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RaportuI este structurat pe trei capitole, dup& cum urmeaza:

1.Cadrui general ^i organizarea acrivitatii de monitorizare.

2.Constatarile rezultate din activitatea de monitorizare.

3.Recomand^ri.
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Report de vizitfl: Centrul Rezidential pentru Copilul cu DizabilitSti Piatra Neamt, jude^ul Neamt

1.Cadrul general i organizarea vizitei

Prin Legea nr. 109/2009, Romania a ratificat Protocolul op^ional (denumit in continuare
OPCAT), adoptat la New York la 18 decembrie 2002, la Convenfia impotriva torturii i altor

pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, adoptate la New York la 10 decembrie

1984.

Domeniul privind prevenirea torturii in locurile de deten^ie din cadrul institutiei Avocatul

Poporului indeplinete atribu^iile de Mecanism Na^ional de Prevenire a torturii (MNP), conform

prevederilor OPCAT, monitorizand in mod regulat tratamentul aplicat persoanelor private de
libertate. In acest sens, MNP poate vizita, anun|at sau inopinat, locurile in care persoanele sunt

private de libertate, in sensul art. 4 din OPCAT.

Avand in vedere situa^ia exceptiona^ cu care s-a confruntat Romania in contextul pandemiei
de coronavirus, a fost necesara aplicarea unor mSsuri ferme pentru combaterea rSspandirii COVID-

19, iar MNP, ca entitate implicate in monitorizarea condi^iilor de via^a i a tratamentului aplicat
persoanelor aflate in locuri de detenjie, a urnterit permanent respectarea prevederilor legale ?i a
standardelor ra^ionale i internationale in materia respecterii drepturilor fiindamentele, precum i
interzicerea torturii i a altor rele tratamente.

In temeiul OPCAT, precum i a art. 4, art. 16 alin. (1), art. 35 lit. a) ?i art. 39 alin. (3) din
Legea nr. 35/1997 privind organizarea i func^ionarea institu^iei Avocatul Poporului, republicatS,
coroborate cu dispozitiile Ordinului Avocatului Poporului nr. 134/2019 privind aprobarea

imputernicirilor i ordinelor de deplasare in scopul realizarii anchetelor i vizitelor, in data de

28.09.2021, a fost efectuate o vizite la Centrul Rezidential pentru Copilul cu Dizabiliteji Piatra-
Neamt, judepil Neamt, avSnd ca obiective consolidarea protectiei persoanelor aflate in locuri de
deten^ie impotriva torturii ?i a pedepselor i tratamentelor inumane sau degradante, precum i
verificarea altor aspecte cu relevante pentru activitatea Mecanismului National de Prevenire a

Torturii in locurile de deten^e, care pot apSrea in timpul vizitei.
Echipa de vizitare a fost formate din: doamnai domnul.,

consilieri ai Centrului Zonal Backu al institutiei Avocatul Poporului, domnul, medic,
i doamnapsiholog, colaboratori externi, precum i domnul

. reprezentant al organizatiei neguvernamentale Pro Democratia Piatra-Neamt.

2.Constaterile rezultate din vizita efectuata.

Centrul Rezidential pentru Copilul cu Dizabiliteti Piatra-Neamt functioneaz^ ca institu^e
publica de interes local, f5te personalitete juridic^, in structure Directiei Generale de Asistenta
Socials i Protectia Copilului Neamt. Centrul rezidential pentru copilul cu dizabiliteti a fost

infiintat in baza H.C.J. Neamt nr. 34/2010, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr.102/1999
aprobate i completate prin Legea nr. 519/2002. Centrul era acreditat conform Certificatului de
acreditare seria AF, nr. 001084/03.06.2014 i avea Licenta de functionare seriaLF, nr. 000060 din

date de 12.05.2020.

Misiunea centrului conste in fiirnizarea i asigurarea accesului copiilor cu dizabiliteti, pe o

perioada determinata, la gSzduire, ingrijire, educatie, recuperare i pregStire in vederea reintegrSrii
sau integrSrii familiale i sociale.
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Centrul functioneaza cu respectarea prevederilor Legii nr. 292/2011 a asistenfei sociale,
ale Legii nr. 272/2004 privind protecjia i promovarea drepturilor copilului, republicata, cu

modificarile i completarile ulterioare, precura ^i ale Legii nr. 448/2006 privind protecjia i
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, iar standardul minim de calitate
aplicabil este Ordinul nr. 25/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru

serviciile sociale de tip rezidenfial destinate copiilor din sistemul de protectie speciaia.

Unitatea se organizeaza i functioneaza cu respectarea principiilor generate care

guvemeaza sistemul na^ional de asisten^a sociaia, precum i a principiilor specifice care stau la
baza acordarii serviciilor sociale prevazute in legislatia specifica, in conventiile internationale

ratificate prin lege ?i in celelalte acte internationale in materie la care Romania este parte, precum
i in standardele minime de calitate aplicabile.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate in cadrul centrului sunt copiii/tinerii cu dizabilita^i
separa^i, temporar sau definitiv, de parin^ii lor, ca urmare a stabilirii, in condi^iile legii, a masurii
plasamentului in acest tip de serviciu i tinerii care au implinit vlrsta de 18 ani i beneficiaza de
protecfie speciaia, in condi^iile legii.

La data vizitei, in centrul rezidenjial erau cazaji 39 de beneficiari (13 fete i 26 de baie^i,
cu v^rste cuprinse intre 1-20 de ani), la o capacitate de 50 de locuri. Beneficiarii centrului

proveneau din familii, din serviciul de asistenta maternaia profesionista, precum i din alte centre
rezidentiale.

Centrul aplica o serie de proceduri proprii (admiterea in centru; incetarea serviciilor in
centru; solufionarea situa^iilor de absenteism al copilului; identificarea, semnalarea ^i solujionarea
situa^iilor de abuz, neglijare sau exploatare; evaluarea i prevenirea riscurilor), elaborate de
D.G.A.S.P.C. Neam{ ?i cunoscute de conducerea centrului i de personalul de specialitate.

Pentru fiecare copil protejat in centru era intocmit un dosar, denumit dosarul personal al
beneficiarului. Dupa analiza unor astfel de dosare, membrii echipei de vizitare au retinut ca acestea

erau conforme ?i complete, contineau documentele obligatorii, printre care mentionam: dispozitia
directorului executiv al D.G.A.S.P.C. Neamf privind instituirea plasamentului in regim de urgenta
sau, dupa caz, hotar^rea comisiei pentru protectia copilului sau a instan|ei de judecata privind
instituirea/incetarea masurii de protectie; copia certificatului de natere al copilului; copii ale

actelor de stare civila ale pariniilor; documentul care consemneaza opinia copilului cu privire la
stabilirea masurii de protectie, pentru copilul care a implinit v^rsta de 10 ani; planul de acomodare
a copilului; planul individualizat de protectie a copilului; fia de evaluare sociaia a copilului; fia
de evaluare medicaia a copilului; fia de evaluare psihologica a copilului; fia de evaluare

educationala a copilului; rapoartele periodice privind verificarea imprejurarilor care au stat la bazaj
stabilirii masurilor de protectie speciaia; rapoartele trimestriale privind evolutia dezvoltarii fizice,

mentale, spirituale, morale sau sociale a copilului i a modului in care acesta este ingrijit; contractul
de furnizare servicii incheiat, dupa caz, cu parin^ copilului sau cu copilul dupa implinirea vSrstei

de 16 ani; alte documente relevante pentru situatia i evolutia copilului in centru.
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Conducerea centrului era asiguratS de catre un ef centru, acesta i coordonatorul
personalului de specilitate luand parte la discutiile cu membrii echipei de vizitare, alSturi de

personal de specialitate de ingrijire i asisten^S.

Centrul func^iona cu un numSr total de 88,5 posturi, dintre care erau ocupate 77, fiind

vacante urmatoarele 12 posturi: 1 post cu Vi normS pedagog social, 1 post logoped, 1 post
psiholog stagiar, 2 posturi asistent medical, 1 post instructor-educator activit^ de

resocializare i 6 posturi de pedagog social. Pe parcursul anilor 2020-2021, panS la efectuarea
vizitei, fuseserS organizate mai multe concursuri in urma cSrora se angajaserS 4 infirmiere, 1
pedagog social, 2 supraveghetori de noapte i 1 asistent social debutant. Conform informajiilor
primite de la conducerea centrului, personalul unitS^ii avea fie de aptitudine profesionalS avizate

de medicul de medicina muncii pentru anul in curs.

Referitor la personal, din informafiile furnizate de cStre conducerea centrului, a reieit cS

acesta i-a desfSurat activitatea sub influen^a perioadei de pandemie, care a presupus perioade de
izolare la locul de muncS, ce au avut ca efect stSri de incordare psihicS prelungita, reducerea
randamentului de lucru, suprasolicitare in ceea ce privete indeplinirea sarcinilor de lucru (numar

redus de angaja^i care asigura ingrijirea copiilor pe fiecare perioada de izolare, precum i in
perioadele de carantina a persoanelor bolnave) i adaptarea la noile condi^ii. Toate acestea au avut
ca efect creterea numarului de imbolnaviri in randul personalului, astfel ca s-a inregistrat o

cre?tere a numarului de concedii medicale. Avand in vedere aceste aspecte, membrii echipei de

vizitare considers necesar s& se efectueze demersurile necesare pentru asigurarea serviciilor,

corespunzStoare beneficiarilor, prin angajarea de personal pe posturile vacante. TotodatS,
sunt necesare demersuri pentru prevenirea, reducerea stresului la locul de munca prin
tehnici specifice livrate de un specialist in domeniu (fie de catre psihologii angajafi, fie de

catre specialiti contractafi din exterior).
Monitorizarea permanent^ a activita^ii personalului a evidenjiat i o serie de abateri ale

acestuia, motiv pentru care, in anul 2020 s-au aplicat 2 sanc^iuni (1 reducere a salariului cu 5 %
pentru 1 lunS; 1 reducere a salariului cu 10 % pentru 2 luni), in anul 2021, panS la data efectuSrii

vizitei, nefiind inregistrate sancliuni discipinare.
Finan^area cheltuielilor centrului era asigurata, in condi(iile legii, din urmStoarele surse:

contribu^ia persoanelor beneficiare sau a intretinStorilor acestora, dupS caz; bugetul Consiliului

Jude^ean Neaml; bugetvil de stat; dona^ii, sponsorizSri sau alte contribulii din partea persoanelor
fizice ori juridice, din (ar5 i din strSinState; fonduri externe rambursabile i nerambursabile; alte

surse de finantare, in conformitate cu legisla^ia in vigoare.
Referitor la fondurile alocate pentru desf^^urarea in bune condi^ii a activitSJilor din centru,

acestea au fost apreciate de personalul unit^^ii ca fiind suficiente desfSurSrii activitS^ii centrului.

Centrul reziden(ial pentru copilul cu dizabilit&Ji  Piatra-Neaml de^inea urmStoarele

autoriza(ii/avize:
- autoriza^ia sanitarS de func^ionare nr. 21/10.02.2017 emisade c^tre Direc^ia de SSnState Publics

NeamJ:;
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-autorizatia sanitar-veterinara nr.VA744/12.02.2016 eliberata de Direcjia Sanitar Veterinara i
Siguranja Alimentelor Neamf;

-autorizatia de prevenire ?i stingere a incendiilor nr. I 591.013/19.09.2000 emisa de Grupul de
Pompieri "Petrodava" al judetului Neam|.

Ca localizare, Centrul Rezidential pentru Copilul cu Dizabilitati Piatra-Nearat este amplasat
in comunitate, in municipiul Piatra-Neamt, str. Valea Alba, nr. 35, ceea ce permite accesul

beneficiarilor din/la toate zonele ora?ului.

Centrul rezidential este amplasat pe un teren in suprafata de peste 30000 mp aflat in

proprietatea D.G.A.S.P.C. NeamJ, fund compus din trei pavilioane de cazare (fiecare in suprafata
de aproximativ 500 mp.), un pavilion administrativ $i un pavilion central.

Toate pavilioanele de cazare aveau aceeai structura, dupa cum unneaza:
-6 dormitoare (3 pe tronsonul unde erau cazati baietii, din care 1 izolator cu un loc, 1 camera cu
4 locuri i 1 camera cu 3 locuri, precum i 3 camere pe tronsonul unde erau cazate fetele, din care
1 izolator cu un loc, 1 camera cu 4 locuri ?i 1 camera cu 3 locuri). Fiecare dormitor era dotat cu

paturi, dulapuri, noptiere, covor, masa, scaune;
-1 living (camera de petrecere a timpului liber) dotat cu televizor, comoda, canapele, masa,
scaune, dulapuri pentru jucarii, carti, materiale didactice etc.;
-1 oficiu pentru incaizirea hranei, dotat cu dulapuri pentru veseia, masa de inox, chiuveta, aragaz,
hota, cuptor cu microunde, frigider;

-4 bai pentru copii, dintre care 2 prevazute cu cada $i 2 prevazute cu du;
-2 grupuri sanitare pentru personal (barbati/femei);
-1 birou al personalului de ingrijire i supraveghere;
-1 spaiator dotat cu ma^ina de spaiat rufe, uscator, rafturi pentru haine, couri de rufe;
-2 vestiare ale personalului;
-1 incapere destinata depozitarii materialelor de curatenie i dezinfectanti.

La data efectuarii vizitei, in primul pavilion erau cazati 15 beneficiari (5 fete ?i 10 baieti),

care urmau cursuri la diverse coli din oraele Piatra-Neamt i Roman. Doi beneficiari erau nou-
sositi, fiind in evaluare i in curs de transfer catre invajamantul de masa.

Dormitoarele erau incapatoare, luminoase i curate, iar atmosfera era piacuta. Camera de

petrecere a timpului liber si oficiul pentru incaizirea hranei erau curate. Conform informatiilor
furnizate de personalul centrului, igienizarea ?i dezinfectia spatiilor era efectuata de ingrijitoare,

care erau ajutate de copii la activitatile potrivite, conform v^rstei i gradului lor de dezvoltare i
intelegere. Beneficiarii din acest pavilion primeau suport ?i asistenta adecvata nevoilor proprii, in
vederea asigurarii unui stil de viata ct mai autonom i activ. Din observa^le membrilor echipei
de vizitare a reieit ca centrul punea la dispozitia beneficiarilor echipamentele i materialele

necesare pentru realizarea activitatilor de ingrijire personala.
In eel de-al doilea pavilion erau caza^i 11 beneficiari (2 fete ?i 9 baieti), dintre care 5 baieti

urmau cursuri la Centrul colar pentru Educa^e Incluziva ,,Al.Roca" din Piatra-Neamt, 1
beneficiar urma cursuri pentru copiii cu deficiente de auz ale unui liceu din Vicovul de Sus -

Suceava, 2 beneficiari erau in curs de orientare fcolara, 2 erau ne^colarizabili ?i 1 beneficiar era

4
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antepre$colar (cu varsta de aproximativ 2 ani). Trei dintre beneficiari erau utilizatori de scaun
rulant.

i in acest pavilion s-a observat cS dormitoarele erau inc&pStoare, luminoase i curate, iar

camera de petrecere a timpului liber, baile i oficiul pentru incSlzirea hranei erau curate. Copiii

care necesitau sau, dupa caz, solicitau suport pentru efectuarea igienei personale erau ajuta^i de

personalul de ingrijire. Conform informaiiilor primite de lapersonalul centrului i de la beneficiari,

copiii care nu se puteau ingriji singuri (spSlat par^ial sau total, pieptanat, imbrScat/dezbracat,
incaliat/desc&l^at, transfer in fotoliu etc.) primeau ajutor zilnic de la personalul centrului.

In eel de-al treilea pavilion erau cazaji 13 beneficiari (6 fete i 7 baie|i), dintre care 5 urmau
cursuri la Centrul colar pentru Educa^e IncluzivS ,,Al.Roca" din Piatra-Neamf, 1 beneficiar

urma cursuri pentru copiii cu deficien^e de auz ale unui liceu din Vicovul de Sus - Suceava, 1

beneficiar era in invSt^mant de tipul "A doua ans&" i 6 beneficiari, cu vSrste cuprinse intre

11-18 ani, erau ne?colarizabili. Cinci dintre beneficiari erau utilizatori de scaun rulant. Din
informatiile fiirnizate de catre personalul centrului, a reie?it ca fotoliile rulante erau in stare buna

^i proveneau din achizijii facute prin intermediul Casei de Asigurari de SSn^ate Neam^ i din
sponsorizari.

i in acest pavilion s-a observat ca dormitoarele erau inc^patoare, luminoase i curate, iar
camera de petrecere a timpului liber, baile i oficiul pentru incaizirea hranei erau curate. Copiii
primeau suport pentru efectuarea igienei personale, fund ajutaji de personalul de ingrijire. De
asemenea, personalul centrului asigura suportul necesar copiilor cu deficien^e/dizabilitati
locomotorii i senzoriale pentru efectuarea deplasarii acestora in centru i in exterior, pentru

facilitarea comunicarii cu ceilal^i copii, cu personalul centrului i cu alte persoane la distan^a,
pentru participarea la activita^ile organizate in centru i in afara acestuia etc.

La data efectuarii vizitei, un pavilion era in carantina, motivat de faptul ca un beneficiar

fusese depistat pozitiv cu virusul SARS-COV-2, astfel ca membrii echipei de vizitare au putut
observa condi|iile de cazare i de tratament din exterior, iar discu^iile cu benficiarii din pavilion s-
au purtat de la distan^a, cu respectarea conditiilor de preveniie i proteciie pentru infec^ia cu

COVID-19.
Conform informatiilor furnizate de catre conducerea centrului, in anul 2020, in pavilionul

administrativ i in pavilionul 3 de cazare s-au efectuat lucrari de inlocuire i reparare a pardoselii,

in valoare de 54.101,55 lei. De asemenea, pe parcursul anului 2021 au fost aduse imbunatajiri la
spajiile de pregatire a hranei, la spalatorii i la camerele de cazare, prin achizi^ionarea de diverse

produse i materiale (blender, prajitor de paine, uscator de rufe, maina de spalat rufe, corp mobil

birou, etajera, comoda, dulap mare etc.).
Bucataria ^i sala de mese erau localizate in pavilionul central, fund dotate corespunzator

cu instala^ii, aparatura i echipamente specifice (chiuvete cu apa curenta, echipamente pentru

pregatirea hranei, frigider, congelator, ffigider pentru probele de m^ncare etc.), cu materiale uor
de igienizat i cu mobilier suficient. Beneficiarii centrului primeau 3 mese pe zi i 2 suplimente,

masa fund servita in camere sau la sala de mese, fund ajuta^i de catre personalul de serviciu. In
zilele de marti i joi, beneficiarii care urmau cursurile Centrului colar pentru Educa^e Incluziva

5
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"Al. Roca" Piatra-Neam^ serveau micul dejun, pranzul i suplimentele in timpul programului de

coaia, cu ajutorul personalului de serviciu.

Meniurile erau stabilite lunar, cu consultarea unui nutrifionist dietetician (Contract de
colaborare nr. 1694/07.05.2019), astfel inc^t se asigura o alimenta^ie echilibrata din punct de
vedere caloric i nutritiv, in conformitate cu nevoile biologice specifice fiecfirei v&rste ?i a stftrii

de sfinfitate a fiecarui beneficiar. Din discu^iile cu beneficiarii a reie?it c& ace^tia erau mul^umi^i
de meniul primit.

Conform informa^iilor primite de la personalul centrului, la stabilirea meniurilor se tinea
cont de necesarul zilnic de calorii i substanje nutritive pentru copii i adolescenji, conform

prevederilor Ordinului Ministrului Sanatajii nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igiena
privind unitStile pentru ocrotirea, educarea i instruirea copiilor i tinerilor, precum ^i de

preferintele beneficiarilor.

Din analiza meniurilor a reieit c& erau preg&tite mai multe meniuri, pe categorii de regim:
regim comun, regim pentru colarii Centrului colar pentru Educatie IncluzivS Al. Ro?ca
Piatra-Neamj, regim dietetic, regim special (gastric), regim desodat. Meniul de regim comun
cuprindea in ziua efectu&rii vizitei urmStoarele alimente: mic dejun - lapte cu ciocolatS calda,
paine, pate de pore, rulada de pui; supliment la ora 10 - struguri; pninz - ciorba radauteana,
chifteluje marinate cu mamaiiguja; supliment la ora 16 - comuleje cu rahat; cina plachie de pe?te
i salata de fructe. Meniul de regim gastric cuprindea, in ziua efectuarii vizitei, urmatoarele

alimente: mic dejun - lapte cu fulgi de porumb, paine, pate de pore, unca presata; supliment la

ora 10 - banane sau lapte cu gri; pr^nz- supa de pui, pulpe la cuptor cu sote de legume proaspete;
supliment la ora 16 - banane sau lapte cu gri; cina - plachie de pete, salata de fructe, lapte cu
cereale.

Curtea centrului este amenajata cu spajiu verde pentru activita^i in aer liber, precum i cu
locdejoaca.

Centrul de^inea un autoturism cu 7 locuri, cu ajutorul caruia beneficiarii erau transporta^i
la diverse institu^ii (?coli, spitale etc.) pentru desfaurarea unor activita^i sau pentru primirea de

ingrijiri medicale de specialitate.

Din informa^iile fiirnizate de catre personalul centrului, a reieit ca unitatea este in curs de
reorganizare, conform Programului Na^ional inijiat de autorita^i in vederea dezinstitujionalizarii
copiilor, urm^nd sa fie infrin^at un tip de serviciu reziden^ial nou destinat copiilor cu dizabilita^i

neuropsihice i deficiente asociate (case de tip familial), care va fi deservit de Centrul de Zi de
Recuperare. Copiii vor beneficia de cazare, hrana, echipare i activitaii instructiv-educative,
conform standardelor minime de calitate i recomandarilor din planurile de abilitare/reabilitare i
din planurile individualizate de protec^ie.

Conform Planului de inchidere a centrului, urmau sa fie disponibile 3 case de tip familial
i 1 modul de tip familial. Copiii vor beneficia de terapii de abilitare/reabilitare (consiliere

psihologica i sociaia, psihopedagogica, logopedica, kinetoterapie, meloterapie, stimulare

senzoriaia, asisten^a medicaia), conform standardelor minime de calitate i recomandarilor din
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planurile de abilitare/reabilitare i din planurile individualizate de protec^ie in cadrul actualului
Centru de Zi.

Avand in vedere specificul afecjiunilor beneficiarilor centrului, echipa de vizitare

considers cS evaluarea nevoilor copiilor aflati in Centrul Reziden^ial pentru Copilul cu

Dizabilitafi Piatra-Neamj, judeful Neamf este o etapS esen^ialS in cadrul strategiei de
dezinstitufionalizare, astfel incat sa se identifice solufii care sS asigure bunSstarea ^i

securitatea copilului, prin asigurarea corespunzStoare a asistenjei medicale ?i psiho-sociale.

Mai mult, strategia de dezinstitu^ionalizare trebuie sS fie impiementata dupS ce se identifies
solufii mai bune pentru fiecare copil din centru, prin evaluarea multidisciplinarS centratS in

principal pe copil, avand drept scop in^elegerea completa a situa^iei acestuia.
Membrii echipei de vizitare au studiat o serie de registre folosite in activitatea centrului,

cum ar fi: Registrul de eviden^ a incidentelor deosebite, Registrul de eviden^ a cazurilor de abuz,
neglijenjS i discriminare, Registrul privind instruirea i formarea continuS a personalului,
Registrul privind informarea ?i consilierea beneficiarilor etc.

Registrul de eviden^S a incidentelor deosebite con^inea cateva cazuri de parasire a centrului
fara permisiune, din discutiile purtate cu personalul centrului reieind ca Procedura privind

solujionarca situa^iilor de absenteism al copilului/ situa^iilor de parasire a centrului fSra permisiune
era cunoscuta de catre personal i beneficiari, existSnd o buna colaborare cu Politia JudeteanS
NeamJ. Dupa readucerea in centru, minorii care parasisera centrul f&rS permisiune erau inclui in
programe de consiliere personalizata, in vederea corectarii comportamentului, fiindu-le prezentate
pericolele la care se expun i consecin^ele nerespectarii biletelor de voie. In conformitate cu
Ordinul nr. 25/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de
tip reziden^ial destinate copiilor din sistemul de protec^ie speciaia, se avea in vedere ca sanc^iunile

aplicate in cazul unor comportamente care nu respectau, in mod repetat, normele interne sa fie
constructive i sa aiba scop educativ (nu mai primeau bilet de voie o perioada limitata de timp).
Din discu^iile purtate cu prsonalul centrului i din -analiza registrului de evidenta a incidentelor

deosebite, a reieit ca nu fusesera inregistrate cazuri de deces sau suicid pe parcursul anilor 2020-

2021.
Registrul de evidenja a cazurilor de abuz sau neglijare con^inea pentru anii 2020-2021 un

numar de trei inscrieri, cu privire la agresiuni intre beneficiari (2 cazuri in anul 2020), precum i

cazul unei beneficiare c^ire ar fi fost agresata fizic de catre un agent de paza (in anul 2021). Din

discu^iile purtate cu personalul i din analiza documenta^iei aferente cazurilor, a reieit faptul ca
fusese aplicata Procedura privind identificarea, semnalarea i solujionarea cazurilor de abuz,
neglijare i exploatare sau orice alta forma de violenja asupra copilului, fund intocmite

corespunzator documentele prevazute in procedura (fia de semnalare a abuzului sau neglijarii
copilului, registrul de eviden^ a cazurilor de abuz sau neglijare), cu respectarea etapelor activita^ii
procedurale.

De^i numarul cazurilor de abuz sau neglijare era redus, membrii echipei de vizitare
considers oportun sS se efectueze demersuri pentru intensificarea supravegherii

beneficiarilor din centru cunoscu^i ca avSnd comportamente agresive, precum ?i pentru
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instruirea ^i formarea continua a personalului cu privire la identificarea, semnalarea i

solufionarea cazurilor de abuz, neglijare ^i exploatare, ori a oricarei alte forme de violenfS

asupra copilului.
Conform Registrului privind instruirea ?i formarea continua a personalului, pe parcursul

anului 2021 avuseserS loc instruiri pe diverse teme, inclusiv acordarea primului ajutor in caz de

urgen^a, prevenirea i combaterea cazurilor de abuz, neglijare sau exploatare, precum i
solu^ionarea unor astfel de cazuri.

In ceea ce privete activita^ile de instruire cu beneficiarii, conform Registrului privind
informarea/instruirea i consilierea beneficiarilor, fusesera derulate informari pe teme cum ar fi:
educa^e pentru sanatate, reguli de comportament, dreptul de a face propuneri ?i sugestii, reguli de

prevenire a infectarii cu COVID-19.

Referhor la acordarea asistenfei medicate, aceasta era asigurata de catre un medic angajat
cu 54 norma, de catre 6 asistente medicale, precum i de 20 de infirmiere, angajate pe perioada
nedeterminata, fiind vacante 2 posturi de asistent medical.

Medicul angajat nu era in rela^e contractua^ cu Casa Judejeana de Asigurari de Sanatate
Neam^, astfel ca beneficiarii erau inscrii pe listele diverilor medici de familie din municipiul
Piatra-Neaml, care acordau consullalii, prescriau tratamente medicale, eliberau refete,

ncdcplasandu-se in cadrul centrului. Pe perioada pandemiei, asigurarea asistentei medicale s-a
realizat preponderent prin metode alternative de comunicare (online, telefonic). Consulturile de

specialitate se realizau prin transportarea beneficiarilor la diversele unitafi sanitare de pe raza
ora?ului Piatra-Neam^, cu ma^ina din dotarea centrului.

Medicul centrului recupera re^etele prescrise de medicii de familie pe listele carora se aflau
copiii, iar re^etele erau onorate de farmacii i medicamentele aduse de personalul medical la centru.

Pentru monitorizarea starii de sanatate i acordarea ingrijirilor medicale, centrul de^inea o camera
dotata cu pat/canapea de consultatii, precum i aparat de urgenta aprovizionat cu medicamentele
i materialele consumabile prevazute de normativele in vigoare.

A fost studiat Registrul de consulta^ii i tratamente, in care erau consemnate consulta^i^e
efectuate de la inceputul anului 2021 i pana la data efectuarii vizitei. Erau notate datele personale
ale beneficiarilor, diagnosticele medicale, numele medicamentelor recomandate, precum i
informafii despre persoana care a recomandat respectivul tratament ^i modul efectiv de realizare a
acestuia.

La nivelul centrului rezidenjial exista un raport de tura al asistentelor medicale, in care era

consemnata activitatea desfaurata pe parcursul unei zile: administrarea tratamentelor,
supravegherea medicaia in cazurile beneficiarilor cu probleme de sanatate, monitorizarea
beneficiarilor (prin termometrizare, satura^ia in oxigen a sangelui, examen clinic) din punct de
vedere aposibilei infectari cu noul coronavirus, controlul respectarii masurilor de igiena personaia
i de curajenie in centru, completarea documentelor medicale, realizarea consulturilor de

specialitate.

Totodata, erau intocmite fie de observa^ie a starii de sanatate a beneficiarului in care se
men^ionau serviciile/interveniiile/tratamentele efectuate.  In registru/fia de observatie se
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consemna numele beneficiarului i varsta, data efectu^rii consultatiei/tratamentului/intervenfiei de
specialitate, medicamentele utilizate (denumire, cantitate), materialele sanitare folosite, semnStura
personalului de specialitate i semnatura beneficiarului.\

La nivelul centrului reziden^ial era utilizata o condica pentru eviden^a medicamentelor i!
materialelor sanitare consumabile, completata corespunzator.

Avand in vedere multitudinea de activitati cu caracter medical care se desf&^urau in;

cadrul centrului reziden^ial, echipa de vizitare considers necesara ocuparea posturilorj

vacante de asistent medical, precum i analizarea posibilitSfii de angajare a unui medic cu|
norma intreagS, in scopul asigurarii unei asistente medicate corespunzatoare tuturor

beneficiarilor centrului.I
Centrul Rezidenjial pentru Copilul cu Dizabilitati Piatra-Neamj: avea organizata o camera'

pentru acordarea ingrijirilor medicale, dotata cu mobilier (pat consulta^ii, dulap de medicamente,j
birou etc.), cu aparatura specifica (tensiometru, stetoscop, pulsoximetru, termometre etc.), precum:
i cu aparat de urgen^S, care con^inea medicamentele necesare in situajii neprevazute. Totodata,j

centrul de(inea un spa(iu inchis cu cheie, in care erau depozitate medicamentele i materialelej
necesare tratamentelor medicale. Accesul la spa^iul respectiv il avea doar personalul medical, iar|

aprovizionarea se realiza numai in prczcn^a personalului medical sau a coordonatorului centrului.]

Centrul de^inea spa(ii igienico-sanitare: saia de duuri (separate pe sexe) i camere de baie,j
dotate cu echipamentele necesare i instala(iile pentru alimentare cu apS caldS i rece, amenajate

corespunzator pentru evitarea posibilelor accidente i a oricaror riscuri de infec^^e.
La nivelul Centrului Reziden^ial pentru Copilul cu Dizabilita(i Piatra-Neam^ erau cazate

un numSr de 13 de fete cu varsta cuprinsa intre 10 i 19 de ani. Din relatarile conducerii centrului
a rezultat faptul ca la data vizitei o beneficiara cu varsta de 18 ani se afla la matemitatea Spitalului
Jude^ean Neam|, unde daduse natere unui baie^el s^natos. Starea de graviditate a fost diagnosticatS
de catre personalul medical cand aceasta avea o evolutie de circa 2 luni, beneficiara fiind ulterior

prezentata pentru monitorizarea sarcinii, atat medicului de familie, cat ?i medicului ginecolog.
Sarcina avusese o evolutie normala, beneficiara urmand atat tratamentul medical necesar, cat i

un program de monitorizare a st^rii generale din punct de vedere psihic i somatic. Din relatarile
personalului a reieit faptul c& beneficiara urma s^ se casatoreascS i s^ se mute cu tatal copilului

in eel mai scurt termen.
De asemenea, din informa^iile primite de la personalul centrului a rezultat faptul c& unele

beneficiare minore erau active sexual, fara a putea fi precizata o cifia concret^, in anii anteriori

efectuarii vizitei fiind inregistrate cazuri de minore insarcinate, care au nascut. Din informaiiile
primite a reieit ca, pentru prevenirea sarcinilor nedorite, se administra, cu acordul minorelor,

tratament de preven^ie. Cu privire la acest aspect, membrii echipei de vizitare consider^ cS este

imperios necesar ca minorele active sexual sa fie consiliate de o serie de speciali^ti (psiholog,

medic, consilier juridic etc.) cu privire la debutul viefii sexuale, masuri de prevenire a
sarcinilor la varste mici, sanatatea reproducerii, toate adaptate nivelului de in^elegere a
acestora etc.
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Ca masuri luate cu scopul prevenirii transmiterii virusului Sars-Cov 2 la nivelul Centrului

Reziden^ial pentru Copilul cu Dizabilita^i Piatra-Neamt, judepil NeamJ, din informa^iile furnizate
de catre conducerea centrului au fost realizate urm&toarele activita^i:

-consultafii zilnice ale copiilor pentru evaluarea starii de s3natate, pentru diagnosticarea

afecfiunilor intercurente ?i stabilirea conduitei terapeutice;

-completarea condicii de medica^e pentru eliberarea acesteia din punctul farmaceutic;
-administrarea tratamentelor cronice, profilactice;

-inso^irea copiilor, periodic, in spital, la controalele pentru reevaluari i ob|inerea gradului de
handicap;

-intocmirea foilor de observatie cu inregistrarea informatiilor despre evolufia zilnica a starii de

s8natate a copiilor;
-raportul medical pe fiecare tura, in care se consemneaza orice modificare a starii de sanatate a
copiilor.
-asigurarea stocurilor de materiale dezinfectante pe baza de clor sau alcool sanitar i/sau mati de
protec^ie, atat prin achizi^ii ale furnizorului de servicii, cat i prin surse suplimentare

(sponsorizari);
-informarea i instruirea personalului cu privire la aplicarea ^i respectarea masurilor men^ionate
in Dispozi{ia metodologica nr. 6377/ANPDCA/09.03.2020 i  intensificarea activita^ilor de
dezinfec^ie a suprafefelor de contact, conform Planurilor de masuri intocmite la nivelul centrului;
-dotarea centrului cu termometru cu infraro?u non-contact, pentru termometrizarea la distanja a
personalului;
-verificarea personalului din punct de vedere al starii de sanatate, la fiecare schimb de tura, de

c8tre personalul medical (informajii clinice, informafii furnizate de catre personal la intrarea in
serviciu vis-a-vis de persoanele cu care a intrat in contact, termometrizare etc.) i raportarea zilnica

catre ^eful de centra a situa^iilor noi aparute.
!n ciuda acestor masuri, de la inceputul pandemiei p^na la data efectuarii vizitei, in centra

au existat beneficiari infecta^i cu noul coronaviras, care s-au vindecat f^ra alte complicajii, precum
i angaja^i care au fost interna^ ?i care, ulterior, s-au vindecat. La data efectuarii vizitei, intr-un

pavilion 1 beneficiar fusese confirmat pozitiv Sars-Cov 2, astfel ca respectivul pavilion era in

carantina, cu respectarea de catre personal i beneficiari a regulilor referitoare la prevenirea i

protec^ia contaminarii cu COVID-19.
Referitor la patologia beneficiarilor centrului, aceasta viza afec^iuni diverse din spectral

tulburarilor de comportament, cat i a afecfiunilor psihiatrice grave (tulburari psihotice,
schizofrenie), cu dependen^ par^iaia sau totaia de ingrijirea specializata (retard psihic grav,
encefalopatie, tetrapareza spastica etc.). To^i aceti copii erau incadraji in grad de handicap.

Alte activita^i efectuate de personalul medical se refereau la evaluarea medicaia i
neuropsihica a tuturor copiilor, controlul stomatologic ^i oftalmologic pentra copiii nou veni^i,
examene medicale de bilani anuale pentru to^i beneficiarii, evaluari medicale trimestriale la to{i
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copiii,elaborarea de PIS-uri de sanatate pentru to^i beneficiarii, asigurarea circuitelor i a izolSrii

beneficiarilor cu test pozitiv SARS-COV 2 ?i care nu au necesitat spitalizare.

Centrul oferea $i servicii de kinetoterapie, existand o sal& de kinetoterapie cu dot&ri i
dispozitive corespunz&toare pentru aceastS activitate. Serviciile asigurate de un kinetoterapeut

constau in activitS^i care se desf&^urau individual, cu un timp alocat per ?edinf& variind intre 30-
45 de minute, o data sau de doua ori pe sSptSmanS, in func^ie de nevoile ^i disponibilitatea

beneficiarilor.

Referitor la acordarea asistentei psihologice, aceasta este asigurata de 2 psihologi
clinicieni, in baza unui Plan individualizat de servicii, elaborat de o echipa pluridisciplinara.

Din informa|iile primite de la personalul centrului a reieit c3 nu exista o procedure

privind activitatea psihologica, membrii echipei de vizitare considerand necesar sa se efectueze

demersuri pentru elaborarea unei proceduri care sa se aplice in centru, cu programe de
interventii ^i activitafi, inclusiv folosirea aceleia^i terminologii in denumirea actelor (ex.
Raport de evaluare psihologica), in concordanfa cu prevederile Legii nr. 213/2004 privind
exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea i

funcfionarea Colegiului Psihologilor din Romania.
Patologia beneficiarilor centrului viza afec^iuni neuropsihice severe, cu dependen^s totals

de adult, iar gradul de in^elegere al unora dintre ei era foarte limitat. Astfel, activitatea
specialistului desemnat fusese orientata spre activitati care vizau abilitarea/reabilitarea acestora,

precum i activitS^i de dezvoltare a deprinderilor de via^S independents.

Avand in vedere tipul de dizabilitafi cSrora se adreseaza i specificul activitatilor

structurate pe nevoile beneficiarilor, membrii echipei de vizitare cosidera oportun sa fie
analizatS posibilitatea infiinfarii unei sali de integrare senzoriala, motivat de faptul ca
intervenjiile senzoriale pot duce la diminuarea anxietS(ii, la creterea capacitS(ii de concentrare a
aten^iei concomitent cu scSderea distractibilitS(ii, la cre^terea confortului in mediul inconjurStor,
la reducerea comportamentelor stereotipe i de autostimulare. TotodatS, aceste interven^iiI
faciliteaza interac(iuni pozitive cu ceilal(i, imbunStS(esc comunicarea i due la dezvoltarea'

autonomiei personale.

Pe parcursul derulSrii vizitei a reieit, din analiza dosarelor beneficiarilor i din discutiile
purtate la cabinetul psihologic, cS instrumentele de lucru erau completate la zi i in conformitate
cu legisla^ia in vigoare, acestea fiind in masurS sS reflecte activitatea speciali$tilor. La cabinetul
psihologic exista un registru/caiet in care erau consemnate toate activit&Jile desfaurate zilnic de

catre specialist, iar dosarele beneficiarilor con^ineau o serie de documente, printre care mentionSm:
FiS monitorizare interven^ie, Program de abilitare/reabilitare, Fi^S evaluare psihologicS etc.^

Centrul reziden(ial pentru copilul cu dizabilit&^i a oferit in anul 2021 servicii de asisten^a'

psihologicS copiilor/tinerilor cu dizabilitati i consiliere pSrin^ilor/familiei acestora, prin cei 2>
psihologi ai centrului, dupS cum urmeazS:s

-au fost desfa?urate 2487 ^edin(e de asisten^S psihologicS (individuale sau de grup);j
-au fost intocmite 230 de fi?e de evaluare psihologica comprehensivS;j

li
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-au fost desfS?urate 108 edinfe de instruire a persoanelor de referintS cu privire la intocmirea

programelor de acomodare, a programelor de intervenfie pentru dezvoltarea deprinderilor i

pregStirea copilului pentru via^a independents;
-au fost desfSurate 45 edin^e de consiliere a pSrintilor/rudelor/persoanelor fa^S de care copiii au

stabilit legSturi de ataament.

Logopedul centrului a oferit beneficiarilor servicii de recuperare logopedicS, fiind realizate
1037 de ?edinfe de recuperare logopedica pentru un numSr mediu de 25 copii/lunS, in concorda^s

cu recomandSrile medicale i cu obiectivele stabilite in P.I.P.
in ceea ce prive?te metodologia, se foloseau teste proiective, Testul Matricele Progresive

Raven, ABAS-2, unele dintre acestea fiind achizi^ionate cu licenfa.
in urma vizitarii camerelor, membrii echipei de vizitare au constatat implicarea activS a

personalului, a educatorilor, a personalului de specialitate - psihologi/psihopedagogi, in rezolvarea
problemelor beneficiarilor centrului, atat a celor care tin de ordin administrativ-organizatoric, cat
i a celor care implies o components afectivS, adresandu-li-se pe ton cald, protectiv ^i securizant,

iar beneficiarii vSdind un ataament sigur, securizant fa^5 de acetia.

Din discutiile purtate cu personalul de specialitate, a reie?it cS, pe parcursul anilor
2020-2021 s-a colaborat cu unitStile de invSt&mSnt ^i s-a mentinul legSlura cu cadrele didactice de
la institutiile de invStSmSnt frecventate de beneficiari, s-au preluat pachetelc cducationalc (online
sau fizic), s-au listat materialele i s-au transmis cStre cadrele didactice fiele/activit&tile realizate
de copiii care ii desfS?urau educatia formalS in sistem online, beneficiarii ^colari fund sprijiniti

in realizarea fielor din pachetul educational.

TotodatS, specialitii din cadrul centrului au colaborat, astfel cS psihologii i
psihopedagogii au comunicat educatorilor problemele comportamentale ?i adaptative ale copiilor
aflati in grijS, in vederea unei mai bune cunoateri a acestora.

Mai mult, personalul centrului a asigurat suportul necesar beneficiarilor aflati in situa^e de
dependents, pentru efectuarea deplasSrii acestora in centru i in exterior, pentru facilitarea

|comunic&rii la distanJS, pentru participarea la activitStile organizate in centru sau in comunitate,

!astfel cS beneficiarii au primit suport i asistentS adecvatS nevoilor proprii, in vederea asigurSrii

!unui stil de viat& cSt mai activ posibil.
{Referitor la acordarea asistenfei sociale, aceasta era desfSuratS de doi asisten^i sociali,
Jcare aveau aviz de exercitarea a profesiei, ambii fiind inscrii in Registrul National al Asistentilor

ISociali din RomSnia i detinand treaptele de competentS profesionalS corespunzStoare activitS^ii
idesfSurate. Asistentii sociali dispuneau de birou ^i dotSri  - computer, acces internet, telefon
|imprimantS etc. i aveau acces la autoturism pentru activitStile desfS?urate in teren.

IDosarele personale ale beneficiarilor erau p&strate intr-o incSpere destinatS doar acestui

scop, cu acces din biroul asistentilor sociali, pe u?a acesteia fiind afiatS o dispozifie a efului de

centru care confinea prevederi referitoare la persoanele care aveau acces la dosarele copiilor.
!Referitor la acest aspect, membrii echipei de vizitare au apreciat cS erau respectate prevederile

jstandardelor de calitate minime obligatorii aplicabile in domeniu referitoare la modul de pSstrare
ja dosarelor personale precum $i la respectarea confidenJialitStii informatiilor confinute in dosare.
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iActivitatea celor doi asisten^i sociali consta in principal in: instrumentarea dosarelor beneficiarilor

pentru incadrarea/reincadrare in grad de handicap i pentru orientare/reorientare $colarS;
iinstrumentarea dosarelor pentru intocmirea actelor de identitate; instrumentarea dosarelor pentru

Ia fi prezentate Comisiei pentru Proptec^ia Copilului sau instan^ei de judecatS cu propuneri

referitoare la mentinerea/incetarea masurii de protecjie specials; intocmirea rapoartelor de

|evaluare/reevaluare; intocmirea fiselor de vizitS, a planurilor de integrare/reintegrare socials,

tsolicitarea de anchete psiho-sociale de la autorit5|ile locale, transmiterea de invita^ii pSrin^ilor

Ipentru stabilirea unor vizite etc. In afara activitStilor de gestionare a dosarelor sociale ale
ibeneficiarilor, asistenfii sociali erau implica|i in organizarea activitStilor de socializare ^i recreere,
Iincurajarea mentinerii legSturii cu familia prin adrese, consilieri telefonice sau fa|5 in fa^S, precum
Ii alte activitSti care vizau respectarea drepturilor copiilor i tinerilor ocroti^i in centru.
IAu fost verificate, aleatoriu, mai multe dosare sociale ale beneficiarilor $i s-a constatat cS

5acestea cuprindeau toate documentele prevSzute de standardele minime de calitate aplicabile
|centrelor reziden^iale pentru copiii cu dizabilitSti. Documentele cuprinse in dosare (fie de

}evaluare, plan de acomodare, plan individualizat de protec^ie, planuri de intervenfie specifics etc.)

jconfineau informa^ii relevante i actualizate, erau corect intocmite, respectau termenele legale de
jintocmire i dc valabilitatc ?i confineau semnSturile tuturor persoanelor responsabile.

Referitor la activita^ile de educa^e non-formalS i informalS, de socializare i de petrecere
a timpului liber, pe parcursul vizitei a reie?it cS, in fiecare dintre cele 3 pavilioane de cazare exista

|im living (earners de petrecere a timpului liber) - dotat cu televizor, comodS, canapele, masS,

scaune, dulapuri pentru jucSrii, cSr^i, materiale didactice. Potrivit datelor furnizate de specialitii

centrului, in anul 2020 s-au desfa^urat 1323 de activitS^i de socializare ^i de petrecere a timpului
liber (in fiecare zi se desfS?urau eel pu^in 2-3 activitSti in fiecare dintre cele 3 pavilioane de cazare),

dintre care 13 excursii la care au participat 15 copii, iar in anul 2021 s-au desfSurat, panS la data;
vizitei, 1300 de activitS^i, dintre care 15 in afara centrului, la care au participat 20 de beneficiari.j

Instituirea stSrii de urgentS ?i apoi a starii de alerts (prelungitS pe toatS perioada anului 2021) nu|
a permis participarea copiilor la taberele organizate anual, limitandu-se totodatS $i deplasSrile in\
alte zone.i

Echipa de speciali^t! formats din doi instructor-educatori i 15 pedagogi sociali asigura
serviciile de educa^e non-formalS i informalS, prin desfS?urarea zilnicS a unor activitSfi specifice
cu scopul achizi^ionSrii/exersSrii deprinderilor de via^S independents de cStre beneficiarii1

centrului, astfel: activitSti gospod5re?ti (curS^enie in camere, servirea mesei, aranjarea hainelor inj

dulap, curS^enie in curtea unitS^ii, spSlat/intins/c&lcat haine, pregStirea hranei, spSlatul vaselor,j

etc); activitSti de insuire a deprinderilor de autonomie personals (igienS personals, insu^irea
deprinderilor de folosire a tacamurilor, gestionarea resurselor financiare, etc); supraveghere i
indrumare zilnicS la participarea la cursurile on-line i la efectuarea temelor; discu^ii zilnice cuj
beneficiarii despre felul in care i-au desfSurat activitatea la coalS i dacS au avut loc evenimentej

care sS-i afecteze; sprijinirea i insotirea copiilor/tinerilor care au dorit sS participe la slujbaj

religioasS de la bisericS sau de la capela centrului; desfSurarea ^edin^elor individuale/de grup dej

i
13!
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instruire/informare/consiliere a beneficiarilor de catre speciali^t! sau de catre persoanele de

referinta.

In centru nu exista o biblioteca, dar copiii erau sprijini^i de catre educatori pentru a-i
intocmi fi?e ?i a imprumuta car^^ de la Biblioteca Judeteana Neamt. Toate activita^ile desfa?urate

de catre personalul de ingrjire i educatie erau consemnate in planificarile periodice, precum i in

procesele verbale i raportarile periodice - lunare/trimestriale/anuale - transmise catre
D.G.A.S.P.C. Neamt.

Referitor la mentinerea legaturii cu familia, dar i cu alte persoane relevante din viata
copiilor, majoritatea beneficiarilor din centru aveau telefoane mobile personale, dar puteau
men^ine legatura cu membrii familiei i prin intermediul telefonului fix al centrului sau prin
intermediul telefoanelor personale ale angajatilor. Pe perioada suspendarii vizitelor in centru (in

timpul starii de urgentS) a fost asigurata posibilitatea intrevederilor on-line cu membrii familiei.
AIn ceea ce prive^te vizitele, conform datelor din registrul de vizite $i informatiilor furnizate de
specialitii centrului, in anul 2020 au fost inregistrate 63 de vizite la 10 beneficiari, iar in anul
2021, pana la momentul vizitei echipei institutiei Avocatul Poporului, au fost vizitati in centru 12
beneficiari. Vizitele s-au desfa?urat cu respectarea normelor de prevenire a infectarii cu virusul;

SARS - CoV-2, in sensul ca a fost folosit echipamentul de protectie pentru vizitatori, dezinfectarea\
mainilor $i distantarea vizitatorilor in raport cu celelalte persoane din centru. Pe perioada starii de,

urgenja, vizitele in centru au fost suspendate, iar pe perioada starii de alerta acestea s-au desfa?urat{

cu respectarea normelor sanitare de prevenire a raspandirii virusului SARS-CoV-2. In fiecare;
pavilion exista un spafiu special amenajat pentru desfaurarea vizitelor, dar acestea puteau aveaj
loc i in curtea centrului, atunci cand existau conditii meteorologice favorabile, iar copilul vizitat

putea fi transportat in curte. Incepdnd cu luna mai 2021, s-a demarat un proiect de incurajare a]
relatiilor cu familia prin deplasarea copiilor care nu erau vizitati la domiciliul parinjilor, bunicilor;

sau fratilor, dupa caz, pana la momentul vizitei echipei institutiei Avocatul Poporuluij
desfSurandu-se 20 astfel de vizite.!

;Cu privire la activitajile ?colare, pentru toti cei 39 de beneficiari s-au fScut demersuri pentru<
iorientare ?colar5, astfel ca 13 beneficiari frecventau invatamantul de masa, 13 beneficiari!
jfrecventau cursurile invatamantului special, 1 beneficiar frecventa Programul "A doua ?ansa" -|
\invat^mant primar, pentru 1 beneficiar admis in centru in august 2021 erau in curs demersurilej

Ipentru orientare colara, 8 beneficiari aveau certificate de orientare colara - "ne?colarizabil-j
Inerevizuibil", 1 beneficiar (absolvent) urma sa fie transferat intr-un centru public pentru adulti cuj

!dizabilitaji, iar pentru 1 beneficiar se faceau demersuri pentru inscrierea la o coaia - invajamanti
de masa. Legatura cu colile ffecventate de beneficiari erau gestionate de catre un instructor de;
educatie desemnat in acest sens, care participa la ?edintele cu parintii, iar cand acesta era
indisponibil, erau desemnate alte persoane angajate sa preia aceasta activitate.*

Referitor la parteneriate i activitati cu voluntarii, la momentul vizitei existau mai multe
acorduri de parteneriat incheiate intre D.G.A.S.P.C. Neamt/C.R.C.D. Neamt ?i organizatii!

neguvernamentale, unitati colare sau agenti economici, cum ar fi: Agentia Nationaia impotriva,
Traficului de Persoane-Centrul Regional Bacau, Centrul pentru Cultura i Arte "Carmen|
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Saeculare", Asocia^ia "Volunteer for Life",  Liceul cu Program Sportiv Piatra NeamJ, Centrul
colar pentru Educa^e Incluziva "Al. Roca" Piatra Nearn^, Liceul Tehnologic Special Bivolarie

- Suceava etc. Toate acordurile de parteneriat incheiate au produs beneficii in mod direct sau
1indirect beneficiarilor centrului (integrarea in sistemul de inva^amant, asigurarea xmor servicii

(stomatologice, sponsoriz&ri, cadouri pentru beneficiari, amenajarea unor spafii ale centrului etc.).
|Situafia pandemica din anul 2020 nu a permis implicarea voluntarilor in activitatea centrului, cu
jexcep^ia unui voluntar care a asigurat servicii de kinetoterapie copiilor din centru. In anul 2021 s-

jau reluat activita^ile de voluntariat ^i au existat 4 voluntari din comunitate care s-au implicat in

Ilucrul cu copiii care beneficiaza de m^surS de protectie.
|Cu privire la existenfa accesibilita^ilor i dotarilor destinate persoanelor cu deficien^e
jlocomotorii, in centru existau 8 copii cu handicap locomotor, care utilizau dispozitive ajutatoare

jpentru deplasare, astfel: 3 copii se deplasau cu ajutorul fotoliului rulant cu antrenare manuala de
|tip ortopedic, iar 5 copii utilizau un sistem de pozitionare pentru copii cu infirmitate motorie

jcerebraia. Unul dintre beneficiari utiliza alternativ, in funcjie de situajie, fotoliul rulant i cadrul

]de mers cu ro^i.

Dispozitivele ajutatoare pentru deplasare erau achizijionate prin Casa de asigur&ri de

sSn^tate Neam^, dar provcncau i din donatiile organiza^iei neguvernamentale Motivation
Romlnia.

In timpul vizitei in centru s-a constatat ci existau bai accesibilizate pentru uzul
beneficiarilor cu deficien^e locomotorii, iar ciile de acces ofereau posibilitatea utilizarii
dispozitivelor pentru deplasare.

3. Recomandari.

Avand in vedere cele de mai sus, in temeiul art. 43 alin. (1) din Legea nr. 35/1997 privind
organizarea i functionarea institu^iei Avocatul Poporului, republicata, Avocatul Poporului:

RECOMANDA
a)   Conducerii Directiei Generate de Asistenfi Social^ ^i Protec^ia

Copilului Neam^ s^ intreprinda masurile legale

care se impun pentru:

1.Asigurarea serviciilor corespunzitoare beneficiarilor, prin angajarea de personal pe

posturile vacante, avand in vedere ci la data efectuirii vizitei erau vacante 12 posturi, printre care
pedagog social, logoped, psiholog stagiar, asistent medical, instructor-educator activiti^i de
resocializare.

2.Imbimatatirea asistenfei medicale prin analizarea posibilitatii angajarii unui medic cu
norma intreaga, avand in vedere ca timpul de activitate de 4 ore/zi nu era suficient asigurarii unei
asisten^e medicale corespunzatoare tuturor beneficiarilor centrului.

3.Prevenirea i reducerea stresului angajatilor la locul de munca prin asigurarea de tehnici
specifice livrate de un specialist in domeniu (fie de catre psihologii angaja^i, fie de catre specialiti

contracta]:i din exterior).
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b)    Conducerii Centrului Rezidenfial pentru Copilul cu Dizabilitafi

Piatra-Neam^, judetul Neam^ sd intreprinda masurile legale

care se impun pentru:

1.Intensificarea supravegherii beneficiarilor din centru cunoscu^i ca avdnd comportamente
agresive.

2.Instruirea i formarea continud a personalului cu privire la identificarea, semnalarea ?i
solu^ionarea cazurilor de abuz, neglijare i exploatare, ori a oricdrei alte forme de violen^a asupra
copilului.

3.Analizarea posibilitdiii infiintdrii unei sdli de integrare senzoriald, avdnd in vedere tipul de
dizabilitd^i cdrora se adreseazd $i specificul activitd|ilor structurate pe nevoile beneficiarilor.

4.Intensificarea consilierii minorelor active sexual de cdtre o serie de speciali?ti (psiholog,
medic, consilier juridic etc.) cu privire la debutul viefii sexuale, mdsuri de prevenire a sarcinilor la

vdrste mici, sdndtatea reproducerii, toate adaptate nivelului de in^elegere a acestora etc.

Raport de vizita: Central Rezidenfial pentni Copilul cu Dizabilita(i Piatra Neamf, judetul Neam^

4.Elaborarea unei proceduri privind activitatea psihologicd din centru, cu programe de
intervenjii i activitdji, inclusiv folosirea aceleiai terminologii in denumirea actelor (ex. Raport

de evaluare psihologica), in concordan^ cu prevederile Legii nr. 213/2004 privind exercitarea

profesiei de psiholog cu drept de liberd practicd, infiintarea, organizarea i ftmcf ionarea Colegiului

Psihologilor din Romdnia.

5.Orientarea i plasarea copiilor in servicii care sd corespundd eel mai bine nevoilor

acestora cu respectarea, pe cat posibil, a unui set de criterii (legate de gradul/tipul de deficien^d,
gradul de dependen^ etc.), pentru a facilita $i imbundtd^i calitatea serviciilor oferite beneficiarilor,
dar ?i pentru o mai bund gestionare a activitd^ii serviciilor reziden^iale.

6.Identificarea de solu^ii care sd asigure bundstarea i securitatea copilului, prin asigurarea

corespunzdtoare a asistenjei medicate i psiho-sociale a beneficiarilor in cadrul procesului de
dezinstitufionalizare a centrului, prin evaluarea multidisciplinard centratd, in principal, pe copil,
avdnd drept scop infelegerea completd a situajiei acestuia.


