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PrezentuI Raport, intocmit ca urmare a vizitei anuntate la Complexul de Tip Familial pentru

Recuperarea Copilului cu Dizabilitati Goranu, judetul Valcea, este structurat pe trei capitole,

dupa cum urmeaza:

1.Cadrul general i organizarea vizitci

2.Constatarile rezultate din vizita efectuata

3.Recomandari

Raport

privind vizita efectuata la Complexul de Tip Familial pentru Recuperarea Copilului cu

Dizabilita^i Gnranu, judetul Valcea

Aprob,

Avocatul Poporului



1.Cadrul general $i organizarea vizitei

In conformitate cu art. 35 lit. a) i art. 39 alin. (3) din Legea nr. 35/1997 privind organizarea

i funcjionarea institu^iei Avocatul Poporului, republicata, si cu dispozitiile Ordinului Avocatului

Poporului nr. 134/2019 privind aprobarea imputernicirilor si ordinelor de deplasare in scopul

realizSrii anchetelor i vizitelor, in data de 20 mai 2021 a fost efectuatS o vizitS anun^atS la

Compiexul de Tip Familial pentru Recuperarea Copilului cu DizabilitSti (C.T.F.R.C.D.) Goranu,

din cadrul Directiei Generale de Asistenta SocialS i Protectia Copilului (D.G.A.S.P.C.) Valcea.

La efectuarea vizitei au participat reprezentan^ii institu^iei Avocatul Poporului, ..

jurist,   '.psiholog, consilieri in cadrul Centrului Zonal Craiova al

Domeniului privind prevenirea torturii in locurile de deten^e,medic colaborator, i

comisar, reprezentant al Organizatjei pentru ApSrarea Drepturilor Omului -

Filiala RegionalS Ramnicu Valcea.

In contextul epidemiologic actual, vizita a fost anun^ata ^i a avut urmStoarele obiective:

consolidarea protectiei beneficiarilor impotriva pedepselor i tratamentelor inumane sau degradante,

verificarea conditiilor de cazare, incetarea serviciilor; sesizari i reclamajii; asigurarea asistentei

pentru sanatate; asistenta psihologica, precum i verificarea altor aspecte cu relevanta pentru

activitatea Mecanismului Na^ional de Prevenire a Torturii in locurile de detentie.

Avand in vedere conditiile speciale impuse de starea de alerta decretat^ in Romania

incepand cu data de 15.05.2020 si in scopul desfa^urarii vizitei in conditii de siguranta sanitara,

membrii echipei de vizita au purtat echipament individual de protectie, iar interviurile s-au

desfa^urat in conditii de siguranta, cu respectarea masurilor de protectie impuse de situatia

epidemiologies actuals.

2.Constatarile rezultate din vizita efectuata i din interviurile cu personalul centrului

a) informatii generale

Compiexul de Tip Familial pentru Recuperarea Copilului cu Dizabilitati Goranu, jude^ul

Valcea, este o unitate de tip rezidenlial, farS personalitate juridicS, compus din douS cSsute de tip

familial, care iunctioneaza in cadrul D.G.A.S.P.C. Valcea.

Compiexul a fost infiintat initial prin HotSrarea Consiliului Judefean Valcea, la data de

31.01.2006, cand s-a aprobat organigrama i statul de funcfii al D.G.A.S.P.C. Valcea.

Construc^iile cu dotSrile necesare si terenul aferent au fost donate de o fimdatie i functioneazS



efectiv din anul 2007, cand prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea din data de 31.10.2007,

toate bunurile imobile care alcatuiesc complexul au fost incredintate pentru administrare catre

D.G.A.S.P.C. Valcea.

Serviciul social este acreditat in conformitate cu prevederile Legii nr. 197/2012 privind

asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, cu modificarile ulterioare, define licente de

functionare provizorii eliberate la data de 30.06.2020 i autoriza^ii de securitate la incendiu pentru

fiecare casuta.

Complexul functioneaza cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare i

functionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea asistentei sociale nr. 292/2011 cu

modificarile i completarile ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protec^ia i promovarea

drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile i completarile ulterioare,

Ordonan^a Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale cu modificarile i completarile

ulterioare i Legea 197/2012 privind asigurarea calitafii in domeniul serviciilor sociale, cu

modificarile i completarile ulterioare, precum i a altor acte normative secundare aplicabile

domeniului.

Standardul minim de calitate aplicabil este Ordinul 25/2019 privind aprobarea standardelor

minime de calitate pentru serviciile sociale de tip reziden^ial destinate copiilor din sistemul de

protec^ie speciala, Anexa nr. 1 - privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile

sociale cu cazare organizate ca centre reziden^iale pentru protec^ia copilului de tip reziden{ial pentru

copilul separat temporar sau definitiv de parintii sai.

Cadrul legal de infiintare, organizare i functionare este precizat in Regulamentele de

Organizare ^i Functionare (ROF) intocmite pentru fiecare casuta, aprobate prin Hotararea

Consiliului Judej;ean Valcea din data de 03.06.2021, in care la art. 4 - Cadrul legal de infiintare,

organizare i functionare, alin. (2), se mentioneaza ca Standardul minim de calitate aplicabil este

Ordinul Ministerului Muncii i Justitiei Sociale nr. 25/2019, dar este mentionata eronat

aplicabilitatea standardului ,,privind aprobarea Standardelor minime obligatorii privind

serviciul pentru protectia copilului de tip rezidenfial pentru copii cu dizabilitati", care

corespunde Ordinului nr. 27/2004, abrogat la data de 11.02.2019. Or, in conformitate cu

prevederile legate in vigoare, Standardul minim de calitate aplicabil este Ordinul Ministerului

Muncii ^i Justifiei Sociale nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru

serviciile sociale de tip rezidenfial destinate copiilor din sistemul de protecfie speciald.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate sunt copii cu dizabilitati neuropsihice sau asociate,



cu varste cuprinse intre 3 ?i 18 ani, separa^i temporar sau definitiv de parin^ii lor, ca urmare a

stabilirii In condi^iile legii a masurii plasamentului.

Scopul serviciului social consta in asigurarea promovarii si protejarii drepturilor copilului

cu handicap sever, care este temporar sau definitiv privat de mediul sau familial, necesitand o

masura de protectie specials pentru respectarea drepturilor sale legale.

Misiunea consta In asigurarea unui cadru familial de dezvoltare, gSzduire, ingrijire,

protec^ie, educatie nonformalS ^i informala, sprijin emotional, consiliere, dezvoltarea unora din

activitatile legate de integrarea i reintegrarea familialS, asistenfa de specialitate in scopul invStarii

i dezvoltarii majoritStii deprinderilor de viatS independents, dupa posibilita^ile neuropsihice i

locomotorii ale fiecSrui copil.

Admiterea in centru a copiilor se efectueazS in baza Hotararii Comisiei pentru Protecfia

Copilului sau a instan^ei de judecatS.

Capacitatea centrului este de 24 de locuri de cazare, iar la data vizitei erau cazati 21 de

beneficiari, 11 bSieti i 10 fete, cu varste intre 7 si 21 de ani.

Toti beneficiarii erau incadrati in grad de handicap grav neuropsihic sau asociat i erau

reprezentanti legal de Preedintele Consiliului Jude^ean Valcea (4 beneficiari), de Directorial

Executiv al D.G.A.S.P.C. Valcea (15 beneficiari) i de parinfi (2 beneficiari).

Centrul rezidenfial nu detinea materiale informative de prezentare pentru a fi

consultate de beneficiari i parintii acestora, in conformitate cu prevederile indicatorului

Standardul 1 Admiterea in centrul rezidential, Modulul I Accesarea Serviciului, din Anexa nr. 1 -

privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca

centre rezidentiale pentru protec^ia copilului de tip reziden^ial pentru copilul separat temporar sau

definitiv de parintii sai, a Ordinului nr. 25/2019. „ Centrul define ^i pune la dispozifia copiilor ?i a

membrilor de familie materiale informative privind activitdtile dendate i serviciile oferite. "

Conform obiectivelor, au fost vizitate spatiile centrului ^i s-au purtat discutii cu personalul

prezent in centru la data vizitei. Au fost solicitate mai multe documente (Regulamentul de

organizare si fiinc^ionare, Codul de etica, Carta drepturilor beneficiarilor, procedurile operationale

existente in centru, Registrul de evidenta a cazurilor de abuz sau neglijare, Registrul de evidenta a

incidentelor deosebite, Registrul privind instruirea i formarea continua a personalului, Registrul de

evidenta a incetarii serviciilor, Registrul de evidenta a sugestiilor, sesizarilor, reclamatiilor etc.),

fiind prezentate doar o parte din ele.

Nu toate documentele verificate la data vizitei erau intocmite in conformitate cu



prevederile legate din Ordinul nr. 25/2019. Cu titlu de exemplu, nu au putut fi prezentate

echipei de vizita Registrul de evidenta a incetarii serviciilor fi Registrul de evidenta a

cazurilor de abuz sau neglijare.

Au fost verificate cateva dosare ale beneficiarilor institutionalizati fi am constatat ca nu

toate dosarele verificate contineau documentele obligatorii prevazute de Standardul minim de

calitate aplicabil din Ordinul 25/2019.

Nu fn toate dosarele Planurile individualizate de protec^ie a copilului (PIP) erau

analizate semestrial in baza reevaluarilor trimestriale ale evolufiei dezvoltarii fizice, mentale,

spirituale, morale sau sociale a copiilor/tinerilor fi a modului in care acestia sunt ingrijiti, in

conformitate cu prevederile indicatorului 2.1., Standardul 2 Planificarea serviciilor, Modulul II

Evaluare fi planificare, din Anexa nr. 1 a Ordinului nr. 25/2019.

In unele dosare, Planurile individualizate de protec^ie nu aveau atafate planurile de

abilitare-reabilitare care sa contina serviciile/masurile speciale destinate beneficiarilor cu

dizabilitafi, in conformitate cu indicatorul S4.1, Standardul 4 Abilitare/reabilitare fiinctionala,

Modulul V Activita^i specifice/Servicii.

b) masurile intreprinse in scopul protectiei beneficiarilor impotriva contaminarii in

perioada pandemiei COVID-19

Din documentele prezentate de conducerea C.T.F.R.C.D. Goranu a rezultat ca pe perioada

starii de urgenta fi a starii de alerta s-au aplicat o serie de masuri de prevenire fi management a

situa^iei generate de epidemia de COVID -19, constand in informari fi adrese privind definitii ale

virusului, simptome, dezinfectanti care trebuie folositi fi masuri necesare pentru limitarea

r^spandirii virusului. In acest sens, conducerea centrului a primit sprijin de la Autoritatea Naiionala

pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii fi Adoptii (A.N.P.D.C.A.) fi de la Directia de

Sanatate Publica (D.S.P.)Valcea.

Ulterior primirii materialelor de protec(ie, la nivelul D.G.A.S.P.C. Valcea a fost intocmit un

plan de masuri de prevenire fi limitare a transmiterii infectiei cu noul coronavirus. Planul, impreuna

cu alte recomandari primite ulterior de la A.N.P.D.C.A. fi D.S.P., au stat la baza elaborarii unui

plan de prevenire fi combatere a raspandirii Covid-19 la nivelul fiecarui serviciu din cadrul

D.G.A.S.P.C. Valcea. Astfel, la nivelul CF.R.C.D. Goranu, planul realizat a cuprins mai multe

masuri (purtarea obligatorie a maftilor fi manusilor de protectie, efectuarea triajului epidemiologic

la intrarea in tura a salariatilor, masurarea temperaturii, completarea declaratiei pe proprie



raspundere a salariatilor, dezinfectia zilnica a spatiilor din interiorul centrului, interzicerea accesului

altor persoane in interiorul centrului, aerisirea zilnica a spatiilor etc.). Masurile au fost aduse la

cuno?tinta angajafilor, intocmindu-se mai multe procese verbale de instruire.

Odata cu aparitia Ordonantei Militare nr. 8/2020 privind masurile de prevenire a rSspandirii

COVID-19 a fost instituita starea de urgenfa, fiind luata i masura de izolare preventiva la locul de

munca. Astfel, personalul C.F.R.C.D. Goranu a fost impartit in doua grupe, pentru a asigura buna

desfaurare a activitatii centrului. In acest scop, jumatate din personal a fost carantinat la locul de

munca pe o perioada de 14 zile, iar cealalta jumatate la domiciliu. Pe perioada celor 30 de zile de

carantina, salariafilor izolati la locul de munca le-au fost asigurate cele necesare, materiale de

dezinfectie si protectie, paturi, saltele i cazarmament etc.

Dupa incheierea starii de urgenta s-a inceput testarea personalului saptamanal i a

beneficiarilor la doua saptamani, de catre reprezentantii D.S.P. Valcea, conform planificarilor

intocmite de conducerea D.G.A.S.P.C. Valcea i avizate de D.S.P.. Tot in aceasta perioada, au fost

instruiti asistentii medicali ai centrului de catre medici din cadrul D.S.P. Valcea, in vederea

recoltarii probelor de la salariatii si beneficiarii centrului. In perioada urmatoare, recoltarea s-a

realizat numai cu asistentii medicali din cadrul centrului.

Primul caz de COVID-19 a aparut la personalul din cadrul C.F.R.C.D. Goranu la testarea din

data de 09.09.2020, cand o angajata avand functia de infirmier a fost depistata pozitiv, iar ultimul

caz a fost inregistrat la testarea din data de 25.11.2020. In total, 9 salariati au fost depistali pozitiv la

testarile realizate saptamanal. Pentru acetia a fost luata masura izolarii la domiciliu timp de 14 zile.

To^i salaria^ii depistati pozitiv au prezentat o forma uoara a virusului, unii dintre ei neavand nici un

simptom caracteristic virusului COVID-19.

La aproximativ doua saptamani de la depistarea pozitiva a primului salariat, a aparut i primul

caz de infectare in rSndul beneficiarilor. Intr-un interval de 6 saptamani, toti beneficiarii

complexului au avut o forma uoar& de COVID-19, au urmat tratamentul prescris de medicul de

familie, nefiind necesara spitalizarea niciunuia i nu au survenit decese cauzate de infectarea cu

virusul COVID-19.

Au continuat testarile saptamanale pentru salariati si la doua saptamani pentru beneficiari, iar

din luna noiembrie 2020 nu s-a mai inregistrat niciun caz de infectare cu COVID-19 la C.F.R.C.D.

Goranu.

La inceputul lunii decembrie 2020, beneficiarii complexului au fost vaccinati antigripal, iar

15 salariati i 11 beneficiari peste 16 ani au fost vaccinati la sfiirsitul lunii ianuarie 2021, fiind



efectuat i rapelul dupa trei saptamani.

Din documentele prezentate i din discu^iile cu conducerea si personalul complexului a

rezultat ca pana la data vizitei (20.05.2021) a existat o buna colaborare intre conducerea

D.G.A.S.P.C. Valcea, conducerea C.F.R.C.D. Goranu i reprezentantii Directiei de Sanatate Publics

Valcea, privind masurile de management a situatiei generate de epidemia de COVID-19. Personalul

de serviciu a fost informat de catre eful complexului despre masurile intreprinse, le-au fost

respectate drepturile i le-au fost acordate la timp materialele de igiena personals i colectivS, atat

beneficiarilor, cat i personalului.

c)structura de personal a complexului

La data efectuarii vizitei, Complexul de Tip Familial pentru Recuperarea Copilului cu

DizabilitS^i Goranu functiona cu 24 de angajati. Conform statului de functii, in cadrul complexului

erau prevazute: un ef de complex, 4 asistenti medicali, un psiholog, 2 lucratori sociali, 12

infirmieri, o spalatoreasa, un ingrijitor curatenie, un muncitor calificat i un magaziner, fiind

vacante un post de medic primar i un post de infirmier. Asistenta sociala era asigurata de catre

un angajat al D.G.A.S.P.C. Valcea.

eful complexului a precizat ca personalul angajat asigura acordarea serviciilor sociale celor

doua casu^e de tip familial in fiinctie de nevoile beneficiarilor, in conformitate cu prevederile

Regulamentelor de Organizare i Func^ionare.

A mai precizat ca in cursul anilor 2020-2021, nicio persoana angajata in centru nu a facut

obiectul vreunei cercet^ri disciplinare i nu a fost sanc^ionata disciplinar.

A fost verificat Registrul privind instruirea ^i formarea continua a personalului, in care erau

consemnate sesiunile periodice de instruire a personalului angajat in centru, in anii 2020- 2021.

In registru erau consemnate sesiuni de instruire a personalului in cei doi ani, dar nu au fost

realizate sesiuni cu teme referitoare la acordarea primului ajutor, la cunoa^terea procedurilor

existente in centru, la respectarea drepturilor beneficiarilor inscrise in Carta, la cunoasterea

i prevenirea formelor de abuz si neglijare a copiilor, in conformitate cu prevederile din

Anexa nr. 1 - a Ordinului nr. 25/2019.

d)incetarea serviciilor

Centrul detinea o procedura clara privind incetarea serviciilor elaborata de furnizorul de

servicii sociale (D.G.A.S.P.C. Valcea) la data de 01.12.2021, care cuprindea informatii privind
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conditiile speciale prevazute de lege in care se poate lua decizia parSsirii centrului. Prpcedura de

incetare a serviciilor nu era cunoscuta de intreg personalul de specialitate. Personalul nu era

instruit anual cu privire la procedura de incetare a serviciilor, iar sesiunile de instruire nu

erau consemnate in Registrul privind instruirea si form area continua a personalului, in

conformitate cu prevederile indicatorului 2.1. Standardul 2 - fncetarea ingrijirii in centrul

rezidential, Modulul I Accesarea Serviciului, din Anexa nr. 1 - privind aprobarea Standardelor

minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidentiale pentru

protec{ia copilului de tip reziden(ial pentru copilul separat temporar sau definitiv de pSrintii sSi, a

Ordinului nr. 25/2019.

Din verificarea documentelor solicitate a rezultat ca in anul 2021 nu era inregistratS nicio

incetare a acordSrii serviciilor i nu era intocmit un Registru de evidenta a incetarii serviciilor,

in conformitate cu prevederile indicatorului 2.3. Standardul 2 - Incetarea ingrijirii in centrul

rezidential, Modulul I Accesarea Serviciului, din Anexa nr. 1 a Ordinului nr. 25/2019. De altfel,

obligativitatea existentei registrului este men^ionatS i in Procedura operational^ de incetare a

serviciilor (P O - C R C .0 2), la capitolul 5.4 Modul de lucru, pct.6.

e) conditii de cazare

Cele douS cSsute din cadrul Complexului de Tip Familial pentru Recuperarea Copilului cu

DizabilitS^i erau amplasate in municipiul Ramnicu Valcea i asigurau copiilor institutionaliza^i un

mediu de via(S adaptat i protejat.

CSsuta nr. 1, in care erau cazate fetele, avea in components: 5 dormitoare, o camera de zi, 3

grupuri sanitare (unul pentru personal), salS de mese, birou sef centru, bloc alimentar, bucatarie,

magazie, camera pentru centrala termicS.

Casuta nr. 2, in care erau cazati bSietii, avea in components: 4 dormitoare, un izolator, trei

grupuri sanitare, cabinet psihologic, salS pentru activitSti educationale, camerS de zi, cabinet

medical, spSlStorie, vestiar, douS magazii, camera pentru centrala termicS.

Au fost vizitate spatiile interioare ale celor douS cSsute, care erau structurate pe un singur

nivel.

Dormitoarele erau suficiente i dotate corespunzator pentru a asigura confortul necesar

pentru copii, avand cate 2-3 sau 4 paturi.

Fiecare copii beneficia de un spatiu propriu, dormitoarele erau zugrSvite in culori pastelate,

mobilierul era in stare bunS, adecvat, suficient pentru fiecare copii (pat cu saltea, dulap, noptierS,



lenjerie curatS). In dormitorul nr. 1 din casuta nr. 2 erau necesare unele lucrari de

reparatii/igienizare/zugravire a peretilor din rigips.

Covoraele din dormitoare erau viu colorate, peretii erau decorati, astfel incat era creat un

ambient interior prietenos i confortabil. Lenjeria de pat se schimba sSptSmanal ^i ori de cate ori

situa^ia o impunea, iar starea de igiena i curatenie din dormitoare era corespunzatoare, in centru

existand materiale de curatenie in stoc suficient.

Spatiile accesibile copiilor dispuneau de lumina naturals i artificials, corespunzatoare

activita|ilor desfaurate, aveau sisteme de incSlzire functionale, apa rece i caldS erau asigurate

permanent.

Fiecare casuta dispunea de o camera de zi pentru petrecerea timpului liber, accesibilS tuturor

copiilor, dotata corespunzStor activitStilor de relaxare zilnica (mobilier suficient, televizor, jucSrii,

jocuri etc.).

Existau montate camere video in spatiile interioare comune, la intrare i in spatiile

exterioare.

Grupurile sanitare erau curate i dotate corespunzator (gresie, faianta, cazi de baie i cadite

de du, scaun w.c. cu capac, lavoare cu oglinda, du^uri), cu instalatii tehnico-sanitare func^ionale i

materiale de igiena personals (hartie igienica, periute i pasta de dinfi, sapun etc.). In grupurile

sanitare, caditele si cazile pentru dus erau amplasate in acela$i spatiu cu wc-urile, fiind

necesara montarea unor perdelute pentru pastrarea intimitatii beneflciarilor la utilizarea

acestora, in conformitate cu prevederile indicatorului 4.1. Standardul 4 Spatii igienico-sanitate,

Modulul VI Mediul fizic de viata, din Anexa nr. 1 a Ordinului nr. 25/2019.

In spatiile igienico-sanitare era necesara amenajarea in fiecare casuta a eel putin unui

grup sanitar distinct $i adaptat pentru persoanele cu dizabilita^i, in conformitate cu prevederile

indicatorului 4.1. Standardul 4 Spa^ii igienico-sanitate, Modulul VI Mediul fizic de viatS, din Anexa

nr. 1 a Ordinului nr. 25/2019.

In casuta nr. 2 exista un grup sanitar al baietilor (baia nr. 1) care era inchis, fiind

folosit pentru depozitarea obiectelor de inventar (saltele etc.).

Centrul detinea o spSlStorie-uscatorie, amenajata conform normelor igienico-sanitare in

vigoare. Era dotatS corespunzator (4 maini de spalat, 2 uscatoare de rufe, masS de calcat, fier de

calcat, detergenti pentru rufe).
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in curtea unitajii rezidentiale era amenajat un spatiu de aproximativ 1000 de m2 destinat

desfasurarii activita^ilor recreative pentru copii (foisor, topogane, balansoare etc.) i o zona verde cu

banci, flori i pomi fructiferi.

In timpul desfa?urarii vizitei copiii se aflau in camerele de zi, unde desfaurau activitati

recreative, detineau imbracaminte curata i variata, adaptata varstei i potrivita anotimpului.

f) asigurarea hranei

Hrana zilnicsi a copiilor era preparata de personal calificat (bucatar), la blocul alimentar

amenajat la Centrul Ana din cadrul D.G.A.S.P.C. Valcea, i transportata la C.F.R.C.D. Goranu cu

un autoturism special destinat acestui scop, avizat de Directia Sanitar Veterinara i pentru Siguran|a

Alimentelor Valcea. In casuta nr. 2 era amenajat un oficiu in care se primeau alimentele preparate

pentru a fi distribuite beneficiarilor. Tot aici era amenajat i un spatiu pentru servirea mesei, dotat

corespunzator. Oficiul avea mobilier i aparatura de uz casnic adecvate (doua aragaze, mobilier ?i

vesela din inox, masa, chiuveta, frigidere pentru alimente i probe alimentare etc.).

Vesela i suprafetele de la blocul alimentar erau dezinfectate periodic, existand in dotarea

centrului materiale necesare in acest scop.

Beneficiarii primeau zilnic trei mese i doua gustari, fiind asigurat un aport caloric in

conformitate cu recomandarile nutritionale ^i cerintele de cretere i dezvoltare specifice varstei

copiilor.

Copiii serveau masa conform programului stabilit, cei nedeplasabili in camera fiind ajuta^i

de infirmiere, iar cei deplasabili, in camera amenajata cu mese.

Starea de curatenie i igiena in sala de mese i in oficiu era corespunzatoare.

Meniul zilei ^i programul de servire a mesei erau afi^ate la loc vizibil.

Echipa de vizita a verificat hrana pregatita pentru pranz i a apreciat ca aceasta corespundea

din punct de vedere fizic i organoleptic, dar la verificarea meniurilor din perioada 10.05-

17.05.2021 s-a constatat ca in zilele de 10, 11 si 13.05.2021, beneficiarii nu au primit gustarile

intre micul dejun si pranz, in conformitate cu prevederile indicatorului SI.3. Standardul 1

Alimentajie, Modulul III Viata cotidiana - Nevoi curente, din Anexa nr. 1 a Ordinului nr. 25/2019.

^efill centrului a mentionat ca la magazia de alimente a Centrului Ana, de unde provenea hrana, a

fost o sincopa privind aprovizionarea in zilele respective.

Existau prelevate probe alimentare in recipiente inchise, etichetate in mod corespunzator ?i

pastrate timp de 48 de ore intr-un ffigider separat, special destinat acestui scop, prevazut cu
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g) asigurarea asistentei pentru sanatate

Centrul avea amenajat un cabinet medical dotat minimal cu mobilier (dulap pentru

medicamente neuroleptice, canapea pentru consultatii, birou, frigider etc.), aparatura i instrumentar

medical (tensiometru, stetoscop, pulsoximetru, termometre, cantar, taliometru etc.), trusa medicala

de urgen^a.

Exista o magazie de materiale sanitare, in care erau depozitate materiale de protectie si

igienico-sanitare (masti, manusi, dezinfectanji, halate, bonete, boto?i, sampon, sapun, pasta i

periute de dinti etc.).

Serviciile de asistenta medicala primara pentru copiii cazati in centru erau acordate de

medicul de familie la care erau inscri^i beneficiarii i 4 asisten^i medicali generali^ti. Programul de

activitate al asisten^ilor medicali era in ture de 12/24 ore, fund asigurata permanenja in acordarea

asisten^ei medicale.

To^i copiii erau inscrii la medicul de familie, iar la fisele medicale ale copiilor existau

ata^ate in copii re^etele eliberate de medicii specialiti ^i datele de contact ale acestora. Erau

intocmite Fie de monitorizare pentru beneficiari, in care era consemnat tratamentul administrat.

Existau mai multe registre de activitate (Registru-condica neuroleptice, Registru ra^ie

calorica alimentara zilnica, Caiet triaj epidemiologic zilnic, Dosar temperatura beneficiarilor,

Raport de activitate zilnica etc.). Toate aceste documente erau pastrate in dulap inchis cu cheie.

Copiii cazati in centru beneficiau de medicamente gratuite, in baza unor prescript^

medicale, eliberate de medicul de familie sau medicii de alta specialitate. Medicamentele erau

pastrate la cabinetul medical in conditii corespunzatoare de siguranta. Tratamentul era administrat

numai de catre personalul medical, iar eviden^a administrarii medicamentelor era consemnata in

Registrul de tratament.

In timpul vizitei, medicul din echipa de vizita a verificat modul in care era asigurata

asistenta copiilor afla^^ in situatie de dependenta pentru mentinerea igienei personale. A constatat ca

un beneficiar nedeplasabil, chiar daca nu prezenta escare, avea nevoie de o saltea antiescare. In

centru nu erau disponibile suficiente materiale i echipamente necesare pentru realizarea

termometru i grafic de temperatura, conform prevederilor cuprinse in Ordinul Ministerului

Sanata^ii nr. 976/1998 pentru aprobarea Normelor de igiena privind produc^ia, prelucrarea,

depozitarea, pastrarea, transportul i desfacerea alimentelor.
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activitatilor de ingrijire personal^ (saltele i perne antiescare), in conformitate cu prevederile

indicatorului S2.2. Standardul 2 ingrijire personals, Modulul III Viata cotidiana - Nevoi

curente, din Anexa nr. 1 a Ordinului nr. 25/2019.

Toti copiii puteau beneficia de tratamente stomatologice acordate de medicul dentist angajat

de D.G.A.S.P.C. Valcea. In anul 2021, un copil a fost prezentat la medicul dentist, iar in anul 2021,

pana la data vizitei, copiii nu fusesera prezentati la un control stomatologic, fapt pentru care

echipa de vizita recomanda conducerii C.F.R.C.D. Goranu prezentarea in cursul anului 2021

a tuturor copiilor la un control stomatologic, in conformitate cu prevederile indicatorului Sl.l.

Standardul 1 - Asistenta pentru sanatate, Modulul IV Sanatate, din Anexa nr. 1 a Ordinului nr.

25/2019. (,,Centrul este obligat sa asigure prezentarea fiecdrui copil la un medic stomatolog eel

putin o datdpe an ").

Din verificarea documentelor medicale a rezultat ca la data vizitei 19 beneficiari primeau

tratament medical, la recomandarile medicilor specialisti, iar 2 beneficiari nu necesitau administrare

de tratament medical.

In cazul aparitiei unor situatii de urgen^a medico-chirurgicala care depa^ea competenta

personalului medical se apela Serviciul National Unic de Urgen^a 112. In anul 2021 nu au fost

inregistrate solicitari la ambulanta pentru copiii caza{i in centru.

Centrul avea amenajat un izolator pentru boli infecto-contagioase, dar in anul 2021 nu au

existat cazuri de boli infecto-contagioase.

In anul 2020 a fost inregistrat decesul unui beneficiar in varsta de 4 ani diagnosticat cu

afectiuni grave, in urma internarii la Institutul National pentru Sanatatea Mamei i Copilului

,,Alessandrescu-Rusescu". A fost instituita masura de protecjie specials a copilului in cadrul

D.G.A.S.P.C. Valcea, intrucat mama acestuia nu poseda cunotintele i conditiile necesare pentru

ingrijirea minorului, care necesita monitorizare permanenta. Copilul a fost admis in centru in data

de 12.02.2020 ^i din cauza starii generale precare, a fost internat in Spitalul Jude^ean Ramnicu

Valcea, unde a decedat in data de 25.12.2020. Din verificarea documentelor prezentate, medicul din

echipa de vizita a concluzionat ca decesul a survenit din cauza afectiunilor grave cu care fusese

diagnosticat. Decesul a survenit din cauze naturale i nu din lipsa tratamentului medical primit,

nefiind culpa angajatilor sau a mamei copilului. Nu a decedat in urma infectarii cu virusul COVID-

19. Din cauza afectiunilor grave prezente la na^tere, deteriorarii neurologice progresive,

prognosticului sever, organismul nu a putut face fata, nu a asimilat hrana, determinand malnutritia

protein-energetica, apoi decesul minorului. Dupa obtinerea certificatului medical constatator al
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decesului, au fost efectuate notiiicari catre Consiliul de Monitorizare a Implementarii Conventiei

privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, a fost intocmita fi^a de incident i Fi^a de inchidere a

cazului, iar de inhumare s-a ocupat mama copilului.

h) asistenta psihologica

Intervenfia psihologica in cadrul centrului era asigurata de un psiholog clinician, care

detinea atestatul de libera practica eliberat de Colegiul Psihologilor din Romania. Participase la

diverse cursuri de formare profesionala continua, in conformitate cu art. 17 alin. d din Legea nr.

213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiinfarea,

organizarea i functionarea Colegiului Psihologilor din Romania ,,psihologul cu drept de libera

practica are obligafia sd se preocupe de perfecfionarea calificdrii profesionale" (Psihosomatica.

Baze teoretice i aplicatii clinice. Metode i tehnici de interven^ie in boli somatice - Bucureti,

2018; New Approaches and perspectives on identyfing, evaluating and integrating children with

special educational needs - Craiova, 2019; Probleme de sanatate mintala - Semne, Simptome,

Diagnostic, Impactul asupra vietii i psihoeducatia - 2020).

Activitatea profesionala se desfa^ura in Cabinetul psihologic amplasat intr-o incapere a

casu^ei numarul 2, dotat corespunzStor, care asigura confidenjialitatea actului psihologic i

securitatea emotionala a beneficiarilor, in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din legea

anterior amintita „ Confidentialitatea actului psihologic este protejatd prin lege ^i este o obligatie a

oricdrui psiholog". Testele psihologice aflate in dotarea cabinetului erau achizitionate de catre

D.G.A.S.P.C. V^icea, erau teste cu licenta de utilizare, respectand normele metodologice stabilite

de Colegiul Psihologilor din Romania (DDST II, Matrici Progresive Color).

Psihologul desfaura in principal activitati de evaluare clinica, precum si coordonarea

activita^ii instructiv - educative. La momentul vizitei nu au fost identificate fi?e de consiliere,

de^i in conformitate cu fia postului aceasta reprezenta una dintre principalele atributii: ,,Asigurd

servicii de consiliere cu copiii; Realizeaza servicii de consiliere cu pdrinfii, oferindu-le suportul

informa^ional, instrumental ?i emotional de care au nevoie ".

Beneficiarii aveau intocmite : Fia de evaluare psihologica (in care erau consemnate date

despre Evaluarea personalitatii copilului - Aria senzoriala, Motricitate finS ^i grosiera, Gandirea,

Memoria, Atentia; Nivelul de dezvoltare intelectuala, Trasaturi de temperament, Comportament

social adaptativ, Integrarea sociala, Profilul psihologic, Recomandari pentru planul de abilitare-

reabilitare a copilului etc.); Raport de psihodiagnostic ^i evaluare clinicS; Plan individualizat de
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protectie; Raport privind evolutia dezvoltarii fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a

copilului ?i a modului in care acesta este ingrijit (cuprindea Reevaluarea sociala, Educa^ionala,

Psihologica, Medicala); Program de interventie specifica pentru petrecerea timpului liber i

socializarea copilului; Fi?a de evaluare educa^ionala; Raport privind evolufia relatiei copil-familie

naturala pe parcursul vizitelor, Plan personalizat de servicii al beneficiarului (Terapia psihomotrica,

Stimulare cognitiva) etc.. Psihologul intocmea i Programul de activitati pentru o viata activa, care

cuprindea participarea la activitatile de socializare (zile de nastere, Sfintele sarbatori pascale etc.),

jocuri cu mingea, de grup, activitati de picturS, desen, jocuri de constructii, activitati de stimulare

senzoriala i proprioceptiva, implicare in activitati gospodare?ti, plimbari in natura etc..

Psihologul inregistra unele documente intr-un Registru de intrari-ieiri, care nu avea o

rubrica^e corespunzatoare activitatii specialistului (cuprindea Data expedierii, Destinatar

etc.); ultima inregistrare era din 22.04.2021, vizita a avut loc in data de 20 mai, perioada in

care nu exista nici o consemnare, desi trecuse aproape o luna. Nu avea intocmit un Registru

de evidenta a actelor profesionale, conform Hotararii Comitetului Director al Colegiului

Psihologilor din Romania, nr. 3 din 27 septembrie 2013, privind evidenta profesionalS a

psihologilor cu drept de libera practica, care sa fie numerotat si inregistrat la secretariatul unitatii.

Psihologul coordona activitatile de recuperare realizate de catre instructorii de educa^ie,

fiecare beneficiar urmand un program de recuperare in functie de necesitatile i abilitatile

dobandite, care consta in: stimulare senzoriala i proprioceptiva, ludoterapie, meloterapie,

psihomotricitate.

Existau i alte documente intocmite de c&tre psiholog: actele necesare pentm prezentarea in

cadrul Serviciului de Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap Valcea in vederea

eliberarii certificatului de handicap, actele necesare pentru prezentarea la Serviciul de Eviden^a a

Persoanelor, in vederea eliberarii cartilor de identitate.

i) sesizari ^i reclamatii

Centrul detinea o procedura privind sugestiile, sesizarile i reclamatiile copiilor, care

reglementa aspectele referitoare la modalitatile de comunicare (scrisa i/sau verbala), cui se

adreseaza, cum i unde se inregistreaza, modalitatea de r^spuns, procedee de solutionare. Echipa de

vizita a constatat ca nu erau asigurate conditiile necesare pentru colectarea sugestiilor,

sesizarilor si reclamatiilor copiilor/parintilor cu privire la serviciile primite, Iipsind

recipientul de tip cutie postala, in care acestia ar fi putut depune sesizari/reclamatii scrise cu
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RECOMANDA

conducerii Complexului de Tip Familial pentru Recuperarea Copilului cu Dizabilitafi

Goranu, judetul Valcea, sa intreprinda masurile legale care se inipun pentru:

actualizarea Regulamentelor de Organizare i Functionare (ROF) intocmite pentru fiecare casu^a,

cu mentionarea corecta a aplicabilitatii standardului din Ordinul Ministerul Muncii i Justitiei

Sociale nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de

tip reziden^ial destinate copiilor din sistemul de protec^ie speciala;

intocmirea unor materiale informative privind activitatile derulate i serviciile oferite in centru

pentru a fi puse la dispozitia copiilor i a membrilor de familie;

intocmirea i completarea tuturor registrelor in conformitate cu prevederile legale din Ordinul nr.

25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip

reziden^ial destinate copiilor din sistemul de protec^ie speciala, Anexa nr. 1 - privind aprobarea

Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre

rezidenfiale pentru protec^ia copilului de tip reziden^ial pentru copilul separat temporar sau

definitiv de parintii sai;

privire la aspectele negative constatate, dar i propuneri privind imbunatatirea activitatii

centrului. Astfel, nu erau respectate condiliile impuse de prevederile indicatorului S3.1. Standardul

3 - Sugestii/Sesizari/Reclama^ii, Modulul VII Drepturi i Etica, din Anexa nr. 1 a Ordinului nr.

25/2019 - ,,Centrulpune la dispozitia copiilor un recipient de tip cntie po^tald, in care ace^ia pot

depune sesizdri/reclamatii scrise cu privire la aspectele negative constatate, dar ^i propuneri

privind imbundtdfirea activitdtii centrului",

De asemenea, Registrul de evidenta a sugestiilor/sesizarilor/reclamatiilor disponibil la sediul

centrului, nu era numerotat si semnat.

Avand in vedere aspectele constatate, in temeiul art. 43 alin. (1) i art. 47 din Legea nr.

35/1997 privind organizarea i func^ionarea institu^iei Avocatul Poporului, republicata, AvocatuI

Poporului
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•efectuarea cu celeritate a demersurilor necesare pentru ocuparea posturilor vacante i in mod

special a celui de medic, (inand cont de faptul ca in centra toti beneficiarii gazduifi erau incadrati

in grad de handicap grav;

•realizarea instrairii personalului centrahii prin organizarea unor sesiuni cu teme referitoare la

acordarea primului ajutor, la cunoa?terea procedurilor existente in centra, la respectarea

drepturilor beneficiarilor inscrise in Carta, la cunoaterea i prevenirea formelor de abuz i

neglijare a copiilor, precum ?i consemnarea acestora in Registral privind instrairea i formarea

continua a personalului, in conformitate cu prevederile legale;

•intocmirea unui Registra de evidenta a actelor profesionale de catre psiholog, care sa fie

numerotat i inregistrat;

•completarea zilnica, pe cat posibil, a Registralui de evidenta a actelor profesionale de catre

psiholog;

•intensificarea activitafilor de consiliere psihologica i consemnarea acestora in documente;

•analizarea semestriala in baza reevaluarilor trimestriale a evolutiei dezvoltarii fizice, mentale,

spirituale, morale sau sociale a copiilor/tinerilor i a modului in care ace?tia sunt ingriji^i, a

Planurilor individualizate de protectie a copilului (PIP), in conformitate cu prevederile legale;

•ataarea Planurilor de abilitare-reabilitare care contin serviciile/masurile special destinate

beneficiarilor cu dizabilitati  la Planurile individualizate de protectie, in conformitate cu

prevederile legale;

•prezentarea copiilor in cursul anului 2021 la un control stomatologic in conformitate cu

prevederile legale;

•montarea unui recipient de tip cutie po?tala intr-un loc accesibil, pentra asigurarea condi(iilor

necesare pentra colectarea sugestiilor, sesizarilor i reclamatiilor copiilor/parintilor cu privire la

serviciile primite;

•verificarea modului in care sunt asigurate gustarile ^i dispunerea masurilor necesare pentra

respectarea prevederilor legale in acest sens;

•achizi(ionarea materialelor ^i echipamentelor necesare pentra realizarea activitatilor de ingrijire

personala (saltele i perne antiescare), in conformitate cu prevederile legale;

•realizarea lucrarilor de reparatii/igienizare/zugravire a peretilor din rigips in casuta nr. 2;
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•montarea unor perdelute pentru asigurarea intimita^ii la grupurilc sanitarc, in conformitate cu

prevederile legale;

•amenajarea i dotarea corespunzatoare a grupului sanitar din casu^a nr. 2 (baia nr. 1) pentru a

putea fi utilizat de beneficiari;

•amenajarea in fiecare casuta a eel pu^in unui grup sanitar distinct i adaptat pentru persoanele cu

dizabilMti, in conformitate cu prevederile legale.




