
Tn urma adresei dumneavoastra nr.5522 din 26 martie 2020,

transmisa domnului Nicoiae Vlad, eful Centrului de recuperate fi reabifitare
neuropsihiatrica Jariftea, va comunicam faptul ca recomandarile pe care te-ati

consemnat in raportul de vizita au fost analizate cu atentie, motiv pentru care

va transmitem urmatoarele:

•Tn primul rand, t^em sa precizam faptul ca Centrul de Recuperare i

Reabilitare Neuropsihiatric! Jaritea functioneaz^ in subordinea Directiei
Generate de Asisten^a Social! i Protectia Copilului Vrancea, neavand

personalitate juridica, iar pentru eficientizarea timpului de comunicare a
documentelor va adresam rugamintea de a ne transmite orice solicitare

la datele oficiale de contatct din antet;

•Referitor la recomandarea prevazuta la punctul 1 va comunicam ca

institutia noastra a efectuat demersurile catre Autoritatea National!

pentru Protectia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitati, Copii ^i Adoptii

(ANDPDCA) pentru qbtinerea noului aviz de functionare a Centrului de
recuperare  i  reabilitare  neuropsihiatrica  Jaritea,  Tn  vederea

reorganizarii, iar fn urma aprobarii acestui aviz vom solcita Consiliului

Judetean Vrancea Tnfiintarea centrului dupa o nou! denumire (de tip

CAbR) inclusiv cu noua capacitate de 35 de locuri.
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•Referitor la recomandarea prevazuta la punctul 2, precizam ca la postul

vacant pentru functia de medic psihiatru a fost scos la concurs Tn mod
repetat, dar pnei acum nicio persoarici nu i-a exprimat intentia de a

Candida. Va asiguram ca nu vom propune modificarea organigramei prin

schimbarea acestei functii i ca vom repeta procedura de concurs

conform legislatiei Tn vigoare;

•Referitor la recomandarea prevazuta la punctul 3 va putem transmite

faptul ca Tmbunatatirea condi^'ilor de cazare Tn cadrul Centrului de

recuperare i reabilitare neuropsihiatrica Jaritea este un proces ce se

desfaoara continuu, tinand seama de specificul activitatii i de statustul
beneficiarilor cazati. Aa cum a\\  putut $i dumneavoastra observa

activitatile de igienizare, Tnlocuire, reparare se realizeaza la nivelul

centrului i vor fi continuate. Preciz^m c^ mobilierul are un anumit grad

de uzura tin^nd seam^ de faptul c5 reziden^ii din cadrul centrului nu Tl

manipuleaz^ Tn mod corespun^tor,  orie^t  de mare ar fi   efortul

speciali^tilor de a-i sprijini i de a le ar^ta modul corect de utilizare.

•Referitor la recomandarea prevSzutci la punctul 4 precizam c^ hrana este

servita conform cantita^ilor i calitatii nutri{ionale stabilite de un medic

nutri^ionist.  Este foarte adevarat, ca datorita bolii unii beneficiari
sesizeaza llpsa netndestuleitoare a hranei, dar la recomandarile medicului

psihiatru, ace^tia sunt opriti de a fi hraniti fara masura pentru a nu

provoca alte afectiuni ale aparatului lor digestiv.

•Referitor  la recomandarea  prevSzut^  la punctul 5, Tn  munca  cu

beneficiarii  din cadrul  centrului, limitarea  conduitei  agresive  a

beneficiarilor  este principala activitate a  angajatilor,  dovada fiind

numarul impresionant al consilierilor efectuate de specialiti la nivelul

centrului. Precizam faptul ca  pentru  unii beneficiari  tratamentul

psihiatric nu Ti mai produce efectul corespunzcitor (aa cum ne-au
comunicat medicii specialiti Tn evidenta c^rora se afI^), iar transferul in

alta unitate de aceai specialitate poate accentua comportamentul

agresiv motivat de potentialul sclzut al beneficiarului de adaptare la noul

mediu. Conform dispozitiilor  standardelor  speciflce i a  tematicii

prevazute Tn continutul acestora, persoanlul cu atributii Tn supravegherea



beneficiarilor a fost i va fi instruit corespunzator, iar incidentele

deosebite se vor consemna i notifica conform procedurilor formalizate;

•Referitor la recomandare prevazuta la punctul 6, Tnscrierea, sustinerea

interviului la o anumita   asociatie profesionala cum este Colegiul
psihologilor din Romania pentru trecerea la treapta "superior" sunt

activitati voluntare $i nu obligatorli ale angajatului pe func^ia de psiholog.
Tn situatia in care psihologul ne comunici trecerea la o noua trepta

superioar^ vom face demersurile pentru modificarea corespunzatoare a

statului de functii.  Cu privire la testele psihologice autorizate s-au

Tntocmit referate avand ca scop achizitia acestora, astfel incat activitatea

psihologului sa fie Tmbunatatita i standardizata;

•Referitor la recomandarea de la punctul 7, Tnfiintarea unui cabinet

psihologic, separat de biroul asistentului social, este un obiectiv de
realizat, Tn acest moment avem identificat un spatiu cu scopul de a-l

transforma ?ntr-o Tncapere separat5/individuala pentru psiholog.

•Referitor la recomandarea de la punctul 8, precizam ca beneficiarii din

cadrul  centrului  sunt  implicati  Tn  diverse  activitati  de  catre

educatorii/instructorii de educa^e din cadrul centrului pentru a-i

dezvolta  abilitatile (meloterapie, aromoterapie, arterapie,  terapie
ocupationala). Pentru c^ nu exista posibilitatea financiara de construire a

unei sali de sport considerSm ca stimularea motricitatii se poate realiza i

Tn curtea interioara a centrului prin diferite activitati i jocuri, ori la sala

de sport din cadrul comunitatii, atunci cand siutuatia o va putea permite
(avndu-se Tn vedere restictiile contra raspandirii COVID-19 51 starea de

s5n3tate a beneficiarilor).

•Referitor la recomandarea de la punctul 9, denumirea instrumentelor

folosite de psiholog sunt specifice fiecarui centru Tn functie de categoria

de beneficiari. Pe de alta parte, raportul de evaluare psihologica ^i avizul

psihologic sunt instrumente diferite, care depind unul de celalalt (nu poti
avea un aviz fara a avea initial 0 evaluare). Legea nr.213/2004 nu

Tngrade$te  utilizarea  altor  instrumente folosite  de specialiti Tn

activitatea lorTn functie de nevoiele identificate pentru fiecare beneficiar



Tn  parte,  Dispozple legate trebuiesc  respectate, dar  i  practica

speciali$tilor, care nu contravine legii, trebuieTncurajata.

•Referitor la recomandarea de la punctual 10, precizam cci in momentul

de fata avem angajat un asistent social cu norma Tntreag^, iar raportat la
numarul beneficiarilor Tncadrarea este corespunatoare standardelor

minime de calitate. Vom avea TnsS Tn vedere Tmbunatatirea conditiilor de
lucru ale asistentului social prin achizitionarea unui nou computer, astfel

ca activitatea acestuia sa fie mai uor de dus la Tndeplinire.

•Referitor la recomandarea de la punctul 11, camera Tn care Ti desfa^oarS

activitatea aslstentul social este Tnchis^ cu cheie atunci cand acesta iese

din Tncapere; Tn  aceste condp comfidentialitate informatiilor  din
dosarele beneficiarilor este pastrat^. La aceasta data s-au montat

duplapuri individua^ pentru dosarele beneficiarilor. Asistentul social Ti

desfaoara activit5tile specif ice fara a avea motive de frustrare sau

nemultumiri din punct de vedere al materialelor, sau aparaturii necesare,

aa cum a leisat de Tnteles la momentul vizitei;

•Referitor la recomandarile de la puntul 12, o parte din activitatile de

abilitare i reabilitare se efetueaza Tn cadrul centrului, iar o parte se
efectueaza prin programarea beneficiarilor pe serii de 10 zile Tn cadrul

Centrului Social de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu

Odobeti;

•Referitor la recomandarea prev^zuta la punctul 13, Tn gradina exterioarS
sunt dou^ foi^oare functiona^, dotate cu mese, bancute i scaune, avem

o curte exterioar^ cu alei pietonale, cu copaci i pomi fructiferi unde

beneficiarii T^i pot petrece timpul liber;

•Referitor la recomandarea prevazuta la punctul 14, gratiile de la geamuri

au fost confectionate $1 aplicate la solicitarea Agentiei Judetene de Plati

i Inspectie Socia^ Vrancea, cu prilejul verificarilor anterioare, Tn scopul

de prevenire a eventualelor accidentari prin cadere de la Tn3ltime; facem

cunoscut Cci am avut Tn trecut beneficiari cu tendinte suicidale, iar

aceasta m^sura a fost luata pentru siguranta rezidentilor;
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•Referitor la recomandarea prevazuta la punctul 15^ beneficiarii din cadrul

centrului sunt informa^ asupra faptului ca au dreptul de a depune

sesizari i reclamatii atat la locul special destinat in acest sens, cat i catre

alte organisme i institut^ conform standardelor i procedurilor specifice
in vigoare. Modalitatea prin care beneficiarii Tnteleg sa se si ?i semenze

sau nu sesizarea este la libera alegere;

•Referitor  la  recomandarea  prevazuta  la  punctul  16, efectuarea

activitatilor Tn exteriorul centrului (excursii, drume^ii, vizite) astfel meat
beneficiarii si poata participa la activtatlie de socializare ;i petrecere a

timpului liber, de$i au fost planificate fn anul 2020 nu s-au putut realiza
corespunzator din pricina Tngradirilor  determinate de raspandirea

coronavirusului SARS-CoV-2. Speram ca anul 2021 sa fie unul mai

permisiv pentru desfiurarea activitatilor Tn comunitate, de socializare i

integrare;

•Referitor la recomandarea prevazuta la punctul 17, va comunicam ca

vom avea in vedere Tngradirea perimetrului excavatiei din spatele
centrului, astfel meat beneficiarii sa nu poata avea acces la acea zoni.

Vi multumim pentru vizita Tn centrul nostru. Consideram constructive

mentiunile din raportul de vizita, fapt pentru care am i procedat la remedierea

acestora pe cat a fost posibil, tinand cont ^i de situatia bugetara la nivelul

institutiei i de situatia generata de virusul SARS-CoV-2.

Cu deosebit respect,


