
Registrele prevfizute de standardele minime obligatorii aplicabile Centrului de ingrijire i
asistenfa pentra persoane adulte cu dizabilita^i "Sf. Dimitrie eel Nou" Filiai au fost
inregistrate, numerotate i tampilate astfel inc&t sa constituie un indicator de indeplinire a
standardelor.

3. Recomandare: rubricarea fi consemnarea in Registrul de evidenfd a intrdrilor/iefirilor
beneficiarilor a tuturor situafiilor de incetare a acorddrii serviciilor precum fi a notifwdrilor
intocmite, a datelor de transmitere, destinatarii acestora, etc., conform prevederilor din
Anexa nr. 1 a Ordinului nr. 82/2019.

La nivelul centralui a fost intocmit un registru de evidenfa a intrarilor/ieirilor beneficiarilor
care cuprinde datele de identificare a beneficiarului, datele de transmitere a notificarilor i
destinatarii acestora, data predarii dosarului personal ?i semnaturi. Registrul de eviden^a a

semnarea tuturor registrelor existente in2. Recomandare: inregistrarea, numerotarea
centru, in conformitate cu prevederile legate.

AvSnd in vedere raportul nr. 26309/28.12.2021, inregistrat in cadrul institutiei noastre sub nr.
300/05.01.2022, cu privire la vizita efectuata in data de 23.11.2021 la Central de ingrijire ?i
asisten^a pentra persoane adulte cu dizabilita^i ,,Sf. Dimitrie eel Nou" Filiai, vS comunicSm
urmatoarele:

1. Recomandare: asigurarea materialelor informative (pliante) pe suport de hartie necesare
pentru informarea persoanelor interesate cu privire la serviciul social, in conformitate cu
prevederile Standardului 1, Modulul II din Anexa nr. 1 - Ordinul nr. 82/2019.

Central define i punc la dispozifia comunitSfii i a beneficiarilor/potenfialilor
beneficiari/rcprezentanfilor legali/membrilor de familie, materiale informative privind
organizarea acestuia, activit^tile deralate ?i serviciile oferite, drepturile i obligafiile
beneficiarilor, condifiile de admitere, condifiile de suspendare/incetare a acord^rii serviciilor,
etc.

Informafii despre centra se reg&sesc i pe site-ul institufiei, www.dgaspcdolj.ro.

Materialele informative sunt pe suport de hartie i/sau pe suport electronic. Distribuirea
materialelor informative se face de c&tre asistentul social atunci c&id persoanele interesate
viziteazS central. Materialele informative mai pot fi distribuite c^tre stracturile cu care
central colaboreaza (cabinete medicale, policlinici, etc.) in baza unor procese verbale de
predare-primire.
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intrarilor-ie^ilor va fi completat conform cerinjelor minime ale standardelor aplicabile
centrului.

4.Recomandare: continuarea instruirii periodice a personalului pentru respectarea cu
rigurozitate aprotocoalelor sanitare fi a mdsurilor recomandate de cdtre D.G.A.S.P.C. Dolj
i D.S.P. Dolj, pentru apreveni in mod eficient aparifia unor noi cazuri de infectare,

De la inceputul pandemiei au fost dispuse i au fost implementate la nivelul Centrului de
ingrijire i asistenja pentru persoane adulte cu dizabilita^i "Sf. Dimitrie eel Nou" Filia$i
masuri referitoare la disciplina sanitara care trebuie respectate in vederea prevenirii i limitarii
eventualelor imbolnaviri cu infecjia COVID-19 (Coronavirus).

Toate masurile dispuse la nivelul Direcjiei Generale de Asistenja Sociaia ?i Protec^ia
Copilului Dolj, incepSnd cu data de 28.02.2020 i p^na in prezent, au fost prelucrate de catre
efii de centre angajajilor din subordine astfel inc^t in actualul context sa fie respectata

disciplina sanitara i sa se previna imbolnavirea angaja^ilor i beneficiarilor.

5.Recomandare: instruirea personalului centrului fi cu alte feme importante (instruiri ale
personalului de ingrijire fi asistenfd privind acordarea de prim ajutor, managementul
situafiilor de rise, procedura de suspendare/incetare a acorddrii serviciilor ^i aplicarea
acesteia, etc.), conform prevederilor legate din Ordinal nr. 82/2019.

Personalul centrului cunoate i aplica procedurile aplicabile conform standardelor minime de
calitate, fiind instruit de catre eful de centru impreuna cu psihologul, medicul sau al^i
specialiti, dupa caz.

Sesiunile de instruire se efectueaza la angajare, ori de cSte ori procedura este revizuita, anual
sau ori de cfite ori situa^ia o impune, fiind consemnate in Registrul privind perfec^ionarea
continua a personalului (sesiuni de instruire privind procedura de admitere a beneficiarilor;
privind procedura de suspendare/incetare a acordarii serviciului social; privind prevederile
legale cu privire la manip^area, colectarea sau distrugerea resturilor de medicamente sau a
medicamentelor expirate; privind respectarea demnitafii ?i intimita^ii beneficiarului; privind
acordarea de prim ajutor, a unor servicii de ingrijire i asistenfa adaptate nevoilor
beneficiarilor ?i, dupa caz, pentru folosirea tehnologiilor i dispozitivelor
asistive/tehnologiilor de acces necesare pentru realizarea activitalilor; privind modul de
acordare a asisten^ei beneficiarului pentru luarea unei decizii, etapele procesului de asisten^a
i suport, documentele utilizate, instrumentele de lucru, etc.; privind recunoaterea

situaiiilor/formelor de tortura, tratamente crude, inumane sau degradante; privind prevederile
Codului de etica; privind managementul situatiilor de rise, etc.).

6.Recomandare: continuarea demersurilor pentru ocuparea posturilor vacante din centru.

Direc^ia Generaia de Asistenja Sociaia i Protecjia Copilului Dolj va organiza concursuri de

ocupare a posturilor vacante din organigrama institufiei, in limitele ^i condijiile stabilite de
legisla^ia in vigoare.

7.Recomandare: respectarea prevederilor legale privind amplasarea a maxim 3 paturi, in
toate dormitoarele centrului, astfel sa fie respectate prevederile din capitolul „ Cerinfe
minime" pet. 12, Standardul 2, Modulul 1 din Anexa nr. 1 - Ordinal Ministerului Muncii i
Protecfiei Sociate nr. 82/2019.



In fiecare dormitor sunt amplasate maximum 3 paturi, care asigura o suprafaja de minim 6
mp pentru fiecare beneficiar. Fiecare beneficiar, in func^ie de capacitatea de in^elegere, poate
sa-i personalizeze spajiul din dreptul patului cu fotografii de familie sau obiecte personale.

La momentul vizitei, un corp de cladire se afla in proces de reabilitare, igienizare i
modernizare, motiv pentru care, pentru un timp scurt, in cateva dormitoare a fost amplasat
cate un pat suplimentar.

8.Recomandare: afiarea la loc vizibil a meniului zilnic fi aprogramului de servire a mesei
precum fi etichetarea corespunzdtoare a recipientelor in care erau colectate probele
alimentare.

Meniul zilnic este detaliat in dosarul de meniuri existent la nivelul centrului i este afiat la
loc vizibil, cu specificarea porfiei pentru fiecare fel de m^ncare. Verificarea meniului zilnic se
efectueazS periodic de catre medic/asistent medical. Meniul, listele zilnice de alimente, caietul
de meniuri i de calorii se regasesc pe suport de hartie in centra.

Timpul aferent servirii meselor de catre beneficiari este suficient pentru a elimina orice
disconfort ?i consecinje negative asupra sanatajii. Servirea meselor de catre beneficiari se face
in spa^ii adecvate i in baza oraralui stabilit i afiat.

Central define avizele sanitare ^i sanitar-veterinare prevazute de lege, astfel, conform
prevederilor legale, din alimentele preparate i servite zilnic beneficiarilor, se pastreaza, timp
de 48 ore, probe alimentare in frigideral special de probe, prevazut cu termometra i pe care
este afiat graficul de temperatura.

9.Recomandare: efectuarea lucrdrilor de schimbare sau reparare a mobilierului uzat, de
inlocuire a pavimentului deteriorat fi efectuarea lucr&rilor de igienizare in spafiile in care au
fost constatate deficienfe.

Conform planului anual de repara|ii i intrefinere de la nivelul Direcfiei Generale de Asistenja
Sociaia i Protectia Copilului Dolj, in cadral Centralui ingrijire i asistenfa pentra persoane cu
dizabilitati "Sf. Dimitrie eel Nou" Filiai se efectueaza lucrari de reabilitare a instalaiiilor i
echipamentelor deteriorate, de igienizare i modernizare, aspect constatat ?i la momentul
vizitei.

10.Recomandare: efectuarea lucrdrilor de igienizare, repararea obiectelor sanitare defecte
$i schimbarea acestora (cddife de du^, chiuvete, etc.) in unele grupuri sanitare, unde aufost
constatate deficienfe.

In cadral procesului de reabilitare, igienizare i modernizare a Centralui ingrijire i asistenta

pentra persoane cu dizabilita^i "Sf. Dimitrie eel Nou" Filiai menjionat la punctul anterior, se
au in vedere i grapurile sanitare cu echipamentele aferente.

11.Recomandare: efectuarea cu celeritate a unei dezinsecfii cu substanfe mai eficiente, in
toate spafiile din cadrul blocului alimentar.

Directia Generaia de Asisten^a Sociaia i Protec^ia Copilului Dolj are incheiat contract cu o
firma care asigura dezinfec^^a cu substan^ele ?i in termenele impuse de legisla^ia aplicabila,
urmarindu-se asigurarea curajeniei in toate spa^iile centralui.

12.Recomandare: amenajarea unui grup sanitar cu adaptdrile necesare pentru persoanele
cu dizabilitdfi, conform prevederilor din capitolul ..Cerinfe minime", pet. 3 Standardul 2
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Gdzduire, Modului I - Managementul serviciului social, din Anexa nr, 1 din Ordinal nr.
82/2019.

Centrul respects prevederile legale fn ceea ce privete adaptSrile necesare pentru persoanele
cu dizabilitSfi (ui cu deschidere larga, nu exists scSri i praguri interioare, etc.). AvSnd in
vedere ca in centru se efectueazS lucrSri majore de igienizare ?i reabilitare, se va avea in
vedere adaptarea suplimentarS a unui grap sanitar.

13.Recomandare: amenajarea in curtea centrului a mai multor locuri de recreere cu
bdncufe, cu arbu^^i ornamentali, cu ronduri cu flori, pomi fructiferi etc.,  conform
prevederilor din Anexa nr. 1 a Ordinului nr. 82/2019.

Spa^iile exterioare sunt amenajate i dotate astfel incSt sS ofere siguranja beneficiarilor, in
curtea centrului fund amplasate foioare/pavilioane in care beneficiarii desfaoarS activit&^i de
terapie ocupa^ionala ?i ergoterapie.

Permanent se urmSreijfte imbunStStirea condijiilor de care beneficiazS persoanele cu
dizabilitSji, periodic fiind efectuate lucrari de amenajare a spajiilor exterioare ale centrului.

14.Recomandare: infiinfarea de cdtre flecare psiholog a unui Registru de evidenfd a actelor
profesionale, numerotat, ^^ampilat, conform rubricafiei stabilite de Colegiul Psihologilor din
Romania.

Activitatea celor doi psihologi ai centrului se va evidenjia diferen^iat, in conformitate cu
prevederile legale in vigoare.

15.Recomandare: asigurarea dotdrii metodologice de  specialitate pentru cabinetul
psihologic in vederea evaludrii psihologice adecvate a beneficiarilor din centru, prin metode
$i tehnici de evaluare standardizate, validate de Colegiul Psihologilor din Romania, care sd
rdspundd nevoilor obligatorii de evaluare psihologicd a beneficiarilor.

Cei doi psihologi din cadrul centrului ii desfSoarS activitatea conform Legii nr. 213/2004
privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberS practicS, infiin^area, organizarea ?i
functionarea Colegiului Psihologilor din Rom^nia. Direcfia Generals de Asisten^S Socials ?i
Protec^ia Copilului Dolj asigurS tot suportul speciali?tilor angaja^i in cadrul mstitujiei pentru
ca acetia sS-i desfSoare activitatea in condijii optime, iar beneficiarilor sS le fie fumizate
servicii de calitate.

16.Recomandare: aducerea la cuno^tinfd de cdtre echipa multidisciplinard a Fiei de
evaluare a beneficiarului sau reprezentantului legal i semnarea de cdtre ace^^ia.

fn cadrul evaluarii, echipa multidisciplinarS implies beneficiarul, ascultS i ^ine cont de opinia

acestuia. Trebuie |inut cont de faptul cS majoritatea beneficiarilor centrului sunt persoane cu
dizabilitA^i a cSror capacitate de injelegere este afectatS, aspect men^ionat in fiele de evaluare
i, din acest motiv, pe aceste fie lipsete semnStura beneficiarilor in cauzS.

Fia de evaluare a beneficiarului este semnatS de persoanele care au efectuat evaluarea i este
adusS la cunotin^a beneficiarului/reperezentantului legal care poate solicita
informaiii/explicaiii suplimentare in raport cu rezultatele evaluSrii.

In situalia in care reprezentantul legal nu poate fi prezent pentru a semna fia de evaluare,
acesta opteazS in scris pentru a nu participa la evaluare. fn acest caz, asistentul social depune
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diligen^ele necesare informarii repezentantului legal cu privire la rezultatul evaluSrii
beneficiarului.

Fia de evaluare a beneficiarului se arhiveazS in dosarul personal al acestuia.

17.Recomandare: includerea la dosarul fiecdrui bemflciar a Fi^ei de monitorizare a
servidilor, conform prevederilor legate in vigoare.

Centrul asigura monitorizarea situa^iei beneficiarului i a aplicarii planului personalizat.
Fiecare beneficiar are desemnat un manager de caz care coordoneaza, monitorizeaza ^i
evalueaza implementarea planului personalizat al beneficiarului. Pentru monitorizarea
situa^iei beneficiarului i a aplicarii planului personalizat se utilizeaza fia de monitorizare.

Managerul de caz organizeaza lunar intainiri de lucru cu echipa multidisciplinara i personalul
implicat in acordarea serviciilor catre beneficiar. Cu ocazia intSlnirii de lucru, managerul de
caz intocmete la sediul centrului, pentru fiecare beneficiar, minuta intalnirii in vederea
evaluarii progresului. Sinteza discujiilor se regasete in fia de monitorizare care este
inaintata, in copie, centrului.

Fi?a de monitorizare inso^ita de planul personalizat sunt incluse in dosarul personal al
beneficiarului.

18.Recomandare: consemnarea tuturor cazurilor deosebite in Registrul de evidenfd a
cazurllor de neglijare, exploatare, violenfd fi abuz.

fn situatia existen^ei cazurilor de neglijare, exploatare, violenta, tratament degradant, abuz

emotional, fizic sau sexual, responsabilul de caz le inregistreaza in Registrul de evidenta a
cazurilor de neglijare, exploatare, violenta i abuz.

eful centrului actfoneaza pentm rezolvarea tuturor situatiilor de neglijare, exploatare,
violenta, tratament degradant, abuz emotional, fizic sau sexual asupra beneficiarilor, cu
sprijinul acestora, al personalulul din centra i/sau al organelor abilitate.

Responsabilul de caz arhiveaza separat toate sesizarile referitoare la cazurile de neglijare,
exploatare, violenta i abuz impreuna cu solufiile de rezolvare.


