

Consilierea psihologica va fi asigurata de personal specializat in spatii special amenajate pentru
aceasta activitate, 2 cabinete psihologice.
Activitate 9
Evaluarea proiectului

Activitate 10
Informarea publica cu privire la evolutia si functionarea centrului
14. Durata şi planificarea activităŃilor:
14 luni
Luna
Activitatea

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Activitatea 1
Asigurarea/am
enajarea

30
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terenului
Activitatea 2
Proiectare
asistenta
tehnica

si

Activitatea 3
Obtinerea
Autorizatiilor
de construire
(avize,
acorduri
si
autorizatii)
Activitatea 4
Realizarea
achizitiilor
Activitatea 5
Realizarea
activitatilor
succesive de
constructive (
organizare de
santier,
constructii)

Activitatea 6
Realizarea
dotarilor
specifice
Activitatea 7
Evaluarea
/
Identificarea
beneficiarilor /
Selectarea
Activitatea 8
Activitatile de
recuperare/rea
bilitare
Activitatea
Evaluarea
proiectului

9
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Activitatea 10
Informarea
publica
cu
privire
la
evolutia
si
functionarea
centrului

15. METODOLOGIA DE IMPLEMENTARE
Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihica « UVERTURII » reprezintă un serviciu
prin care se asigura protectia, cresterea si ingrijirea persoanelor cu afectiuni neuro-psihice. Centrul
este organizat pe model clasic si are caracter specializat in functie de nevoile pacientilor plasati.
Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihica din cadrul din
cadrul DGASPC sector 6 este organizat in conformitate cu Legea nr.
272/2004 si Hotararea Guvernului nr. 1434/2004 cu referire la
Capacitatea centrului este
serviciile sociale, sistemul national de asistenta sociala, protectia si
promovaea drepturilor copilului si a persoanelor cu handicap.
de 50 de locuri grupate in camere
Beneficiarii serviciilor oferite in cadrul Centrului sunt tinerii aflati in
cu trei paturi dispuse atat la parter
dificultate si cu nevoi speciale.
cat si la etaj. La nivleul parterului
Centru are drept misiune generala furnizarea si asigurarea
accesului adultilor aflati in dificultate si cu nevoi speciale, pe o
sunt prevaute 4 camere si au ca rol
perioada determinata, la gazduire, ingrijire, educatie si pregatire in
principal asigurarea unui numar
vederea reintegrarii sau integrarii familiale si socio-profesioanle.
minim de paturi (11 paturi) pentru
Avand in vedere faptul ca unitatea prezentata se intinde pe o
perosane
cu
probleme
de
suprafata mare, a fost posibila crearea de ateliere de lucru in scopul
terapiei ocupationale, spatii de recuperare, zone de interactionare si
deplasare si patru locuri sestinate
relaxare, cabinete psihologice si astenta medicala specializata. Se
exclusiv persoanelor cu handicap
asigura urmatoarele servicii:
locomotor. La etaj se asigura un
• terapie ocupationala;
•
•
•

activitati de socializare;
terapie cognitiv comportamentala;

asistenta medicala;

Scopul principal urmarit in derularea programului care include activitatile specifice
mentionate, este promovarea starii de bine a asistatilor, pastrarea propriilor idei despre norme si
valori precum si sentimentul de valoare personala. Alte scopuri urmarite ar fi: distragerea atentiei si
o folosire plina de sens a timpului. Toate activitatile care sunt evaluate de catre persoana in cauza ca
avand sens, vor fi luate in considerare; deci nu numai activitatile creative ci si cele productive,
recreative si educative, vor fi oferite asistatului avandu-se ca scop atingerea telului propus.
Conditiile locative ale beneficiarilor sunt permanent asistate si imbunatatite prin igienizare si
personalizarea dormitoarelor si a spatiilor comune.
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Capacitatea centrului este de 50 de locuri grupate in camere cu trei paturi dispuse atat la
parter cat si la etaj. La nivleul parterului sunt prevaute 4 camere si au ca rol principal asigurarea unui
numar minim de paturi (11 paturi) pentru perosane cu probleme de deplasare si patru locuri sestinate
exclusiv persoanelor cu handicap locomotor. La etaj se asigura un numar de 13 camere (39 paturi).
Camerele sun echipate cu trei paturi cu noptiere, un spatiu pentru obiecte personale ce paote
fi incuiat, Suprafata unei camere este de minim 19mp, revenind o suprafata de minim 6mp/ pacient.
Un grup sanitare serveste doua camere, respectiv 6 pacienti si sunt utilate cu grup sanitar si dus.
Accesul la grupurile sanitare se face direct din camere. S-au luat masuri de siguranta in exploatare
prin securizarea ferestrelor si a instalatiilor electrice.
Servicii de preparare si servire a mesei: prepararea hranei se realizeaza in bucataria
centrului, blocul alimentar dispunand si de spatii pentru pastrarea alimentelor, iar servirea mesei se
realizeaza in sala de mese principala.
Compartimentul Asistenta Medicala si ingrijire/servicii de asistenta medicala: centrul ofera
servicii de supraveghere si mentinere a sanatatii, beneficiarii primind servicii de prevenire, terapie si
recuperare medicala pe baza evaluarilor/reevaluarilor nevoilor individuale; indrumare, sprijin,
consiliere pe probleme de sanatate; ingrijire si igiena personala; evaluarea medicala permanenta si la
nevoie; tratament a afectiunilor psihice si a imbolnavirilor intercurente, interventia in caz de urgenta
medico-chirurgicala; nutritie si dieta prin evaluarea nevoilor alimentare si adaptarea lor la indicatiile
medicului; recuperare medicala; educatie pentru sanatate (preventia consumului de droguri, alcool,
tutun), educatie sexuala si contraceptiva; monitorizarea preventiva si terapeutica a starii de sanatate
a beneficiarilor; asigurarea accesului la servicii medicului de familie, medicilor specialisti si la
asistenta tehnica (oftalmolog, stomatolog, ortoped); asigurarea profilaxiei imbolnavirilor prin
vaccninari/revaccinari; izolarea cazurilor contagioase in izolator; asigurarea anuntarii serviciului de
ambulanta si transportul la unitati medicale specializate in caz de urgente; asigurarea unei medicatii
adecvate pe baza prescriptiilor medicale ale medicului specialist, medicului curant si medicului de
familie, respectand normele in vigoare privind eliberarea retetelor, inregistrarea, depozitarea,
distribuirea si administrarea medicamentelor.
Compartimentul de Evaluare, Recuperare, Reabilitare evalueaza / reevalueaza fiecare
beneficiar din punct de vedere psihologic, social, medical, iar in functie de restantul funtional,
potentialul de recuperare, precum si de abilitatile, deprinderile, nevoile si dorintele lor, ii
selectioneaza pentru a-i integra intr-un program individual de recuperare care cuprinde urmatoarele
tipuri de activitati: activitati de recuperare neuromotorie, kinetoterapie, masaj, electroterapie (aceste
activitati vor fi asigurate de catre un fiziokinetoterapeut si un asistent medical); tehnici psihologice:
psihoterapie, consiliere psihologica atat pentru beneficiari, cat si pentru familiile acestora
(psihologi); procedee de recuperare sociala care vor contine activitati de formare a autonomiei
sociale care va cuprinde urmatoarele arii de continut: adaptarea la mediul social, norme de
comportare civilizata, relatii de adaptare, integrare in micro/macro grupurile sociale, activitati de
socializare, relationarea cu familia acestora (asistenti sociali); terapie ocupationala si ergoterapie
(aceste activitati se vor desfasura in cadrul atelierelor de ergoterapie unde beneficiarii isi vor
dezvolta abilitatile, deprinderile in vederea reintegrarii socio-profesionale a acestora),
(ergoterapeuti); terapii complementare (ludoterapie, terapie prin arta, terapii combinate prin muzica,
dans, miscare, terapii prin invatare, activitati artistice: confectionare de obiecte de artizanat, de
ornamentare a spatiilor centrului), (instructori club); activitati de formare si dezvoltare a abilitatilor
de autonomie personala, autoservire, ingrijire personala si autogospodarire (se realizeaza programe
zilnice pentru igiena personala, de autoservire si autogospodarire, iar aceste activitati sunt
coordonate de catre asistenti sociali, infirmieri, asistenti medicali).
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Compartimentul Terapie Ocupationala dispune de un spatiu amplu situat la nivelul
parterului si poate fi roganizat in functie de specificul terapiei ocupationale propuse pe segmentele
necesare de utilizatori.
Terapia ocupationala are drept scop ajutorarea oameniilor sa isi recastige independenta in
majoritatea ariilor de existenta; aceasta terapie imbunatateste abilitatile cognitive, fizice si motrice
ale persoanelor cu dizabilitati si contribuie la cresterea increderii in sine si la reintregrarea sociala a
unui
individ.
Principalele ocupatii ale unui pacient sunt activitatea ocupationala si recuperarea neuropsihica.
Terapeutii vor evalua abilitatile persoanelor cu dizabilitati pentu activitatile efectuate, performantele
scolare si activitatile de zi cu zi pentru a le analiza comparativ cu standardele adecvate grupelor de
varsta ale acestora.
Centrul are prevazut o zona destinata publicului adiacenta birourilor de administratie si
contabilitate.

Organizarea activităŃii
-

Organizarea de santier va fi realizata de organizatia care va realiza lucrarile civile ;
Activitatea de achizitie a lucrarilor va fi realizata de departamentul achizitii din cadul
DGASPC sector 6 in conformitate cu legislatia in vigoare ;
- Echipa de proiect va monitoriza in permanenta realizarea lucrarilor pentru a se
respecta standardele minime de calitate impuse de legislatia in vigoare ;
- Dotarile vor fi realizate in baza unei note de fundamentare care sa cuprinda obiecte de
mobilier precum si echipamentele de recuperare ;
- Pentru îndeplinirea obiectului de activitate, personalul este organizat conform
organigramei, aprobate de Consiliul local al sectorului 6.
- AtribuŃiile personalului se stabilesc în conformitate cu fişele postului.
ActivităŃile specifice sunt:
• Lucrari de amenajare a terenului
• Lucrarile de constructie
• Selectarea beneficiarilor
• cazarea bolnavilor cronici
• prepararea şi servirea hranei
• asistenŃă medical
• terapie ocupaŃională şi ergoterapie
• activităŃi social-culturale şi educative
- În cadrul activităŃii de cazare, se asigură:
a) cazarea persoanelor internate în condiŃiile stabilite prin normele igienico-sanitare şi baremurile de
dotare;
b) condiŃii de îngrijire şi de păstrare a igienei asistaŃilor;
c) condiŃii de îngrijire şi izolare a bolnavilor cronici prin organizarea de saloane speciale;
d) pentru deficienŃii fizic nerecuperabili, spaŃii şi dispozitive care să permită mobilitatea paturilor,
schimbarea poziŃiei, apelul în caz de nevoie, servirea mesei, precum şi pentru depozitarea obiectelor
personale;
e) izolarea în caz de carantină şi boli contagioase;
f) buna întreŃinere şi folosire a mobilierului, cazarmamentului şi echipamentului existent în dotare.
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(3) În cadrul activităŃii de preparare şi servire a hranei se asigură:
a) stabilirea meniurilor şi a listei zilnice de alimente, primirea produselor de la magazie şi
verificarea cantitativă şi calitativă a acestora;
b) pregătirea şi servirea la timp şi în condiŃii corespunzătoare a meselor;
c) păstrarea probelor alimentare pentru control;
d) spălarea şi dezinfectarea vaselor şi tacâmurilor utilizate de asistaŃi cât şi curăŃenia încăperilor
destinate blocului alimentar şi sălii de mese.
(4) În cadrul activităŃii de asistenŃă medicală se asigură:
a) îngrijirea asistaŃilor, potrivit prescripŃiei medicului;
b) izolarea în caz de boli contagioase şi internarea de urgenŃă în spitale a celor care au recomandare
în acest sens;
c) îndrumarea activităŃii blocului alimentar, aplicarea şi respectarea normelor igienicosanitare
şi antiepidemice în ceea ce priveşte alimentaŃia;
d) organizarea procesului de spălare şi dezinfecŃie a veselei şi tacâmurilor, echipamentului şi
cazarmamentului.
(5) În cadrul activităŃii de terapie ocupaŃională, se asigură:
a) organizarea activităŃii de terapie şi ergoterapie, programul şi condiŃiile de funcŃionare ale
acestora în raport de posibilităŃile asistaŃilor;
b) întocmirea şi Ńinerea la zi e evidenŃelor privind activitatea prestată de asistaŃi;
c) utilizarea potrivit normelor legale a veniturilor realizate din activitatea de terapie şi ergoterapie;
d) respectarea normelor de protecŃia şi igienă a muncii.
(6) În cadrul activităŃilor social-culturale şi educative se asigură:
a) amenajarea de spaŃii destinate activităŃilor culturale dotate cu radio, televizor, aparate de proiecŃie,
cărŃi, ziare şi reviste, jocuri distractive, etc.;
b) organizarea de conferinŃe, recenzii, seri literare, spectacole;
c) organizarea de convorbiri cu asistaŃii privind disciplina în căminul spital.
- Personalul angajat trebuie să îndeplinească criteriile de competenŃă şi pregătire specifică, stabilite
de legislaŃia în vigare.
Structura orientativă de personal
Structura personalului centrului va fi următoarea :
- personal de conducere: şef centru;
- personal de specialitate: asistent social, psiholog, logoped, kinetoterapeut, fiziokinetoterapeut,
- personal medical: medic specialist recuperare şi asistenŃi medicali
- personal de îngrijire: infirmiere
- personal bucatarie
- personal administrativ
- personal de întreŃinere, deservire, pază.
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BUGET
CENTRUL RECUPERARE ŞI REABILITARE PENTRU PERSOANE CU HANDICAP
NEUROPSIHIC “UVERTURII ”

mii lei

Nr.

Denumirea cheltuielii

Crt.

1.

ExecuŃie CRRN

2.

Chirie teren
TOTAL

Total
cheltuieli

Perioada de derulare a
lucrărilor (18 luni)
Anul 2011

Anul 2012

12.843

5.332

7.511

960

320

640

13.803

5.652

8.151

DIRECTOR GENERAL,
MARIUS LĂCĂTUŞ

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,
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