ANEXĂ
la H.C.L.S. 6 nr. 18/27.01.2011
CERERE
de solicitare a subventiei in temeiul Legii nr. 34/1998*)
*) Cererea si anexele la aceasta se vor completa in 3 exemplare

I. Date despre fundatie
1. Denumirea:
Fundatia “Copii in Dificultate”, cu sediul in Bucuresti, str.Radu de la Afumati nr.16,
sector 2, tel. 0212103121
2. Dobandirea personalitatii juridice:
Hotararea nr. 79 din data de 23.04.2003, pronuntata de Judecatoria Sectorului 2
Bucuresti
Certificat de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor nr.41 din 23.05.2003
3. Codul fiscal nr. 15467650, emis de Ministerul Finantelor Publice din data de
29.05.2003
4. Nr. contului bancar RO47BRDE445SV93629434450, deschis la BRD – Sucursala
Lizeanu, cu sediul in Bucuresti, sector 2
5. Date personale ale presedintelui fundatiei:
Zaharia Valentina, domiciliul in Bucuresti, str.Voronet nr.3, Bl.B2, ap.19,sector 3, tel.
0722977317 –Director Executiv
6. Date personale ale responsabilului financiar al fundatiei
Kubaszky Paul, domiciliul in Bdul. Unirii, nr.78, sector 3, Bucuresti, tel. 0722720576
Vicepresedinte
II. Experienta asociatiei/fundatiei in domeniul serviciilor de asistenta sociala
1. Proiecte derulate in ultimele 12 luni:
A) Titlul proiectului: Proiectul privind protectia si ingrijirea copiilor cu boli neurologice
cronice , in cadrul primului centru specializat pentru aceasta categorie de copii din
Bucuresti;
Parteneri in proiect: Fundatia CID –UK, DGASPC sector 2, DGASPC sector 6,
DGASPC sector 1, DGASPC Ilfov
Natura parteneriatului: contributie la finantare, coordonare metodologica,
monitorizarea activitatilor si modului de implementare a Planurilor individualizate de
interventie
Descrierea pe scurt a proiectului:
Proiectul are ca scop prevenirea abandonului si institutionalizarii copiilor cu boli
cronice in faza terminala, obiectivele generale fiind imbunatatirea starii de sanatate si
atingerea potentialului maxim de dezvoltare fizica si psihica a copiilor cu boli
neurologice cronice; imbunatatirea/reluarea relatiei copilului cu familia.
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B) Titlul proiectului: Programul de terapie si educare in vederea integrarii scolare si
comunitare pentru copii cu autism desfasurat in cadrul Centrului de zi “Sf.Mihail” din
Bucuresti
Parteneri in proiect: Scoala speciala nr.1 pentru copii cu deficiente de auz, “Center
for Early Autism Treatment ”(CEAT) din Belfast, Irlanda de Nord.
Natura parteneriatului: asigura spatiul necesar desfasurarii activitatilor si plata
utilitatilor, respectiv cursuri de pregatire si perfectionare pentru personalul centrului.
Descrierea pe scurt a proiectului:
Scopul proiectului: asigurarea accesului copiilor cu tulburari din spectrul autist la
servicii de terapie si recuperare, consiliere, socializare si petrecere a timpului liber,
precum si integrarea scolara a acestora.
Obiectivele: dezvoltarea/imbunatatirea capacitatii de comunicare si relationare;
dobandirea deprinderilor de autoservire; integrarea intr-o forma de invatamant a copiilor
care au beneficiat de program de terapie ABA; cresterea gradului de socializare;
pregatirea parintilor in vederea continuarii programului
terapeutic la domiciliu;
dezvoltarea comportamentului social si cresterea gradului de integrare si participare la
viata colectivului si a comunitatii la toti copiii asistati; monitorizarea programului
terapeutic realizat de familie la domiciliu.
C) Titlul proiectului: Programul “Recuperare si reintegrare pentru copii cu dificultati de
dezvoltare” implementat in cadrul Centrului de dezvoltare si recuperare “Sf.Nicolae”
Bucuresti
Parteneri in proiect: Fundatia CID -UK
Natura parteneriatului: finantare cota - parte din proiect
Descrierea pe scurt a proiectului:
Scop: prevenirea institutionalizarii si excluderii sociale a copiilor cu dizabilitati,
reintegrarea comunitara si scolara acestora
Obiectiv: recuperarea si reabilitarea copiilor; dobandirea autonomiei si
independentei psihomotrice de catre copiii cu dizabilitati neuro-locomotorii si ortopedice,
dobandirea/dezvoltarea deprinderilor de viata autonoma; corectarea deficientelor de
limbaj si vorbire; dezvoltarea comportamentului social si cresterea gradului de integrare
si participare la viata colectivului si a comunitatii la copiii asistati; imbunatatirea relatiilor
intrafamiliale.
Copilul si familia acestuia devin beneficiarii centrului in urma evaluarii complexe
initiale realizata de catre echipa multidisciplinara de terapeuti, care intocmeste un
referat de evaluare ce contine si propunerea pentru un program de terapie si
recuperare. Referat este prezentat parintilor, care isi exprima acordul pentru inceperea
programului in centru. Parintii copiilor asista la sedintele de recuperare, si in functie de
specificul fiecareia (kinetoterapie, logopedie, terapie ocupationala, terapie
comportamentala) este implicat in desfasurarea anumitor activitati din programul
copilului. Astfel, parintii sunt invatati anumite tehnici de lucru ce trebuie continuate cu
copilul acasa, dupa programul stabilit cu terapeutii, astfel incat acesta sa dobandeasca
sau sa-si imbunatateasca deprinderile de viata independenta (sa manance, sa se
imbrace, sa se spele singuri), dar in acelasi timp sa pastreze achizitiile din timpul
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sedintelor de terapie de la centru. Pe parcursul acordarii serviciilor, se urmareste si
transferul de competente dinspre specialist spre beneficiar si familia sa (tehnici si
metode specifice de kinetoterapie ce vor fi continuate acasa de catre parinti pentru
sustinerea achizitiilor copilului, modul corect de a reactiona la diferite comportamente
ale copilului, ce si cum sa discute cu copilul etc).
D) Titlul proiectului: Programul de asistenta la domiciliu pentru copii cu dizabilitati
grave si cu probleme de sanatate
Parteneri in proiect: Fundatia CID -Uk
Natura parteneriatului: finatarea partiala a proiectului
Descrierea pe scurt a proiectului:
Obiective: imbunatatirea conditiilor de viata ale copilului; asigurarea unui program de
ingrijire si hranire adecvat mentinerii starii de sanatate; solutionarea problemelor psihosociale si emotionale ale copiilor; sustinerea familiei în vederea cunoasterii si
constientizarii specificului si evolutiei bolii, nevoilor specifice copilului cu dizabilitati
grave; medierea cunoasterii reciproce intre parintii copiilor si facilitarea dezvoltarii de
relatii intre acestia.
E) Titlul proiectului:Programul de prevenire a abandonului familial si scolar pentru
copii din familii afectate de saracie, desfasurat in cadrul Centrului de zi pentru
copii, Bucuresti,
Parteneri in proiect: Fundatia ARMS
Natura parteneriatului: asigura spatiul necesar desfasurarii activitatilor
educationale.
Descrierea pe scurt a proiectului:
Scopul proiectului : prevenirea abandonului familial si scolar, precum si a
excluderii sociale a copiilor, prin asigurarea accesului acestora la servicii de educatie
remediala, consiliere, socializare, petrecere a timpului liber si reintegrare comunitara.
Obiectivele proiectului : imbunatatirea si promovarea abilitatilor sociale in scopul
facilitarii integrarii sociale; dobandirea/dezvoltarea abilitatilor si capacitatilor necesare
adpatarii la procesul educativ scolar; imbunatatirea performantelor scolare;
imbunatatirea gradului de socializare si integrare comunitara si scolara a copiilor aflati in
situatii de risc ; implicarea copiilor la viata comunitatii.
F) Titlul proiectului: Programul de asistenta, ingrijire si reintegrare pentru copii si
adolescenti infectati cu HIV/SIDA, in cadrul centrului “Sf.Laurentiu” din Cernavoda
Parteneri in proiect: Fundatia CID –UK, Primaria Cernavoda
Natura parteneriatului: asigura cota parte din finantare
Descrierea pe scurt a proiectului:
Scop: imbunatatirea calitatii vietii copiilor si adolescentilor infectati cu HIV/SIDA
Obiectiv: mentinerea starii de sanatate la nivelul maxim corespunzator varstei si
diagnosticului copilului; dobandirea deprinderilor de viata autonoma; integrarea scolara
si profesionala; reintegrarea familiala.
Centrul de servicii pentru dezvoltarea de deprinderi de viata independenta
promoveaza integrarea sociala si profesionala a tinerilor si pregatirea tinerilor in
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sistemul educatiei formale si nonformale pentru viata sociala activa in comunitate:
formarea unui comportament adecvat social; dobandirea respectului fata de sine si fata
de cei din jur; asumarea responsabilitatilor adecvate varstei; preluarea graduala a
activitatilor si responsabilitatilor referentilor de formare; dobandirea unor cunostiinte
conform aptitudinilor individuale- scoala, cursuri de formare profesionala;mentinerea
starii de sanatate.
2. Venituri totale din ultimele 12 luni: 2.998.601,52 RON
3. Cheltuieli cu serviciile de asistenta sociala din ultimele 12 luni: 2.841.746,14 RON
4. Fundatia desfasoara servicii de asistenta sociala la nivelul municipiului Bucuresti si
judetele Arges – Curtea de Arges si Constanta - Cernavoda
III. Subventia solicitata de la bugetul de stat, respectiv de la bugetul local, in anul
2011 este 90.000 lei, pentru un numar mediu lunar de 5 persoane asistate, conform
anexelor A si B la prezenta cerere, dupa cum urmeaza:

N
Crt

1.

Judetul
in
Nr.
Denumirea unitatii care
are
sediul mediu lunar
de asistenta sociala
unitatea de asistenta persoanelor
sociala
asistate

1
Centrul specializat pentru
.
copii
cu
dizabilitati
1
profunde
TOTAL

Bucuresti

al

Subventia
solicitata (Lei)

5

90.000

5

90.000

Subsemnata Zaharia Valentina, posesoare a cartii de identitate seria DP nr. 117751,
eliberata la data de 09.03.2006 de catre INEP, imputernicita de consiliul director al
Fundatiei “Copii in Dificultate” prin Hotararea nr. 1567/2007, cunoscand prevederile art.
292 din Codul penal cu privire la falsul in declaratii, declar pe propria raspundere
urmatoarele:
- datele, informatiile si documentele prezentate corespund realitatii;
- fundatia nu are sume neachitate la scadenta catre persoane fizice sau juridice
ori bunuri urmarite in vederea executarii silite,
ma angajez ca suma de 90.000 lei sa o utilizez in scopul acordarii serviciilor sociale,
conform datelor prezentate in anexele A si B la prezenta cerere.
Persoana imputernicita,

Responsabil financiar,

20.10.2010
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ANEXA A
la cerere

FISA TEHNICA
privind unitatea de asistenta sociala
1.
−
−

Unitatea de asistenta sociala:
Denumirea: Centrul specializat pentru copii cu dizabilitati profunde
Tipul de unitate: rezidential pentru copii cu dizabilitati

2. Sediul unitatii de asistenta sociala: Bucuresti, str. Radu de la Afumati, nr.16,
sect 2, tel. 021 2103121.
2. Justificarea utilitatii de asistenta sociala in raport cu necesitatile si prioritatile de
asistenta sociala ale comunitatii:
Problematica copilului cu dizabilitati severe trebuie abordata in contextul general
al problematicii copilului aflat in dificultate, fara a face discriminari intre diferite categorii
de copii, fara a accentua dificultatile cu care se confrunta unii fata de ceilalti. Aceasta
intrucat toti copiii au dreptul sa se bucure de o viata decenta in conditii care sa le
garanteze demnitatea, sa promoveze autonomia si sa faciliteze participarea la viata
colectivitatii.
In spitalele din municipiul Bucuresti sunt internati anual mii de copii cu afectiuni
neurologice cu prognostic rezervat, ceea ce dovedeste nivelul ridicat al numarului de
copii cu boli terminale in comunitate. Astfel, conform statisticilor oficiale, la Spitalul
‘Victor Gomoiu’ din sectorul 2, in anul 2007, din totalul de 12.526 de internari un numar
de 1932 copii sufereau de afectiuni neurologice cu prognostic rezervat, dintre care 1326
de copii cu varste intre 0-6 ani.
Tratamentul copilului cu boli cronice este unul de lunga durata, in general ani de
zile, si implica internari periodice in spital, in functie de boala si de stadiul de evolutie. In
cazul familiilor sarace, fenomenul abandonului este des intalnit la astfel de copii, ceea ce
agraveaza situatia in care se afla copilul.
Ceea ce diferentiaza tratamentul oferit copiilor cu boli neurologice cronice in centrul
specializat fata de conditiile de spital este ingrijirea personalizata, atentia si afectivitatea
de care se bucura fiecare copil bolnav, atmosfera familiala si suportul emotional asigurat
copiilor, astfel incat speranta de viata este mai mare,iar copilului ii este respectata
identitatea sub toate aspectele ei.
Centrul Specializat pentru Copii cu Dizabilitati Profunde acorda servicii adecvate
nevoilor specifice copiilor cu boli neurologice cronice aflate in faza terminala
(microcefalie, hidrocefalie, paralizie cerebrala infantila, tetrapareza spastica, sindrom
hipotonic), cu varste cuprinse intre 0-13 ani . Problematica copiilor cu dizabilitati
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profunde este foarte complexa, fiind necesara o abordare multidisciplinara: medicala,
sociala, psihologica, spirituala. Din experienta practica a organizatiei, am constatat ca
serviciile actuale acordate atat de institutiile de stat, cat si de furnizori privati, nu
acopera toata problematica specifica ingrijirii acestor copii. De obicei, interventia este
unidisciplinara si sectoriala: fie numai medicala, fie numai sociala, dar niciodata
multidisciplinara. De aceea, noi dezvoltam activitati care acopera toate nevoile
identificate in urma evaluarilor complexe ale copiilor: medicale, sociale, emotionale,
psihologice, pentru ameliorarea starii de sanatate.
Pentru această categorie de copii, cel mai important scop nu este cel de a
ajunge la stadiul de dezvoltare specific varstei lor, ci, de a exploata la maxim potenţialul
şi capacităţile copilului, pentru a ajunge la acel nivel care să-i asigure independenţa
necesară unei vieţi decente, precum şi acceptarea de către comunitate, spre a evita
marginalizarea şi izolarea socială. Ca urmare a experientei acumulate in cei 18 ani de
activitate, a pregatirii si perfectionarii personalului in ingrijirea copilului cu dizabilitati
profunde in faza terminala, s-au obtinut progrese semnificative in dezvoltarea copiilor
asistati in centru, in conditiile in care in momentul plasarii in institutia noasta (cu 4,5 ani
sau 10 ani in urma) acesti copii erau prognozati cu o speranta medie de viata de cateva
luni. Progresele inregistrate se refera la: cresterea mobilitatii motrice (isi misca
membrele, stau in sezut, prind obiecte, dezvoltarea deglutitiei care a permis hranirea cu
lingurita), imbunatatire in plan afectiv, senzorial, cognitiv.
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Serviciile de asistenta sociala acordate:
a) gazduire pe perioada nedeterminata, b) asistenta medicala si ingrijire, c)
asistenta paliativa, d) suport emotional, e) recuperare si reabilitare, f)
socializare si petrecere a timpului liber, g) reintegrare familiala si
comunitara.
5. Date despre persoanele asistate;
5.1 Persoanele asistate sunt rezidente in municipiul Bucuresti si
judetul Ilfov
5.2 Numarul persoanelor asistate : 5 copii
5.3 Criteriile de selectionare a persoanelor asistate: beneficiarii
sunt selectati in functie de diagnostic – copii cu boli neurologice incurabile in faze
terminale si varsta – intre 0 -14 ani, copii pentru care s-a dispus o masura de protectie
speciala in conditiile legii.
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Descrierea unitatii de asistenta sociala:
6.1
Functioneaza din anul 1999 prin preluarea programelor de la Fundatia
Romanian Children’s Aid conform statutului Fundatiei CID Romania si Hotararii Adunarii
Generale a Romanian Children’s Aid.
6.2. Planificarea activitatilor :
a)
identificarea si selectarea beneficiarilor – se realizeaza de catre
specialistii centrului in colaborare cu cei din unitatile spitalicesti din care provin copiii si
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului ;
b)
evaluarea initiala se realizeaza de catre echipa multidisciplinara a
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centrului dupa admiterea in centru, in termen de 5 zile.
c) intocmirea planurilor individualizate de interventie, in functie de caracteristicile
si nevoile specifice fiecarui copil. In baza rezultatelor evaluarii initiale sunt intocmite
planurile de interventie specifica pentru urmatoarele aspecte :
nevoile de sanatate si promovare a sanatatii, nevoile de ingrijire , nevoilor fizice
si emotionale, nevoile de petrecere a timpului liber, nevoile de socializare, inclusiv
modalitatile de mentinere a legaturilor, dupa caz, cu parintii, familia largita, prietenii si
alte persoane importante sau apropiate fata de copil si modul de satisfacere a tuturor
acestor nevoi.
d) desfasurarea programului de interventie specifica stabilit pentru fiecare copil :
pentru fiecare zi este stabilit tipul de activitati ce sunt realizate cu fiecare copil, de catre
fiecare dintre specialisti : ingrijire personala, hranire, recuperare ( kinetoterapie, masaj,
terapie prin joc, activitati de stimulare senzoriala si tactila), activitati de socializare,
asistenta medicala.
Pentru desfasurarea fiecarui tip de activitate sunt amenajate spatii adecvate, dotate cu
echipamente adaptate caracteristicilor specifice copilului (inaltime, mobilitate redusa,
distrofie musculara, tetrapareze spastice, cecitate, deficiente auditive).
e) evaluare periodica a stadiului de recuperare si reabilitare a copilului – la
fiecare 6 luni echipa multidisciplinara a centrului realizeaza reevaluarea situatiei
copilului, intocmeste referatul de reevaluare si planurile de interventie specifica
revizuite.
f) activitati de socializare si petrecere a timpului liber la care participa si copii
din comunitate ( organizare zile de nastere ale copiilor, serbari cu diferite ocazii :
Craciun, Paste, 1 Iunie), excursii in apropierea Bucurestiului (Palatul Mogosoaia,
Cernica), vizite la gradina Zoologica, plimbari in parcuri
g) activitati de informare, sensibilizare si constientizare a comunitatii asupra
problematicii copilului cu deficiente profunde, in scopul identificarii de voluntari si
organizarea unei retele de suport comunitar.
h) campanii de informare si prezentare a centrului, a serviciilor oferite – prin
participare la diferite targuri si expozitii, organizare de intalniri la sediul centrului cu
reprezentanti ai diferitelor societati comerciale, firme in vederea identificarii de potentiali
sponsori si voluntari
i) dezvoltarea de parteneriate cu institutii publice specializate in domeniul
asistentei sociale a copiliului, precum si cu organizatii nonguvernamentale cu activitati
in acest domeniu.
j) pregatirea de specialisti in ingrijirea si recuperarea copilului cu dizabilitati
profunde. In acest sens, fundatia noastra organizeaza, in Bucuresti si diferite orase din
tara, seminarii de pregatire pentru personalul implicat in asistenta si protectia copilului
cu dizabilitati profunde, care isi desfasoara activitatea in institutii de stat sau private, in
scopul dobandirii de abilitati, tehnici si cunostinte noi in acest domeniu complex, care au
avut rezultate deosebite in alte tari (de exemplu in Marea Britanie).
6.3. Parteneri in proiect si natura parteneriatului:
- Fundatia Children in Distress Marea Britanie care asigura partial finantarea
proiectului, precum si asistenta de specialitate si pregatire prin specialisti in domeniu
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Directia Generala Asistenta Sociala si Protectia Copilului sect. 6
Bucuresti, acorda subventie de la bugetul local pentru serviciile de asistenta acordate,
acorda asistenta de specialitate cu privire la acordarea serviciilor de asistenta sociala si
utilizarea subventiei, conform Conventiei de parteneriat nr.D/25061 din 22.12.2009,
prezentata anexat in copie.
6.4

Acordarea serviciilor de asistenta sociala:

6.4.1 Instrumentele de lucru utilizate :
In acordarea serviciilor se aplica Standardele minime obligatorii privind
serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copii cu dizabilitati prevazute
in Ordinul nr.27/2004 emis de Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si
Adoptie.
Instrumentele de lucru utilizate in centru sunt: anchetele sociale realizate de
catre asistentul social la domiciliul copilului, planul individualizat de interventie si
planurile de interventie specifica intocmite de catre echipa multidisciplinara dupa
realizarea evaluarii complexe si intocmirea referatului de evaluare. Astfel, fiecare
specialist din cadrul echipei intocmeste PIS pe aria sa competenta : PIS pentru terapie
si recuperare, PIS pentru sanatatea copilului, PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de
viata independenta, PIS pentru mentinerea si dezvoltarea legaturilor cu parintii si alte
persoane importante pentru copil, PIS pentru recreere si socializare.
De asemenea, se utilizeaza fise de evaluare (specifice pentru dezvoltarea
motorie, psihica ), fise medicale, foile de observatie.
Cu reprezentantii legali ai copilului ( acolo unde pot fi identificati si contactati)
se incheie Contractul pentru acordarea de servicii sociale conform modelului prevazut in
Ordinul nr.73/17.02.2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de
servicii sociale, incheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditati conform legii, cu
beneficiarii de servicii sociale, ordin emis de catre MMSSF.
6.4.2. Procedurile de evaluare a serviciilor de asistenta sociala : indicatori
calitativi si cantitativi cu privire la : imbunatatirea starii neuromotorii, gradul de abilitare
si reabilitare, gradul de socializare, reluarea si imbunatatirea legaturii cu familia.
6.4.3. Date tehnice referitoare la unitatea de asistenta sociala:
− suprafata locuibila/persoana asistata: 86.69 m.p. / 12 persoane asistate =
7,22 m.p./persoana;
− conditii de cazare, numarul de persoane/dormitor 12 persoane in 2
dormitoare.
− conditii de petrecere a timpului liber: sala de joaca si in aer liber in curte;
− conditii de comunicare cu exteriorul: usi si ferestre;
− conditii de servire a mesei: avand in vedere ca toti copii primesc mancarea
pasata, la biberon si canita, mesele se servesc in salon;
− alte conditii in functie de tipul de servicii de asistenta sociale acordate: nu
este cazul;
− grupurile sanitare: nu este cazul – se folosesc scutece de unica folosinta;
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− lavabou - nu este cazul;
− 3 cadite la 12 persoane asistate
- Conditiile de preparare si servire a hranei : Blocul alimentar are o suprafaţă de
27,79 mp şi este compartimentat astfel: bloc alimentar pentru prepararea hranei, oficiu
spălarea veselei, încălzire biberoane, hol. Blocul alimentar este pavat cu gresie,
prevăzut cu sifoane de pardoseală, pereţii sunt placaţi cu faianţă până la înălţimea de
1,80 m. Bucătăria este dotată şi utilată cu mese cu suprafeţe de inox, chiuvete de inox,
aragaz din inox cu trei ochiuri şi cuptor, frigider mare pentru alimente, frigider mic pentru
probe alimentare, frigider pentru personal, cuptor cu microunde, plită cu butelie, dulap
din pal melaminat cu suprafeţe lavabile, sterilizator pentru sterilizarea biberoanelor, hotă
inox, etajere inox. Pentru a respecta normele de igienă şi circuitele funcţionale
prevăzute de legislaţie, suprafeţele de lucru şi chiuvetele cu bazine din inox au destinaţii
precise pentru prepararea hranei, spălarea legumelor şi fructelor, spălarea
bviberoanelor şi a vaselor, umplerea biberoanelor, sterilizarea biberoanelor
b) in cazul unitatii care asista persoanele la domiciliul acestora :
- frecventa vizitelor: nu e cazul
- posibilitati ale persoanelor asistate de comunicare cu alte persoane asistate
sau cu familia: nu e cazul
- posibilitati ale persoanei asistate de comunicare cu unitatea de asistenta
sociala: nu e cazul
6.4.4. Date privind personalul de specialitate al unitatii de asistenta sociala
(personal calificat/persoane asistate): 1 medic + 1 asistent social + 2 asistente medicale
+ 4 mame sociale + 1 Kinetoterapeut = 9 persoane / 5 persoane asistate ; 1.8
persoana calificata / persoana asistata.
6.4.5 Procedura prin care persoanele asistate isi pot exprima nemultumirile
privind serviciile primite: exista un Registru de Reclamatii si Sugestii in care parintii sau
reprezentantii legali ai copiilor pot nota nemultumirile lor, reprezentantul legal al
copilului se poate adresa direct, telefonic sau in scris conducerii fundatiei.
Se realizeaza controale periodice de catre reprezentantii din cadrul Serviciului
Programe, Relatii cu ONG-urile al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia
Copilului sector 6.
7
7.4
−
−
−
−

Resurse umane:
Numarul total de personal: 20, din care:
de conducere: 1
de executie: 19
cu contract individual de munca: 19
cu conventie civila de prestari de servicii: 1

7.5 Personal calificat in domeniul asistentei sociale, din care:
−
asistenti sociali cu studii superioare: 1
−
asistenti sociali cu studii medii: 0
9

−

personal cu alta calificare: 0

7.6
Personal de specialitate implicat direct in acordarea serviciilor de
asistenta sociala:
numar: 9
responsabilitati: ingrijire medicala, asistenta sociala, terapie complexa, evaluari
periodice.
8
Date privind coordonatorul unitatii de asistenta sociala:
Numele: Zaharia,
Prenumele: Valentina Paula
Profesia: asistent social
Functia in fundatie: Director Executiv Fundatia C.I.D. – Romania.
Angajat cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata nr. 5118/
22.12.1999.
9. Patrimoniul unitatii de asistenta sociala :
- constructii: imobilul din str. Radu de la Afumati nr. 16, sector 2, Bucuresti, alcatuit
din trei corpuri de cladiri cu o suprafata de 464 mp ( conform contractului de comodat intre
Fundatia Romanian Children’s Aid si Fundatia Copii in Dificultate care este anexat) in valoare
de 150.000 RON
−
terenuri: 230 mp
−
alte mijloace fixe: conform balantei
−
mijloace de transport : 2 microbuze – 50.000 € si Dacia Break – 4.000 $
10. Rezultate preconizate in urma acordarii subventiei:
- asigurarea unei diete corespunzatoare starii de sanatate si nevoilor specifice
copiilor
- asigurarea echipamentelor si materialelor necesare desfasurarii in conditii
optime a activitatilor planificate
- asigurarea unor conditii igenico-sanitare si de locuit corespunzatoare
-atingerea potentialului maxim de dezvoltare psiho-motorie a copiilor.
Director Executiv
Valentina Zaharia
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ANEXA B
DATE
privind bugetul unităţii de asistenţă sociala în anul 2011
Denumirea unităţii de asistenţă socială : Centrul specializat pentru copii cu dizabilităţi profunde
Sediul : Bucuresti , Str. Radu de la Afumati nr. 16, sector 2 ;
Numar de persoane asistate lunar : 5. Subventia lunara/persoana asistata 1500 lei

I.BUGETUL
Denumirea indicatorului
Venituri totale, din care:
1.Venituri ale fundatiei (1)
2.Subventie acordata in temeiul
Legii nr. 34/1998
Cheltuieli totale, din care (2)-(3)
1.Cheltuieli de personal (4)
2.Cheltuieli cu hrana pentru
persoanele asistate
3.Cheltuieli pentru incalzirea si
prepararea hranei-gaz
4.Cheltuieli cu iluminatul
5.Cheltuieli pentru plata
serviciilor, apa,canal, salubrizare,
telefon
6.Cheltuieli cu materiale didactice
pentru persoanele asistate
7.Cheltuieli cu obiecte de inventar
de mica valoare sau scurta durata
si echipament pentru persoanele
asistate
8.Cheltuieli de transport pentru
persoane asistate si insotitorii lor
9.Cheltuieli cu materiale sanitare
pentru persoanele asistate
10.Cheltuieli cu materiale pentru
curatenie pentru persoanele
asistate
11.Cheltuieli pentru functionarea
mijloacelor de transport specific

Trim.I
53325
30825
22500

LEI
Trim.II
Trim.III
54325
53325
31825
30825
22500
22500

Trim.IV
54525
32025
22500

214138
126598
28500

52984.50
31649.50
7125

53984.50
31649.50
7125

52984.50
31649.50
7125

54184.50
31649.50
7125

5400

1350

1350

1350

1350

8640
12000

2160
3000

2160
3000

2160
3000

2160
3000

1200

300

300

300

300

2200

0

1000

0

1200

0

0

0

0

19200

4800

4800

4800

4800

4000

1000

1000

1000

1000

4000

1000

1000

1000

1000

TOTAL
215500
125500
90000

0

11

activitatii unitatii de asistenta
sociala (5)
12.Alte cheltuieli (consumabile de
birou, piese de schimb, reparatii
etc.)

2400

600

600

600

600

NOTĂ:
1. La veniturile provenite din donatii, sponsorizari si alte venituri se vor evidentia si bunurile in
natura la pretul pietei.
2. Cheltuielile prevazute la pct.1-11 nu pot fi sub nivelul subventiei acordata de la bugetul de stat
sau, dupa caz, de la bugetul local.
3. Din subventia acordata nu se vor acoperi cheltuieli de o singura natura.
4. Din subventia acordata pot fi acoperite cheltuieli cu salariile de incadrare a personalului
calificat in
domeniul asistentei sociale care participa efectiv la acordarea serviciilor de asistenta sociala.
5. Din subventia acordata pot fi acoperite cheltuieli pentru carburanti si lubrifianti necesari
functionarii
mijloacelor de transport specific activitatii unitatii de asistenta sociala

II. UTILIZAREA SUBVENŢIEI
Denumirea indicatorului
1. Cheltuieli cu salariile de incadrare a
personalului calificat in domeniul asistentei
sociale care participa efectiv la acordarea
serviciilor de asistenta sociala
2.Cheltuieli cu hrana pentru persoanele
asistate
3.Cheltuieli pentru incalzirea si prepararea
hranei
4.Cheltuieli cu iluminatul
5.Cheltuieli pentru plata serviciilor, apa,
canal, salubrizare, telefon
6.Cheltuieli cu materiale didactice pentru
persoanele asistate
7.Cheltuieli cu obiecte de inventar de mica
valoare sau scurta durata si echipament
pentru persoanele asistate
8.Cheltuieli de transport pentru persoanele

Cheltuieli
Totale

LEI
Din subventie
Buget de
stat/local

Din venituri
Proprii

126.598

40800

85.798

28.500
5.400

18.500
1.200

10.000
4.200

8.640
12.000

2.800
6.000

5840
6.000

1.200

1.200

0

2.200

1.000

1.200

0

0

0
12

asistate si insotitorii lor
9.Cheltuieli cu materiale sanitare pentru
persoanele asistate
10.Cheltuieli cu materiale pentru curatenie
pentru persoanele asistate
11.Cheltuieli pentru carburantii si lubrifiantii
necesari in functionarea mijloacelor de
transport specific activitatii unitatii de
asistenta sociala
TOTAL

19.200

12.000

7.200

4.000

2.500

1.500

4.000

4.000

0

211738

90000

121738

III. Cheltuieli lunare de intretinere in unitatea de asistenta sociala (incluzind dupa caz
cheltuielile prevazute in buget la pct.1-6 si 8-12) : 17661.50 lei
IV. Costul mediu de intretinere a unei persoane asistate/luna (cheltuielile lunare de intretinere
raportate la numarul de persoane asistate/luna) : 3532.30 lei

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Danil Tulugea
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