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Serviciul social Centrul de Abilltare $i Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilit[1i

"sfrintul iustin" Videle $ste ampl4sat in oraqul Videle, str. Intrarea Spitalului nr'38 A, judeful

I eleorman, cod postal t+::uu, telefon/fax 02471454094, e-mail: cspahvidelq@gmai-l.ca!0

Centrul dle Abilitare Ei Rpabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilitali "Sfdntul Iustin" Videle

este infiinlat prin HCJ nt.117 130.06.2021 , ca serviciu social cu cazare fdrd personalitate juridicd,

in cadrul Complexului de Servicii pentru Persoana Adult[ cu Handicap Videle, in structura

, , . i ,-
Direcliei Generale de Aslstenld SocialI Ei Proteclia Copilului Teleorman cu sediul in Alexandria,

str. DudArii nr.7, cof poqtal 140002, tel. 024713ir6611; fax 02471406060, e-mail:

dgaqpl!@Jahee,c9m., frin reorganizarea centrului rezidenlial pentru persoane adulte cu

handicap Centrul de Rec[perare Ei Reabilitare NeuropsihiatricI Videle.

in cadrul Centrului de ,A.bilitare $i Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilit6!i "SfAntul

lustin" Videle sunt institlu{ionalizeite in prezent 25 de persoane adulte cu dizabilitlli, capacitatea



Scopul sgrviciului social]Scopul s4rviciului sociall este de a asigura la nivel judelean qi local aplicarea politicilor Ei

strategiilor de asisten{d sqciald a persoanelor cu dizabilitdli, prin creqterea $anselor recuperArii $i

integrdrii acestora in farnilie, ori ih comunitate gi acorda sprijin qi asistenlA pentru prevenirea

sAnatate, rlturale, servicii de abilitare / reabilitare funclionald, integrare /

sociald, terapli ocupali6nale, consiliere psihologicI gi suport emoliotlal, formarea qi

dezvo deprinderilor de viald ihdependentd.

DESCRIF'REA ACTIVIT;.TILOR DESF;.$UP\ATE iN CURSUL ANULUI 2022

. Pentru Centrul de Abilitare qi Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilitdti "SfAntul

hrstin" Videle, infiinlat piin HCJ rlr.117l30.0 6.2021, s-au ini{iat demersurile necesare in vederea

oblinerii licenlei de funclionare emisd de c[tre Ministerul Muncii 9i Solidaritdlii Sociale -
Autoritatda NaJionald pefrtru Proteolia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitdli. incep0nd cu luna

mai 2022, centrul funclifneazd in baza Licenlei de funclionare provizorie Nr.1313/10.05.2022

(cod servfciu social 879Q CR-D-il) qi a Deciziei Nr.306/10.05.2022. Centrul deline autorizaliile

gi avizele de funclionare in termen de valabilitate.

.Au fost act:ualizate urmdtoarele documente: Carta Drepturilor Beneficiarilor de Servicii de

reficiarului, Codul de etic[ al centrului gi fiEele de post' A fostAsistenld Sociald, Ghidul bet

actualiza\ Regulamentul de Organizare gi Funclionare al centrului gi depus cdtre D.G'A.S.P.C.

Teleormrjn, in vederea aprobdrii prin hotdrdre a Consiliului Judelean Teleorman - pdni la

sfArqitul lnului 
2022, nu p fost aprobat.

Contract{le de servicii incheiate ou beneficiarii centrului au fost intocmite in conformitate cn

recomandArile din Raporiul de audlt intern nr,684311.0.03.2022.



evaluare

igiend), kinetoterapeut (cirrs compjlenl" sociale 9i civice, curs competenle in a utiliza afi-terapia

digitala pentru P Ei proni.ovarea bun[stlrii psiho-emoJionale a tinerilor' Evaluarea 9i

tratamentlrl copilului 
"u 

b.N.M.C., curs de ini{iere gi antrenare pentru acordarea primului ajutor

ffrom Darkr

psr notoglga,

de bazl, ciurs Depressionffrom Darkness to Light), Eef centru (curs Tulbur[rile de personalitate -
evaluare gi intervenlie psihologigd, curs Evaluarea psihologic[ in deteriorarea cognitivi a

adultului, curs formator, iurs Supervizarea serviciilor sociale, curs competentre sociale 9i civice)'

Toti salarlialii au pafticipht la cursurile de instruire gi formare profesionald internd desfbqurate in

conformiiate cu Planul anual de instruire qi formare profesiOnald internA - instruirile s-au

de

aIAI

specifice desfrigurdrii aativitblii curente.

le incheiate la nivelul centrului s-au derulat frr[ probleme deosebite; au fost efectuate

activitdlif prin contractare de servicii specializate, in ceea ce prive$te efectuarea

dezinfecliei/dezinilecliei Ei deratizdrii in centru, verificarea periodicd a instinctoarelor qi

hidrantilbr, verifioarea cazanelor, instalaJiei de gaz Ei a coqului de fum, verificarea PRAM qi a

centralei de deteclie la incendiu, verificarea lunard a ascensorului de persoane qi de transpotl

alimentd. pentru asigurarea apei calde menajere qi reducerea costurilor la utilitdli a fost

achizitiJnat, montat Ei pus in funcliune sistemul de furnizare ap[ caldd menajerd cu panouri

solare.

. cent*ll de Abilitare qi Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilitdli :'Sfdntul lustin"

Videle dste deservit de 26 de salariali qi are urmatoarea structura:

- Medic specialist - % Post

- (inetoterapeut principal - 1/2 post

- dsistent social debutant - I post - vacant

- Psiholog Practicant - I Post



.'-'

- ASistent medical principal -4 posturi

- Infirmiera * 9 posturi - 1 post vacant

- Pepagog de recuperare - I post

- E(ucator - l post

- Llcrdtor social - I post- vacant

- Milncitor calificat bucdtar - 2 posturi/ 1 post vacant

- Mfncitor calificat fochist - 2 posturi/ 1 post vacant

- Spdldtoreasd - 1 post - vacant

- In$tructor ergoterapie - 1/2 post - vacant

. in cursul anului 2022 nu s-a desfhsurat nici o activitate de voluntariat.

. Pe tot p4rcursul anului 2022 s-a avut in vedere ca abordarea tuturor activitdtrilor sd fie centrati

pe beneficiiar.

cRADUi! DE IMPLEMENTARE A STANDARDELOR $I PROBLEME inrAnnprNarn
Gdzduirel

Centrul d{ Abilitare gi Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilitdli "SfAntul lustin" Videle

este amplfsat in comunitate qi are acces la mijloacele de transpoft in comun. Avind in vedere

prevederile legale, asigurarea vizibilitdlii in gi dinspre localie, este asiguratd prin finalizarea

lucrdrilor 1de reabilitare a gardului care asigurd imprejmuirea centrului.

Centrul r$spectd prevederile legale in ceea ce priveqte adaptdrile necesare pentru persoanele cu

dizabilitif,i - toate spaliile centrului sunt dotate cu uqi cu deschidere larg6, rampa acces centru,

mana curenta.

A fost apiguratd mentenanla pentru ascensorul de persoane acesta fiind func{ional pe tot

parcursul anului.

Centrul d9 Abilitare gi Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilifili "SfAntul lustin" Videle

gdzduieqte 25 de beneficiari qi dispune de:

- 9 $palii cu destinalia camere beneficiari cu suprafala de 27,55 mp, spalioase (este asigurat

spaliul ndcesar pentru accesul facil al personalului pentru efectuarea tratamerltului qi igienei

individuale zilnice), curate, igienizate cu acces direct la grupul sanitar. Fiecare dormitor' asigurd

o suprafafb de cel pulin 6 mp pentru fiecare beneficiar gi este echipat cu 3 paturi. Camerele sunt

echipate gu paturi, noptiere, dulapuri pentru haine, cuier, masd cu scaune. Au fost achizilionate

materialefe necesare pentru reabilitarea grupurilor sanitare, au fost inlocuite cddilele de duq, au



fost mont{te perdele de du$ penru asigurarea intimitAlii beneficiarilor, au fost dotate cu mobilier

pentru baip.

- i 3ald de socializare, 1 sal[ de mas[, 1 camer[ modular[ cu destina{ia cabinet medical, I

cabinet p$iholog,1 izolator, I camerd intim[, 1 spaliu cu destinatia vestiar personal, I sal[

kinetoterairie, 2 spa{ii cu destinaJia debara depozitare gunoi menajer, I spaliu cu {estina}ia

debara depozitare materiale de curdlenie, 1 spaliu cu destinalia debara depozitare lenierie qi

echipame4t, 1 spaliu cu destinaJia debara depozitare incdlldminte, 18 grupuri sanitare, 1 punct

farmaceutic, 1 sald qedinle, 1 cabinet ergoterapie, 1 sald calculatoare, 1 cabinet asistent social, 1

cabinet qefl centru, I sala educator, l sal6 pedagog de recuperare, 1 cabinet contabilitate, l spaliu

vizitatori.

Blocul alimentar, spdldtolia qi magaziile de depozitare sunt spa{ii comune pentru cele dou[

centre organizate in structura Complexului de Servicii pentru Persoana Adultd cu Handicap

Videle. Bloc alimentar: 1 camerd cu destinalia debara materiale curdlenie; 1 camerd cu destinalid

vestiar pei'sonal; 1 camerd cu destinalia depozitare; 1 camerd cu destinatia depozitare legume; I

camerd cq destinalia spa{iu curdfat legume; 1 camer[ cu destinalia spaliu preparat legume; I

spaliu cu pestinalia bucdtdrie; 1 camerd cu destinalia spa{iu spdlat veseld; 1 camerd cu destinalia

spaliu prEparat carne; 1 camerd cu destinalia spaJiu depozitare pdine; 1 spa{iu cu destinalia

magazie qilimente; 2 grupuri sanitare - pentru blocul alimentar au fost achizilionate materiale

(gresie, adeziv) pentru placarea pardoselii deteriorate.

Spdldtorig: 1 spa{iu cu destinalia primire rufe murdare; 1 spaJiu cu destinalia depozitare

materialef I spaliu cu destinalia spdldtorie; 1 spaliu cu destinalia uscdtorie automatizatA; 2 spalii

cu destin{1ia uscdtorie natural[; 1 spaliu cu destinalia spaliu depozitare rufe curate; 1 spaliu cu

destinalia predare rufe curate; 1 camefd cu destinalia vesiiar personal; 2 spalii cu destinalia

depozitar{ diverse; 1 grup sanitar personal - a fost reabilitat holul de acces.

Alte spalili: 1 camerb cu destinalia magazie materiale; 1 spaliu depozitare diverse; 1 cameriL cu

destina{ia atelier; 1 spaliu cu destina{ia centrald termicd; 1 spaliu cu destinalia magazie materiale;

1 spaliu cu destinalia debara materiale; 1 spa{iu depozitare temporard deqeuri medicale, acces din



inlocuite saltelele de pat uzateldetpriorate; au fost achizilionate imbrdcdminte, incall[minte si

echipamedt in cantitate sufi cientd.

Centrul asigurd materialg igiepico-sanitare necesare in vederea satisfacerii nevoilol

beneficiarilor iar acestea sunt dopozitate corespunzdtor - in cursul anului 2022 au fost

aohiziJionXte cantitili suficiente astfel incAt s-au respectat normele sanitare in vigoare.

Spa{iile igienico-sanitare sunt separate pentru bdrbaJi qi femei, sunt dotate cu vas toaletA,

chiuvet5, duq, covora; antiderapa4t, perdea dug, instalatii de api rece qi caldd qi materiale

igienico-shnitare. Centrul are amerlajat un grup sanitar adaptat pentru beneficiarii cu patologie

neurologigd sau locomotorie.

Spaliile iriterioare oferd siguranld leneficiarilor: ferestrele sunt securizate, uqile au sisteme de

inchidere pccesibile, instalaliile qi oablurile electrice sunt izolate; spaliile beneficiazd de lumina

naturall qi artificiald; centrul dispune de centrald termic[ proprie, spaliile sunt ventilate natural

Ei artifici4l, astfel incAt este asiguratd o temperaturd optimd pe tot parcursul anului - toate

camerele lfeneficiarilor dispun de aparale de aer condilionat.

Spaliile sunt dotate cu mobilier adecvat; pentru spaliul exterior s-a continuat amenajarea, a fost

turnatd o fundalie din beton pe care a fost amplasat un cort de gr[dind Ei bdnci, a fost reabilitat

drumul del acces in cuftea centrului qi accesul cdtre magazia de alimente.

Centrul nd dispune de monitorizare video insd a fost intocmit proiectul necesar pentru instalarea

sistemului de supraveghere; au fost prevdzute sumele necesare pentru montarea acestuia in

bugetul pentru anul 2023.

Centrul dlspune de un post telefonic fix, accesibil beneficiarilor qi are amenajatd o camerd cu

si acces la internet unde beneficiarii au acces.

I mare de a$teptare de la solicitarea materialelor de cdlre centru pAni la

Ei livrarea la centru;

- nu au fost efectuate o serie de lucr[ri sau au fost efectuate parlial (reabilitare cabinete

spQcialisti, reabilitare extelior clddire) degi au fbst depuse documente in acest sens.

Centrul as]igurd o alimentalie echilibratd din punct de vedere cantitativ Ei calitativ. Centrul deline

un Releta1 utilizat in alc[tuirea meniului zilnic, inclusiv pentru beneficiarii cu regim alimentar.



Centrul arp desemnat un asistent medical care se ocupd cu intocmirea meniului, a foii zilnice de

alimente, ri calculului principiilor alimentare.

Fiecdrui Qeneficiar i se asigur[, la intervale echilibrate, 3 mese / zi, cAt qi 2 gustiri intre mesele

ptincipalel institulia promoveazd un stil de viald s6nAtos, incurajeazd consumul de fructe

proaspete gi asigurd consumul de dulciuri preparate. Meniurile sunt variate de la o zi 1a alta qi

sunt respeitate preferinlele beneficiarilor, care sunt consultali permanent.

in centru 4 beneficiari primesc regim alimentar hepatic, 3 beneficiari regim diabetic/hiposodat,

conform rgcomandlrilor medicului specialist.

Sala de rhese este dotatd cu mese Ei scaune, chiuvetd inox (apd caldd gi apd rece asiguratd

permanent), veseld qi tacdmuri, dr.rlap vesel6. Spaliul este unul adecvat si confortabil pentn"r

seryirea mesei. in acelasi timp asigurdndu-se o mai bund inrrelinere Ei igienizare dar si

imbundtdlirea comportamentului beneficiarilor - in cursul anului 2022 a fost inlocuit mobilierul,

au fost inlpcuite tacdmurile ;i vesela deteriorate.

Blocul aliinentar care deservegte ambele centre este situat Ia demisolul clddirii, dotat cu apa

curentd ceildd qi rece, instalajie pentru gdtit pe gaze, hotd profesionali, scurgere la releaua

oragului, 3 chiuvete de inox, 4 combine frigorifice, veseld inox, rafturi metalice, ma;inl de

curdlat cartofi electricd, cantar pentru alimente, lift transpoft alimente.

Institulia deline o magazie de alimente, la demisol, dotatd cu rafturi, cdntar pentru alimente,

mas[, scaln, 6 combine frigorifice, 7 ldzi frigorifice ( achizifionate 3 lizi frigorifice qi 1 combin[

frigorificd) qi un spaliu de depozitare a legumelor (beci), situat in incinta C.S.p.A.H Videle,

dotat cu ralfturi. Masa pregatita este trimisa la nivelul elajului cu ajutorul liftului alimentar.

in cursul ignului 2022 s-a asigurat intreJinerea tuturor spaliilor, respectAnd normele igienrco-

sanitare, air fost achizijionate materialele necesare pentru reabilitarea pardoselii (gresie gi adeziv)

lucr[rile uimAnd a fi efectuate in cursul anului 2023.

Probleme tntAmui4qle:

- diflculfili in organizarea progt'amului de lucru prin vacantarea unui post de bucdtar

Asistenla

concurs in

cald este asigurati de 4 asistenli medicali, postul de medic fiind ocupat prin

cursul lunii iulie. Toli beneficiarii sunt inscriqi la medic de flamilie.

In afara logiei neurologice qi psihiatrice, 1 beneficiar primeqte medicalie pentru HTA, 4

beneficiari sunt pufiatori de AgHbs gi 3 beneficiari primeso tratament pentru diabet zaharat.



cronicd se achizilioneazl lunar, prin

de familie. Reletele sunt ridicate de un

reletelor ln regim gratuit / compensa{

:nt medical desemnat. Medicamentelej

sanitare oare nu se elibereazd in resim se aohizilioneazd de c[tre centrul

intocmit de asistontul medical oare punotul farmaceutic.

e gi materialele saqitare sunt in punctul farmaceutic al centrului

gi ori do cdte ori este nevoie priqedical desemnat) qi se elibereazd

condicii de medicamente gi materiale sanitare de cdtre asistentul medical do

psihotrope gi neuroleptice sunt lntr-un fi$et metalic, inchis.

aparat de urgenl6, dotat cu camente gi materiale sanitare

legale, medicamentele gi materialele

camente aparat de urgonp.

consemnanqu-se ln

conform

Registru

M este administrat[ de asistentul medical de iu, conform recomanddrilor medicului

specialist medicului de familie. Nici un benefi nu.gi administre azd singur medicafia;

le sunt pdstrate la cabinetul medical, in de siguranfd, in pungi etichetate cu
I

ntrmele eficiarului qi sunt distribuite conform

In

medicale.

de cdtre medicul din centru sau in

in care starea beneficiarului nu permite tiansportul la camera de gardd, asistentul

serviciu apeleazd Serviciul Nalional Unic {e Urgenld 1 12.

acute se lnregistreazd intRegistrul de consqltalii medicale. ln cursul anului 2022 s-au

serylcll

in

medical

Patol

etc).

Alte seryi

101 cazuri afocliuni intgrcurente ( viroze respiratorii, abces dentar, infeclii urinare,

medicale efeqtuate in cursul anului 2022:

ftalmologie - I beneficiar

ORL - 1 beneficiar

neurologic - 3 beneficiari

beneficiari au efectuat analize uzuale de ltaborator

- 25 de beneficiari

ginecologic - 2 beneficiari

stomatologic - 4 beneficiari

unei afecliuni acute, beneficiarii sunt congultatri

speoialitate, conform recomanddrilor.



-'}

exl boli de nutrilie gi diabet - 3 beneficiari

- exl chirurgie - 4 beneficiari

- exl computer tomograf- 3 beneficiari

- 
"*j 

gastroenterologie qi hematologie - 1 beneficiar

- exl ecografie abdominald-4 beneficiari

Cei 25 de beneficiari din cadrul centrului au fost imuniza{i cu vaccin antigripal $i toli au efectuat

Rx-grafie pulmonar6.

in cursul anului 2022,4 beneficiari au fost internali pentru diverse afecfiuni - 2 beneficiari la

Spitalul dp Psihiatrie Poroschia, 1 beneficiar pe seclia chirurgie qi unul pe seclia neurologie la

SJU Alex{ndria.

in cursul /nului 2Q22 nu s-au inregistrat decese.

IncepAnd gu ocuparea postului de medic au fost intocmite Foi de observalie clinicd generald

in care se consemneazd medicalia administratd, analize gi investigalii efectuate, regimul igieno-

dietetic, gieutate, indllime, alte examene de specialitate. Fiqa de monitori zare a stdrii de sdnatate

a fost cordpletatb la 6 luni gi au fost intocmite foi de administrare a medicaliei pentru fiecare

beneficiar.

Centrul dippune de spaliu cu destina{ia cabinet medical, reabilitat qi echipat cu dotArile minim

necesare; medicamentele gi materialele necesare tratamentelor medicale sunt clepozitate in

dulapuri irichise cu cheie, la care au acces numai personalul responsabilizat in acest sens prin fisa

postului.

in cursul tipului 2022 au fost intocmite gi utilizate urmdtoarele documente: Fiqa de monitorizare a

stdrii de qdndtate, ConsimlEmAntul infomat asupra investigaliilor qi procedurilor terapeutice;

consimldrirdntul informat pentru ingrijire $i tratamente in situalii exceplionale qi Acordul

privind utilizarea imaginii qi datelor cu caracter personal, documente prevdzute de stanclardele

specifice ririnime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor aclulte ou

dizabilit6!i.

in cursul {nului 2022 a fost amenaj at qi dotat cabinetul medicului cu: canapea medicald, dulap

office, bir$u, aparatur[ medicald (tensiometru, termometru etc.).

Probleme intdmpinale:

timpul mare de agteptare de la solicitarea de bani pentru efectuarea de analize

medicale, medicamente de cdtre centru pAn6 la ridicarea qi utilizarea acestora;



tratarea benefi ciarilor cu probleme stomatologice.

Accesarea serviciului sociA!

Materialele informative privind activitdlile derulate;i serviciile oferite ln centru, care cuprind: o

scurtd deicriere a centrului, locuri disponibile, prezentarea spaliilor de cazare gi a spaliilor

comune, {nodalitatea de incheiere a contractului de furnizare servicii gi a angajarnentului de

platd, drepturile gi obligatiile beneficiarilor, condiliile de suspendare/incatare a acorddrii

serviciilorl, au fost actualizate $i sunt disponibile pe suport de hartie la sediul centrului ;r pe

suport elebtronic pe site-ul dgaspctr.ro.

Imaginile beneficiarilor utilizate in materialul informativ sunt utilizate cu acordul scris al

aceslora.

Anterior {dmiterii, potenlialii beneficiari / reprezentan{ii legali / membrii familiei lor pot vizita

centrul; cpntrul are un program de vizitd, zilnic intre orele 8.00/16.30; in timpul vizitei este

desemnat un salariat al centrului care sd prezinte institu{ia. in cursul anului 2022 nu s-a

inregistrat nici o vizita,

Admitereb

centrul qtilizeazd procedura proprie de admitere, conform prevederilor legale, in care se

p'recizeazi: criteriile de eligibilitate a beneficiarilor, etapele procesului de admitere qi

documentble necesare, servicii qi activitdli, condi{ii de suspendare/incetare a acorddrii serviciilor,

confinutul contractului de furnizare de servicii, durata acorddrii serviciilor, modalitatea de

stabilire qi actualizare a contribuliei, drepturile gi obligatiile pdrlilor.

Admitere4 se consemneazd in Registru de eviden{[ a intrdrilor in centru. in cursul anului 2022

nu s-au infegistrat admiteri.

Admiterez| efectivd se rcalizeazd prin incheierea contractului de furnizare servicii si a

angajamelltului de platd, intre centru gi beneficiar / reprezentantul legal al acestuia.

Beneficialii centrului delin un Dosar personal, pdstrat in condilii de confidenfialitate; institulia

detine un $paliu echipat cu dulapuri in care sunt pdstrate Dosarele personale ale beneficiarilor. in

cursul an$lui 2022 Dosarele personale ale beneficiarilor au fost completate cu dobumentele

n:"frTfij:H:":: ;'Jffi :::i :":ff::i: consu,tare a Do s aru,u i p ersona, q i nu a ro sr

arhivat niqi un dosar; arhivarea este consemnatd in Registrul de evidenld a dosarelor arhivate.

Dosarul fersonal al beneficiarului

10
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Suspen4drea/incetarea 4cordirii serviciilor

Centru utjlizeazd procedura proprie de suspendare/incetare a acorddrii serviciului social care

prezintb situatiile $i documentele din cadrul procesului de suspendare/incetare, obligalii ale

persoanelqr implicate, organizate pe doud componente: a) oomponenta referitoare la suspendare

pe perioa{d determinatd qi b) componenta referitoare la incetare.

in cursul anului 2022 a fost intocmit qi actualizat Tabelul de luare la cunogtinjd condilii de

suspendarp/incetare a acorddrii serviciului social, document prevAzut de standardele specifice

minime dd calitate.

in cursul inului 2022, s-au inregistrat urmdtoarele situa{ii:

. Su$pendarea acorddrii serviciilor pentru o perioadd determinatd:

a) la cererea beneficiarului/reprezentantului legal pentru revenire in familie, pentru o

perioadd de maxim 15 zile - 3 situalii de suspendare, acelagi beneficiar;

b) la cererea beneficiarului/reprezentantului legal pentru revenire in familie, pentru o

perioadi de rnaxim 60 zile - 0;

c) intprnare in spital cu o duratd mai mare de 30 de zile - 0

a)

b)

d)

trahsfer in altd institu{ie, pentru efectuarea de programe specializate - 0

indetarea acorddrii serviciilor:

la pererea scrisd a beneficianrlui care are prezervatd capacitatea de discerndm0nt - 0

d)

a

nu mai poate acorda servicii cotespunz[toare sau se ?nchide - 0;

iarul nu rospecfi clauzele contractuale - 0;

f) for[[ majord - 0

g) deqes al beneficiarului - 0

Intrdrile/iej$irile beneficiarilor sunt consemnate in Registrul de evidenld a intrdrilor/ieqirilor

benefi ciarilor.

Evaluare si Planificare / Planul Personalizat/Monitorizare

In cadrul pentrului evaluarea beneficiarilor se face bianual, ds cdtre o echipd multidisciplinard;

fiqa de ev{luare cuprinde: nevoile identificate, obiectivele pe termen scurt sau mediu, serviciile si

activit6{ilQ recomandate.
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in cursul anului 2022, evaluarea beneficiarilor a fost efectuata in lunile ianuarie qi iunie si s-a

finalizat c! intocmirea, pentru fiecare beneficiar, a Planului personalizat de servicii.

Evaludrile s-au frcut cu implicarea beneficiarului ;i s-a Jinut cont de opinia acestuia.

Pe parcu{sul anului 2022 monitorizarea qi evaluarea implernentdrii Planului personalizat de

servicii s-fi efectuat prin managerul de caz desemnat. Centrul a utilizat pe parcursul anului 2022

Fiqa de nlonitorizare; in cadrul intdlnirilor de lucru dintre echipa multidisciplinard gi managerul

de caz s-a consemnat, lunar, evolr"rJia situatiei/progreselor beneficiarilor.

Probleme Linr!4rnBilqlq

implicarea scdzut\ a beneficiarilor in procesul de evaluare, intocmire pp 
$i

monitorizare datoritd retardului mental;

neimplicarea aparlindtorilor/reprezentanfilor legali in procesul de evaluare, intocmire

PP.

gi asistenld sociald/servicii de asistenJd socialda

- ln cufsu anului 2022 s-a utilizat Fiqa beneficiarului unde se consemneaz[ activitatea fiecarui

beneficiarf intervenlia qi durata, conform planificdrii;

- principillele activitdti desfdgurate in cursul anului: informare gi consiliere cu priviie la
drepturile $i facilitafle sociale existente, clarific[ri privind demersurile de oblinere; sprijin

pentru me[linerea relaliei beneficiarului cu familia, prieteni etc.; informare despre programe de

lucru, facllitdli oferite de cabinete medicale, servicii de abilitare gi reabilitare, servicii balneo

privind relelele de suporl existente (inclusiv on-line) formate din persoane aflate

in situatii viala asemanatoare.

post social vacant; asistentul social din cadrul CIAPAD Videle cu atributii in ambele

centre aflalin concediu de acomodare adoptie pdn6 in data de 0:111.2022.

r Consiliore psihologicd

- in cursuf anului 2022 s-a utilizat Figa beneficiarului unde se consemneazd activitatea fiecarui

beneficiarl intervenJia gi durata, conform planificdrii;

- principafele activitali desfbqurate in cursul anului au avut ca obiectiv: s6 iqi dezvolte Ei sd-Ei

interiorizepe deprinderile de (auto)cunoagtere a caracteristicilor $i abilitdlilor personale - la sine

qi la allii -, si fie capabili sd se descrie in termeni pozitivi (calitdli, deprinderi qi aptitudini
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[, sd

fier

exerspte) gi sd-gi poatd recunoa$te anr
I'

in cq constd starea de sdndtate fizicd,

puncte slabe, nedezvoltate sau ne-exersate

emolionald $i cum sd o pdstreze astfel,

sd-gi asume responsabilitiili, sarcini, ligatii, indatoriri, fatd de sine, ceilalfi

porsqnalul centrului, oomunitate, sd fie

gdseaiscd solutii 9i sd se implice in rezo

sd identifi ce situaliile problematice

lor, sd demonstreze capacitatea de a

altii, pe a intelege mesajele lor gi a le pe ale sale, intelegerea ambianlei

timpului liber;

qesrasurate: terapte suporttva -
l

pentru stil de viald sdn6tos, terapii

t(stimi de sine scdzut6, anxierare stare depresivb, lipsa inerederii ln

dificultdli de relationare, stdri de cre$terea aderenlei la tratament,

de crizd, evitarea situa{iilor de

emoliilor).

sociald, dezvoltarea atenliei 9i gAndifii

iarilor;

(teste psihologice)

intervQnlia qi durata, conform planificdrii;

sprijin pentru

igienei zilnice,

Abilit4r

:n cursu

,neficiar

rrincipg

d etct; activitfii de dezvoltare a motricit{fii fine,

, dezloltarea abilitdlilor de auto-ingrijire e!c;

specipliqtilor au fost dotate cu materiale spbcifice.

etc;; activitfii de dezvoltare a motricit{fii fine, de motricitate grosierd, abilitd{ile
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- pentru rpalizarea activit6lilor, pe parcursul anului 2022, au fost asigurate materialele necesare

fird a se ipregistra dehcienle,

r Deprin{eri de via{[ independentd: men]inerea/dezvollarca aptitudinilor cognitive

- in cursu[ anului 2022 s-a utilizat Fiqa benefioiarului unde se consemneazA aotivitatea fiechrui

beneficiar, intervenlia $i durata, conform planificdrii;

- princip4lele activitali desfdEurate in cursul anului: activitdli de dezvoltarea aptitudinilor

cognitive prin activitdtri creative: muzicd, desen, teatru, modelaj, joc de rol, invalare poezii,

coregrafiQ, jocuri de imitalie, dans; exercilii care au ca obiectiv dezvoltarea cooper[rii sociale

intre bendficiari, conqtientizarea normelor qi regulilor colective; activitdli de dobdndire de

concepte legate de caracteristicile lucrurilor, persoanelor sau evenimentelor; invd{area prin;or:

simbolic; instruirea privind utilizarea tehnologiilor de acces, de exemplu a instrumentelor de

scris; actititdli de selectare a unei opliuni pentru luarea unei decizii.

Probleme lintAmpinate:

- implicarpa scdzutd a beneficiarilor, in unele activitdli, datoritd retardului mental;

- nepafi iciparea benefi ciarilor;

r Deprinderi de viafd independenld: menlinerea/dezvoharea deprinderilor zilnice

- in cursuf anului 2022 s-a utilizat Fisa beneficiarului unde se consemneazd activitatea fiecdrqi

beneficiarl intervenlia qi durata, conform planificdrii;

- principalele activitdtri desfi$urate in cursul anului au avut ca obiectiv: managementul timpului

personal $i adecvarea timpului individual la viala in comun (cu timpul celortalli), sd rdspundd

nevoilor i qi sd ii ofere opodunitatri de experimentare, participare qi invdlare permanenta

-sa in mod echilibrat timp pentru miqcare in aer liber, pentru contacte sociale in cadrul

grupurilo de prieteni, pentru odihnd, igiend gi alimentaJie; sd fie adaptat vArstei qi gradului de

sA lnd cont de programul la cabinetele specialiqtilor, timpul liber qi preferinlele

benefi sd asigure un echilibru intre perioadele de timp petrecute impreund cu alli

beneficiari, impreund sau aldturi de un adult, respectiv singur; s[ asigure un echilibru intre

activitdlil( alese de beneficiar (timp liber, vizionare tv etc.) qi activitdfile propuse de adult (de

aurogospod drie. de igienh etc..1;

- pe parcirrsul anului 2022 s-au asigurat materialele gi echipamentele necesare desfhqurdrii

tuturor activitdtilor,
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r Deprin9eri de viald independenti: menlinere aldezvoltarea deprinderilor de comunicare

- in cursuf anului 2022 s-a utilizat FiEa beneficiarului unde se consemneazd activitatea fiecdrui

beneficiarl intervenJia Ei duratar conform planificdrii;

- principalele activitdJi desfb$urate in cursul anului au avut ca obiectiv: s[ identifice preferinlele,

interesele,l aspirajiile gi responsabilitdlile personale in institu{ie qi in comunitate; sd dezvolte o

atitudine pozitivd fa!6 de sine ca persoand unicd, s[ recunoascd, ln exemple din viaJa cotidiand,

mesajele (le comunicare verbald qi nonverbald; sd exerseze abilitdlile de comunicare in situalii

cdt mai lariate; sd exerseze abilitdlile de ascultare activd; s[ exprime trdiri interioare pr.in

culoare; sf, formuleze enun{uri simple pro qi contra in solu}ionarea unor conflicte; s6-qi dezvolte

abilitatea de a relaliona cu cei din jur manifestand prietenie, toleranld, armonie, respectdnd

norme de comunicare gi comportament civilizat ( exercilii de prezentare personald, jocuri cle

autocunoa$tere, joc de rol, exercilii de comunicare verbal6, nonverbalb, citirea de poveqti

educative, exerci{ii de ilustrare prin desen a trdilor personale).

r Deprinderi de viald independentd: men{inerea/dezvoltarea deprinderilor de mobilitate

- in cursul anului 2022 s-a utilizat FiEa beneficiarului unde se consemneazd activitatea fiecdrui

beneficiarf intervenjia Ei durata, conform planificdrii;

- principafele activitAtri desfbqurate in cursul anului au avut ca obiectiv: dezvoltarea gesturilor de

bazb' 9i a {apacitdlilor motrice complexe; fixarea schemei corporale qi a lateralitdlii, dezvoltarea

capacitdlii de orientare, organizare $i structurare a spaliului - exerci{ii de coordonare, de

- ln cursu

beneficiar

localizare, de asociere, exercilii de sinteza perceptuald, exercilii de identificare a.pozitiilor

spaJiale siinple ;i de plasare a obiectelor dupb repere spaliale fixe etc;

- pe parcprsul anului 2022 s-au asigurat materialele gi echipamentele necesare desfEs,urdrii

tuturor or.

a de via![ independentd: menlinerea/dezvoltarea deprinderilor de autoingijire

p ncr

deprinderi de igiend alimentard (exercilii de identificare, exercilii practice de invdlare, exercilii

de integrale categoriald); dezvoltarea deprinderilor de igiend sanitara (exercilii de numire qi

utilizare cbrectd a sdlii de baie, a obiectelor sanitare, exercilii practice de spdlare, $tergere, gu

fixarea m$mentului cdnd acestea se impun, exercilii practice de intrejinere a igienei personale,

anului 2022 s-a utilizat Fiqa beneficiarului unde se consemneaza activitatea fieclrui

intervenlia Ei durata, conform planificirii;

ele activitdli desfdqurate in cursul anului au avut ca obiectiv: dezvoltarea unor
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igiena in{imd, exercilii de folosire qi igienizare corectd a grupului sanitar); dezvoltaiezi

deprinderilor de igiend vestimentard gi a incdlJdmintei (exercilii de identificare qi denurnire

cofespunzatoare, exercilii practice de utilizare corect[ a vestimentaliei ;i incdl!6mintei, exercilii

de alege{e, de sodare, de ingrijire/curd}are, exercilii practice de spdlare); dezvoltarea

deprinderllor de intrelinere qi igienizare a spafiului de locuit (exercilii de identificare gi utilizare

corectA a pieselor de mobilier, exerci{ii practice de aerisire, sp[lare, qtergere, cdlcare, asprrare,

exorcilii db simulare a unor intAmpldri din gospodSrie gi rezolvarea lor, exercilii de identificare a

posibileloi pericole din spa{iul de locuit);

- pe parcprsul anului 2022 s-au asigurat rnaterialele qi echipamentele necesare desfigurarii

tuturor activitdlilor.

o Deprinderi de viald independentd: menlinere aldezvollarea deprinderilor de ingrijire a propriei

sanAtdti

- in cursul anului 2022 s-a utilizat Figa beneficiarului unde se consemneazd activitatea fiecdrui

beneficiarl interven{ia Ei durata, conform planificdrii;

- principdlele activitdli desfbgurate in cursul anului au avut ca obiectiv: dezvoltarea unor

deprinderi de igiend alimentard; dezvoltarea unor deprinderi de igiend sanitard; asumarea

responsabilitdlii - sd participe la activitdli planificate, adecvate individual qi grupului, cara sd ii
invele m

ceilal!i;

ul in care trebuie sd igi asume responsabilitdli fald de propria persoand si fald de

valorilor importante in viafd - buna inJelegere cu ceilalli, asumarea

, insugirea autocontrolului - pentru a oferi un mediu securizant atat pentru

persoana gi pentru ceilal{i, pentru a proteja sdndtatea qi siguran}a celorlalfi; prevenirea

co entelor qi riseurilor legate de consumul de alcool, tutun, droguri si infeclii cu

sexuald (activitdli de informare, intervenlie punctuald); formarea deprinderii de

recunoa$tdre a pericolului unor atitudini deviante (consumul de substanle toxice, violen!d)

r Deprindpri de viald independent6: men!inere a/dezvolrarea deprinderilor de autogospod[rire

- in cursuf anului 2022 s-a utilizat Figa beneficiarului unde se consemneazd activitatea fiecdrui

beneficiarl intervenlia qi durata, conform planificdrii;

- principalele activitdli des{dgurate in cursul anului au avut ca obiectiv: dszvoltarea unor

deprinderi de igiend alimentard ( exercilii practice de aranj are gi strAngere a mesei, exercitii

practice d$ invdlare a poziliei corecte la masd, folosirea corectd a veselei gi tacamurilor, exercilii

de stabiliri: a unui meniu pentru mesele principale); activitaf de dezvoltare a deprinderilor de
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igiend vestimentard gi a incdlldmintei (exerci{ii de sortare a rufelor murdare/curate,

ingrij ire/c$r[lare ;i depozitare a lor, exercilii practice de spdlare (manuald qi /sau

lenjeriei, $xercifii practice de utilizare corectd a vestimentaliei qi a incdlldmintei);

dezvoltare a deprinderilor de intrefinere;i igienizare a spaliului de locuit, activitd{i

comportamentelor pozitive (reguli de convie{uire in institulie).

- pe parcirrsul anului 2022 s-au asigurat materialele qi echipamentele necesare

tuturor activitS!ilor.

o Deprindpri de via!6 independentd: menlinere aldezvolrarea deprinderilor de interacliune

- in cursul anuhi 2022 s-a utilizat Fiqa beneficiarului unde se consemneazl activitatea fiecdrui

beneficiar,] intervenlia qi durata, conform planificdrii;

- principalple activitSli desfbgurate in cursul anului au avut ca obiectiv: dezvoltarea deprinderilor

de existenld activi in mediul familial (exercilii de identificare a datelor personale, exercilii de

identificarb a membrilor familiei, jocuri de rol, exercilii practice de pregdtire pentru viala de

familie:ar4nj area patulr"ri, gtergerea prafului, spdlarea ferestrelor, mdturatul gi aspiratul, spdlarea

lenjeriei itltime, cdlcarea rufelor, impachetarea/despachetarea, ingrijirea plantelor, animalelor);

dezvoltarep deprinderilor de orientare, deplasare qi rela{ionare in mediul social - exercitii

practice d(i, recunoa$tere a zonelor invecinate instituliei, exercilii practice de deplasare pietonali,

in zone de interes - bisericd, pia\6, magaz\ne, po;td - exerciJii practice de comportare civilizatl
in mijloacdle de transport gi in cadrul unei institulii, joc de rol, vizionarea de filme/software-urr

educative pu tematicd privind comporlarca civilizatd qi formarea deprinderilor de orientare -
deplasare ln mediul social.

-pe anului 2022 s-au asigurat materialele gi echipamentele necesare desfr;urdrii

tuturor

r Educati pentru muncA

- in cursul anului 2022 s-a utilizat Figa beneficiarului unde se consemneazd activitatea fiecarur

beneficiar, intervenlia qi durata, conform planificdrii;

- principdlele activitdji desfdgurate in cursul anului au constat in: exercilii practice de antrenare

in activitdli gospoddreqti accesibile; activitdli de informare qi dezbateri; exercilii pentrr"r formarea

unor atituqini pozitive fald de muncd; activitdli de informare qi dezbateri despre ce presupune a

locui independen t:

exerci{ii de

automatd) a

activirdli de

de intdrire a

oeslasuranl

.-..]
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- in cursul anului au fost achizilionate echipamente qi mobilier in vederea unui atelier de

bucdtdrie; atelierul va fi amenajat in cursul anului 2023 prin reabilitarea unui spaliu din cadiul

centrului qi dotarea cu materialele achizilionate.

r Asisten![ $i supoft pentru luarea unei decizii

Centrul utllizeazd Procedura privind acordarea asistenJei qi suportului pentru luarea unei decizii,

conform pfevederilor legale, in care se precizeazd: contextul gi metodele de evaluare aplicate,

modul de {cordare gi etapele procesului de asistenld qi suport, documentele utilizate etc.

Trei beneflciari au fost pusi sub interdictie si au fost desemnati reprezentanti legali pentru

acestia.

In cursul airului 2022 s-a utilizat Figa beneficiarului.

Probleme intdmpi4ale!

- neimpli reprezentantilor legali atunci cand a fost solicitata participarea acestora.

qi participare sociald gi civicd

anului 2022 s-a utilizat FiEa beneficiarului unde se consemneazd. activitatea fiecdrui

ln anuluicursul

.-1

- prin activitdlile desfiqurate s-a urmdrit ca beneficiarii sa invele sd acorde si sd primeascd

a

- in cursul

beneficiar, qi durata, conform planificdrii;

atenlie, afebliune sau ajutor: dezvoltarea unor atitudini pozitive; sd iqi exprime nevoi, sentimente

qi drepturi intr-un mod acceptabil: cunoa$terea conceptului de compoftament $i a modalitatilor de

expnmaxe a acestuia; sd comunice eficient; formarea deprinderii de a integra

situafiile/e{enimentele trdite sau discutate qi de a le prevedea consecinle posibile; sd .invele

modalitAtri prosociale de rezolvare a conflictelor; sd identifice reacliile corespunzdtoare emoliei

de furie, sd exers eze abiliI1LIi adecvate de gestionare a furiei;

- instituJia lncurajeazd qi promoveazd un stil de via{d inclependent gi activ; pentru toate situaliile
in care actlivitdlile au constat in iegiri in comunitate sau excursii, s-au asigurat obieotele de

imbrdcamirlre, lenjerie gi incallhm inte;

- institulia incurajeazd. viala activd qi sprijind beneficiarii in scopul prezervbrii autonomiei
funclionale gi a unei vieli independente; beneficiarii sunt incurajali sd pafiicipe la activitali care

necesitd un minim efort fizic, mental qi intelectual in func{ie de dizabilitatri;

- cei 5 beneficiari ?nscriqi in programul "A doua gansd,,in cadrul $colii gimnaziale nr.l videle
au absolvit clasa l-a ;i a Il-a;
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- membrii de familie qi prietenii beneficiarilor ii pot vizita zilnic, intre orele g.00-20.00,

programul fiind afiqat la intrarea in institulie;

- beneficiarii centrului au acces la postul telefonic <

corespondfrt cu familia / prieteni prin e-mail sau po$td;

de la paderul institutiei; 3 beneficiari au

- institulia incurajeaz[ beneficiarii sd intreprindd activitdli in afara centrului,

zilele de nfstere $i zilele onomastice.

sd i;i sdrbbtoreascd

-i.

In cursul anul'ti 2022 au fost organizate: 37 ieqiri in orag, 1g iegiri la bisericl, 4 excursri

organizate la munte qi Bucuro$ti; beneficiarii centrului au ieqit, pentru diverse cumpdrituri la

magazinelb din irnediata apropriere a instituliei. in toate deplasdrile au fost insofili de personalul

din centru.

Prob lemginrlAmpilALe :

- refuzul unor beneficiari de a participa la activitdli;

- condilionarea, din parlea beneficiarilor, de participare la diverse activitdli doar dac6

vor fi rdspldtili/remunera{i

Respectarea drepturilor beneficiarilor

in cursul inului 2022 a fost organizatd o sesiune de instruire a salariatilor privind respectarea

drepturilor beneficiarilor in cursul lunii decembrie, ocazie cu care a fost prelucratd carta
drepturilor beneficiarilor ;i conven{ia pentru Drepturile persoanelor. cu Dizabilitd!i.

Sesiunile de instruire sunt consemnate in Registrul de evidenld privind perfeclionarea continud. a

personaluhJ

In cursul alului 2022 a fost organizatd o sesiune de instruire a beneficiarilor privind respectarea

drepturilor beneficiarilor in cursul lunii august, ocazie cu care a fost prelucratd Carta drepturilor

gi Conven{ia pentru Dr.epturile Persoanelor cu Dizabilitdti.

Sesiunile lnstrurre sunt consemnate in Registrul de evidenJ[ privind informarea beneficiarilor.

Managementul situatiilor de risc

centrul utilizeazb Procedura privind managementul situaliilor de risc, conform prevederilor

legale, in c{rre se precizeazd: modalitdli concrete de acliune pre qi post situa}ie de risc.

in cursul d,nului 2022 a fost organizatd o sesiune de instruire privind prelucrarea Coclului de

eticd, in cutsul lunii iunie, ocazie cu care a fost prelucrat Codul de elicd.
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Codul de conduitd eticd al Centrului de Abilitare gi Reabilitare pentru Persoane Adulte cu

DizabilitiL\i "Sfdntul Iustin" Videle a fost actualizat in cursul lunii aprilie 2022.

Sesiunile de instruire sunt consemnate in Registrul privind perfecfionarea continua a
personaluliri,

abuzului, conform prevederilor legale, in care se precizeaz[: reguli cu privire la administrarea

medicamehtelor, modul de identificare qi semnalare a cazurilor de neglijare, exploatare, violenld
qi abuz, raportarea, investigarea qi solulionarea situa{iilor de neglijare, exploatare, violenld qi

abuz, modjLrl de gestiune a bunurilor qi banilor beneficiarilor.

in cursul aiului 2022 nu a fost inregistrat nici un caz de neglijare, exploatare, violenlb;i abuz.

in cursul anului 2022 au fost organizate sesiuni de instruire a personalului cu privire la
recunoagteiea formelor de neglijare, exploatare, violenfd, tratament degradant, abuz emolional,

fizic sau sgxual in cursul lunilor aprilie qi august.

Sesiunile de instruire sunt consemnate in Registrul privind perfecfionarea continua a

personalulti.

in cursul pnului 2022 a fost organizatd o sesiune de instruire a beneficiarilor cu privire
recunoa$tefea formelor de neglijare, exploatare, violenld, tratament degradant, abuz emo{ional,

fizic sau sQxual in cursul lunii mar.

Sesiunile dp instruire sunt consemnate in Registrul de evidenld privind informarea beneficiarilor.
Centrul utilizeazd Registrul de evidenld a cazurilor de neglijare, exploatare, violenld gi abuz;r
athiveazd, ]rtunci cAnd este cazul, sesizbrile referitoare la cazuri de neglijare, exploatare, violentrA

si abuz.

Centrul Procedura privind protecJia impotriva torlurii gi tratamentelor crude, inumane

sau de conform prevederilor legale, in care se precizeazd: modul de identificare si

semnalare a cazurilor de tortufd, tratamente crude, inumane sau degraclante; rapoftarea,

In cursul atrului 2022 nu a fost inregistrat nici un caz de torturd,

centrul utilizeazd Procedura privind proteclia impotriva neglijdrii, exploat5rii, violenlei qi

degradante
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in cursul anului 2022 a fost organizatd o sesiune de instruire a personalului cu privire la
recunoagtQrea formelor de tofiura, fatamente crude, inumane sau degradante in cursul lunii
septembrip.

Sesiunile de instruire sunt consemnate in Registrul privind perfeclionarea continua a
personalului.

in cursul anului 2022 a fost organizat6 o sesiune de instruire a beneficiarilor cu privire la
recunoa$tqrea formelor de torturi, tratamente crude, inumane sau degradante in cursul lunii
aprilie.

Sesiunile de instruile sunt consemnate in Registrul de evidenld privind informarea beneficiarilor.
centrul utilizeazd Registrul de evidenld a cazurilor de toftura, fatamente crude, inumane: sau

degradantq gi arhiveazd, atunci cand este cazul, sesizdrile referitoare la tortur6, tratamente crude,
inumane sau degradante.

Centrul utiilizeazd Procedura privind asistenla in stare terminal[ sau deces a beneficianilor,
conform plevederilor legale, in care se prccizeazd modul in care este supravegheat beneficiarul
aflat in st4re terminala, cum se asigurd tratamentul medical, inclusiv medicafia pentru terapia
durerii, cum se asigurd separarea persoanei fa!6 de ceilalji beneficiari, asistenla spirituald,
informareal lamiliei. in cursul anului 2022 nu s-a inregistrat nici un deces.

Sesiziri si reclamatii

fiecare zi

Verifi

in cursul

Procedura

sesizdrilor/reclamaf iilor

sesizeze atAt asper:tele

ai beneficiarilor (prin consultare cu aceqtia gi psihologur centrului) care participr[ in
luni la verificarea cutiei postale.

se consemneazd in Registru de evidenld a sesizdrilor / reclamaliilor, pe loc.

ului 2022 nu a fost inregistratd nici o sesizare / reclama{ie.

sesizdrile gi reclamaliile este prelucrat5 anual atat beneficiarilor cdt si
personalului, informarea fiind consemnatd in Registru de evidenld privind perfeclionarea
continud a qersonalului Ei Registrur de evidenld privind informarea beneficiariror.

Centrul utilizeazd Procedura privind inregistrarea qi solulionarea

beneficiarilor. Beneficiarii gi personalul centrului sunt incurajali s[
negative cA] s,i propuneri de imbundtdlire a activitdlii centrului.
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Institulia asigurd arhivarea sesizdrilor qi reclama{iilor intr-un dosar gi se pdstreazd la sediul
acesteia cpl pulin 2 ani de Ia inregistrare.

PROIECTE FINANTATE

Pe parcurfsul lunilor octombrie, noiembrie gi decembrie s-a des{Equrat proiectul ,,Handmade

Mandala" care a avut drept obiectiv principal dezvoltarea deprinderilor $i abilitalilor manuale,

dezvoltaroa deprinderilor de interacliune gi socializare, la care au participat 9 beneficiari din
cadrul centrului. Proiectul a fost finanlat printr-o sponsorizare qi a fost irnplementat de catre
personalul de specialitate. Pe parcursul lunilor octombrie gi noiembrie au fost confeclionate
decoraliurii din ale colorate care au fost inrdmate. in cursul lunii decembrie au fost organizate
expozilii bu obiectele confeclionate, la care au participat beneficiarii implicali in proiect.
ExpoziJiilq au fost organizate in cadrul Liceului Teoretic Videle, $coala Gimnaziald nr. 1 Videle
qi Primdri{ oraqului Videle.

RXZULTATE CONTROALE

in cursul dnului 2022 au fost efectuate urmdtoarele controale:

' in cursul lunii martie 2022 a fost efectuat controlul privind apdrarca impotriva incendiilor qr

proteclia civilb de cdtre ISU Teleorman. Prin Procesul verbal incheiat in 21.03.2022 s-au dispus
urmdtoarelb mdsuri:

- intocmirea Planurilor de evacuare pe tipuri de risc, conform prevederilor regale-

documentul a fost intocmit de cdtre cadrur tehnic din centru qi depus c6tre

compaftimentul de specialitate din cadrul D.G.A,s.p.c. Teleorman in vederea
analizdrii, avizbrii, aprobdrii qi depunerii spre avizare de cdtre ISU Teleorman;

.in

pnn verbal intocmit in 06.10.2022 urmdtoarele mdsuri:

lectuarea cursurilor de Noliuni fundamentale de igiend de cdt.e salaria{ii angajali in
de infirmierd , din cei 8 angajali, 4 au efectuat cursurile pAnd Ia sfArqitul

ui, urmdnd ca ceilalli 4 s6 efectueze cursul in anu|2023.,

- lefacerea pavimentului in blocul alimentar, acolo unde este afectat _ au tbst
achizilionate materialele necesare, lucrdrile vor fi efectuate in cursul anului 2023.

'prin Rapoptul de audit intern nr,6843110.03.2022 s-audispus urmdtoarere mdsuri:
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actualizare ROF cu modificdrile intervenite/informare personal/permanent _
propunerile de actualizare a RoF qi organigramd au fost transmise prin adresa nr,

34513129.11 .2022, instruirea personalului a fost efectuatd in ianuarie 2022;
aclualizare fiqe de post ori de cdte ori intervin modificiri _ fisele de poijt ale
personalului au fost actualizate in cursul anului 2Q22;

solicitare contractare servicii medicale in situalia neocupdrii postului de medic -
incepand cu luna iulie 2022 postur de medic a fost ocupat prin scoatere la concursi
actualizarc carta drepturilor beneficiar or, codului de eticd gi instruirea personalurui

- documentele au fost actualizate in cursul lunii aprilie 2022 qi a fost instruit
persona lul

pRopuNtrRr PENTRU iunuNArAlrREA CONDTTTTLOR DE VrATA
Pefrtru imbundtblirea calitdtii vielii beneficiarilor se propun urmatoarele mdsuri:

pe parcursul an.,lui 2023 un numdr cat mai mare de salariali sd participe la cursuri de

formare profesionald;

scoaterga la concurs a posturilor vacante;

- ?nlocuireamobilieruluideteriorat;

- reabililare grupLrri san itar.e;

- incheierea de parteneriate cu unitdtri medicale diverse specialitdli/in mod speciar
servicii de stomatologie;

- dotarea cabinetelor specialiqtilor gi a cabineturui medical cu materiale de lucru
specifice;

- reabilitareabloculuialimentar;

- amenajarea curlii centrului;

- reabilitare exterior clddire;

- lnontarea unui hidrofor care sd asigure apa rece menajerd;

- lnontarea de panouri fotovoltaice care sd asigure energia electricd necesard centrului;
- promovarea centrului in comunitatea; atragerea de voluntari,

MASURI CARE S-AU IMPUS DIN ANALIZA GRADULUI DE SATISFACTIn] A
BENEFICIARILOR

In cursul lunii ianuarie 2023, in cadrul cAbR "sfantul Iustin,, videle, a fost aplicat unui numdr
de 25 bene$ciari chestionarul privind gradul de satisfaclie a beneficiariror p entru anur 2022.
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Chestionqrul cuprinde un numdr de 8 intrebdri care fac referire la calitatea serviciilor oferite in
oentru, a{itudinea personalului din centru, gradul de inlormare a beneficiarilor cu privire la
drepturild acestora, implicarea in luarea unor decizii, sugestii qi recomand6ri din partea acestora.

Din cele p5 de persoane pafiicipante 15 sunt de sex feminin qi 10 de sex masculin. cu varste

cupnns9 tre 18 ani qi peste 60 ani.

in ceea cje prive$te curalenia in centru nivelul de apreciere a tbst foarle bun - conducerea

centrului Va continua $i va dezvolta mdsurile aplicate in acest sens.

Cu privir( la atitudinea, amabilitatea gi disponibilitatea personalului, 21 de beneficiari au apreciat

cu,,foarte bine" aceste aspecte, 4 beneficiari au apreciat cu ,,bine',. Avand in vedere acest arJpect,

conducerQa centrului apteciazd ca fiind necesar ca in cursul intAlnirilor cu personalul centrului sd

otganizezd sesiuni de prelucrare a unor tehnici de relaxare ca urmare a faptului cd in activitatea
zilnicd se [ntdlnesc frecvente situalii stersante gi sd evidenJieze personalul cu rezultate deosebite;
cursuri de formare profesionald internd.

in ceea ce priveqte calitatea ingrijirilor medicale, chestionarul a fbcut referire atdt la medicul
centrului ddt gi la asistenlii medicali. Pentru asistenlii medicali, 22 de beneficiarii au apreciat ca

foarte burje serviciile oferite de acegtia, 3 beneficiari apreciazd, cu bine. in ceea ce priveqte

activitatea medicului tofi au apreciat ca foafie bune serviciile oferite.Conducerea centrului va
organiza ilttAlniri cu personalul medical in care sd fie prelucrate teme precum modul de prevenire

;i gestionrire a situaliilor critice qi va sprijini accesul beneficiarilor cdtre medicul de familie si

servicii spfcializate, ori de cdte ori este nevoie; cursuri de formare profesional6.

Calitatea ifgrijirilol acordate de infirmiere a fost apreciata ca foafte bun[ de 21 de beneficiari si

de 4 ben0ficiari cu bine. Din discufiile purtate cu beneficiarii, ace$tia sunt mullumili de
majoritate? personalului de ingrijire, insi in cadrul discu{iilor au fost sesizate anumite aspecte,

punctuale, care necesitd a fi discutate. ln acest sens, in cadrul intdlnirilor de lucru gi ind,ividual

vor fi purtirte disculii cu privire la organizarea timpului de lucru, relalia beneficiar-personal iar
psihologul centrului va organiza intAlniri cu beneficiarii astfel incat acegtia sd fie informa{i cu
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privire lrl activitalile comune desft$urate in centru. in cursul anului 2023 vor fi organizate
intdlniri 

iomune 
ale salarialilor cu beneficiarii, int6lniri de lucru cu personalul centrului pe tema

relafia saf ariat-benefi ciar.

in 
"eeu 

,i" priveste calitatea mdncbrii servite in centru si irnplicarea in realizarea meniurilor
zilnice,2f de beneficiari au apreciat ca foarte bune aceste servicii fiind consultali la realizarca
meniurildr, 1 beneficiar ca bune; conducerea centrului apreciaz| cafiind necesard organizarea de

intdlniri cir beneficiarii prin care sd li se aduc6 la cunogtin{d importanla diversificdrii m6ncbrii;in
ceea ce ptive$te consultarea acestora la intocmirea meniurilor i s-a adus la cunoqtinfd asistentului
medical Qare intocmeqte meniurile zilnice iar acesta consultd to{i beneficiarii, in fiecare zi.de
vineri, in vederea intocmirii meniurilor pentru sdptdmana urmatoare; intAlnirea se consemneaz6
in Registrlrl privind participarea beneficiarilor ra arcdtuirea meniuriror.
Cu privire la calitatea serviciilor de abilitare/reabilitare, serviciile privind deprinderi de viald
independ$n16, programele de ieqire din centru ;i excursiile organizate,toli beneficiarii apreoiazd,
ca foarte 

Qune aceste servicii; recomandarea conducerii centrului oste ca aceste servicii sd fie mai
bine adaplate nevoilor beneficiarilor gi diversificate.

in ceea c! privegte calitatea serviciilor de integrare/reintegrare sociala/s ocializarc aprecierea
beneficiarilor a fost una foarte bun[ - se propune pentru anul 2023 imbuniftFt\irea acestor servicii
prin organizarea de iegiri in comunitate dupd un program prestabilit.

in ceea ce privegte impresia generala, referitor la serviciile ofbrite de centru, toli beneficiarii sunt
foarte mul!umi1i; nu au fost 1Ecute comentarii.

La intrebal;ea referitoare dacd ar locui in art centru, 1 beneficiar a rdspuns in mod cert ria; 5

beneficiaril probabil cd da (3 beneficiari vor in familie, r beneficiar nu specificd unde vrea sa
plece qi uh beneficiar ra $coala Ajutdtoare Arexandria), 9 beneficiari au rd.spuns cu in mod
categoric riu iar 10 beneficiari nu s-au gandit niciodatd la aceastd posibilitate..

o problen\i semnalatd in cursul disculiilor dar gi in activitatea zirnicr qi o explicalre, a
comportanlentului majoritdlii beneficiarilor este faptul cd o pafie din ei sunt beneficiari de pensie
de invalidltate, astfel incat igi pot satisface gi alte nevoi pe care centrul nu ls poate oteri;
majoritate{ beneficiarilor nu au nici un venit.

Din analiz{ chestionarelor s-a constatat cd degi beneficiarii sunt mul}umi{i de serviciile ofbrite
este nevoid de o diversificare a activitalilor desldgurate de beneficiari qi de impricarea lor in
stabilirea a0estora precum qi de identificarea corectd a nevoilor acestora.
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Din purtate cu ace$tia s-a constatat cE nu iqi cunosc suficient drepturile Ei obligaliile, cd

nu au cunostinle in ceea ce priveqte alimeptatia sdndtoasd, c6 nu cunosc modul nrin

pune imbundtiliri sau pot depune sesizdri bi reclama{ii.

oonducorea centrului va organiza ltrnar intdlniri de informare cu beneficiarii
centrului, va dispune mdsuri de imbundtdlire gi diverpificare a serviciilor oferite in centru si va

oaro pot

in urma

organtza

In sensul

de luoru cu personalul centrului.

bundtdtirii condiliilor de via{d ln bugetul pnului 2023 au fost prevazute sume pentru

lucrdrilor de reabilitare la grupurile sanilare, reabilitarea unor spalii qi intre{inerea

spafiilor ilitate, achizilionarea de obiecte de mobilier in vederea completdrii sau inlocuirii
celor rate, flnalizarca lucrbrilor de reabilitare lp blocul alimentar qi spdldtorie, asigurarea

unel de aph proprii prin montarea unui hidrofor.

in eficientizdrii costurilor s-a propus montarea de panouri fotovoltaice pentru asigurarea

,ctrice precum qi reabilitare exterior clddire.energlel e

Condu centrului ya ayea in vedere ca abordarea tuturor activitdtilor sd fie
benefi

iNrocMrr,
$EF C.S.P,A.H. VTDELE

TROTU$ ELEN.A. DANIELA
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