ANEXA A
la H.C.L.S 6 Nr. _______ / ___________

FIŞA TEHNICĂ
privind unitatea de asistenţă socială
1. Unitatea de asistenţă socială:
- denumirea: Asociatia Kinetic Therapy
- tipul de unitate: asistenta sociala fara cazare

2. Sediul unităţii de asistenţă socială:

Floare Rosie, Nr. 7A, tel. 0372924431

3. Justificarea unităţii de asistenţă socială în raport cu necesităţile şi priorităţile de
asistenţă socială ale comunităţii:
- descrieţi problemele sociale existente în comunitate şi, dacă este
posibil, oferiţi date cantitative şi calitative ale acestora;
*asistare si furnizare de servicii socio-medicale si de recuperare pentru
un numar de 170 de beneficiari pe luna
- precizaţi problemele sociale cărora le răspund serviciile de asistenţă
socială acordate de unitatea de asistenţă socială:
*copii si persoane adulte cu certificat de incadrare in grad de handicap,
cu domiciuliul legal pe raza sectorului 6;
*persoane varstnice, cu domiciliul legal pe raza sectorului 6;
*persoane adulte si copii fara handicap dar cu afectiuni ce necesita
recuperare medicala, la recomandarea medicului specialist cu domiciliul legal pe
raza sectorului 6;
*solicitanti de servicii de recuperare (indiferent de domiciliul legal)
care necesita terapii specifice si sunt dispusi sa achite in totalitate costul
acestora.

4. Serviciile de asistenţă socială acordate:
Tipuri de servicii socio-medicale de recuperare:
-Kinetoterapie
-Hidrokinetoterapie
-Fizioterapie
-Terapie ocupationala
-Masaj terapeutic
-Informare
-Servicii de consiliere
-Integrare/reintegrare sociala

5. Date despre persoanele asistate:
5.1. Persoanele asistate sunt rezidente în sectorul 6
5.2. Numărul de persoane asistate: 170 pe luna
5.3. Criterii de selecţionare a persoanelor asistate:
A. Copiii şi persoanele adulte cu certificat de încadrare în grad de handicap,
cu domiciliul legal pe raza sectorului 6, pot beneficia gratuit de servicii
socio-medicale, conform recomandărilor medicului specialist balneofizioterapeut.

B. Persoanele vârstnice cu domiciliul legal pe raza sectorului 6 pot
beneficia de maxim 2 pachete de servicii socio-medicale de recuperare pe an,
conform recomandărilor medicului specialist balneofizioterapeut, în funcţie de
venitul pe membru de familie, după cum urmează :
•

persoanele cu un venit de până la 705 lei/membru de familie, vor beneficia
de servicii gratuite/maxim 2 pachete de servicii socio-medicale de
recuperare pe an;

•

persoanele cu un venit situat între 706 lei/membru – 1000 lei/membru vor
achita 30% din costuri ;

•

persoanele cu un venit situat între 1001 lei/membru - 1500 lei/membru vor
achita 50% din costuri ;

•

persoanele cu un venit
situat între 1501 lei/membru vor achita 70% din costuri ;

•

persoanele cu un venit
de peste 2000 lei/membru vor achita costurile
serviciilor furnizate, integral.

2000 lei/membru

C. Copii fără handicap dar cu afecţiuni ce necesită recuperare medicală, cu
domiciliul legal pe raza sectorului 6 pot beneficia gratuit de servicii
socio-medicale de recuperare, conform recomandărilor medicului specialist
balneofizioterapeut, în funcţie de venitul pe membru de familie, după cum
urmează :
•

persoanele cu un venit de până la 705 lei/membru de familie, vor beneficia
de servicii gratuite;

•

persoanele cu un venit situat între 706 lei/membru – 1000 lei/membru vor
achita 30% din costuri ;

•

persoanele cu un venit situat între 1001 lei/membru - 1500 lei/membru vor
achita 50% din costuri ;

•

persoanele cu un venit
situat între 1501 lei/membru vor achita 70% din costuri ;

•

persoanele cu un venit
de peste 2000 lei/membru vor achita costurile
serviciilor furnizate, integral.

2000 lei/membru

D. Persoane adulte fara handicap dar cu afectiuni ce necesita recuperare
medicala, cu domiciliul legal pe raza sectorului 6 - pot beneficia gratuit de
maxim 2 pachete de servicii socio-medicale de recuperare, conform recomandărilor
medicului specialist balneofizioterapeut, în funcţie de venitul pe membru de
familie, după cum urmează :
•

persoanele cu un venit de până la 705 lei/membru de familie, vor beneficia
de servicii gratuite/maxim 2 pachete de servicii socio-medicale de
recuperare pe an;

•

persoanele cu un venit situat între 706 lei/membru – 1000 lei/membru vor
achita 30% din costuri ;

•

persoanele cu un venit situat între 1001 lei/membru - 1500 lei/membru vor
achita 50% din costuri ;

•

persoanele cu un venit
situat între 1501 lei/membru vor achita 70% din costuri ;

•

persoanele cu un venit
de peste 2000 lei/membru vor achita costurile
serviciilor furnizate, integral.

2000 lei/membru

6. Descrierea unităţii de asistenţă socială:
Complexul de Servicii Sociale “Floare Roşie”, prin Componenta de
Recuperare Persoane Adulte, asigură fiecărui beneficiar un program de recuperare
care are ca finalitate dezvoltarea autonomiei personale şi răspunde nevoilor şi
preferinţelor personale ale acestora.
Activităţile de recuperare destinate beneficiarilor se desfăşoară într-un
spaţiu modern, dotat cu aparatură si consumabile de specialitate.
Prin intermediul Componentei de Recuperare Persoane Adulte, existentă la
nivelul Complexului de Servicii Sociale “Floare Roşie” sunt acordate servicii
socio-medicale atât pentru beneficiarii unităţii rezidenţiale din cadrul
complexului, cât şi pentru persoanele adulte din comunitatea locală.
Activităţile se desfăşoară în baza unei metodologii de intervenţie şi a
unor proceduri de lucru stabilite de către echipa de specialişti existentă la
nivelul Componentei de Recuperare Persoane Adulte din cadrul Complexului de
Servicii Sociale “Floare Roşie” si in toate centrele sociale din cadrul DGASPC
sector 6.

6.1. Funcţionează din anul 2012
6.2. Planificarea activităţilor:
Asigurarea dezvoltării şi diversificării ariei serviciilor sociale,
acordate persoanelor cu handicap şi persoanelor vârstnice din comunitatea locală
a sectorului 6, prin dezvoltarea Componentei de Recuperare Persoane Adulte din
cadrul Complexului de Servicii Sociale “Floare Roşie”.
OBIECTIVELE PROIECTULUI
•

Dezvoltarea serviciilor de îngrijiri comunitare complexe specializate în
favoarea includerii sociale a persoanelor aflate în dificultate.

•

Facilitarea accesului persoanelor aflate în dificultate la
specializate de tip socio-medical de recuperare şi reabilitare.

•

Furnizarea de servicii socio-medicale de recuperare şi reabilitare atât în
cadrul componentei de recuperare a Complexului de servicii sociale
“Floare Roşie“, in toate centrele sociale, cât şi la domiciliul
persoanelor nedeplasabile.

• Valorificarea

potenţialului
recuperator
al
dificultate în scopul asigurării autonomiei
integrării socio-profesionale .

persoanelor
personale şi

servicii

aflate
în
facilitării

6.3. Parteneri în proiect şi natura parteneriatului:
-Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului sector 6

6.4. Acordarea serviciilor de asistenţă socială:
6.4.1. Instrumente de lucru utilizate
-Fisa de evaluare medicala;
-Tabel si raport de activitate;
-Chestionar de evaluare a gradului de satisfactie a beneficiarului.

6.4.2. Proceduri de evaluare a serviciilor de asistenţă socială:
-Chestionar de evaluare a gradului de satisfactie a beneficiarului

6.4.3. Date tehnice referitoare la unitatea de asistenţă socială:
-In cadrul Centrului de Servicii Sociale „Floare Rosie” din Strada Floare
Rosie Nr 7A
6.4.4. Date privind personalul de specialitate al unităţii de asistenţă socială
-Medic specialist de recuperare medicala
-doisprezece kinetoterapeuti
-sase maseuri
-instructor innot
-asistent medical
-asistent social

6.4.5. Procedura prin care persoanele asistate îşi pot exprima nemulţumirile privind
serviciile primite:
-Chestionar de evaluare al gradului de satisfactie al beneficiarilor

7. Resurse umane:
7.1. Numărul total de personal: 27, din care:
-

de
de
cu
cu

conducere: 1;
execuţie: 25;
contract individual de muncă 26;
contract de voluntariat 1.

7.2. Personal calificat în domeniul asistenţei sociale, din care:
- asistenţi sociali cu studii superioare 1;

7.3. Personal de specialitate implicat direct în acordarea serviciilor de asistenţă
socială:
- număr: 23
- responsabilitati:
*medic specialist de recuperare medicala: evaluarea beneficiarilor si
intocmirea fiselor de tratament
*kinetoterpeuti: intocmirea si aplicarea programelor specifice de
recuperare conform fiselor de tratament
*maseuri: aplicarea diferitelor forme de masaj conform indicatiilor
medicului specialist
*asistent social: informare, servicii de consiliere

*instructor inot: informare si aplicarea anumitor programe
specifice
*asistent medical: pregatirea si evaluarea pacientilor in timpul
programelor de recuperare

8. Date privind coordonatorul unităţii de asistenţă socială:
Numele: Ionita Dan Ioan
Funcţia în asociaţie: director general
Angajat cu contract individual de muncă Nr. 01/11.05.2012

9. Patrimoniul unităţii de asistenţă socială (Precizaţi valoarea.):
- construcţii - terenuri - alte mijloace fixe:
*masa reeducare: 1300 lei
*multifunctional: 1500 lei
*banda de mers/alergare: 4000 lei
*bicicleta ergonomica: 1000 lei
*cusca Rocher(plus accesorii): 3000 lei
*mini cusca Rocher 450 lei
*banca gimnastica: 800 lei
*bare paralele: 1200 lei
*obstacole bare paralele: 300 lei
*mingi Bobath: 900 lei
*mingi medicinale: 350 lei
*bastoane, benzi elastice: 400 lei
*rulouri/triunghiuri/saltele: 600 lei
*stepper: 300 lei
*materiale hidrokinetoterapie: 300 lei
*placa de echilibru: 350 lei
*saculeti nisip, gantere: 300 lei
*materiale pentru reeeducarea coordonarii oculo-motorii: 800 lei
- mijloace de transport
*trei autoturisme cu contract de comodat
10.

Rezultate preconizate în urma acordării subvenţiei:

-Asistarea si recuperare pt un nr de 170 de beneficiari lunar (100 in
prezent), interventie pt inbunatatirea situatiei psiho-socio medicale a
beneficiarilor, reducerea starii de anxietate, evitarea izolarii sociale,
consiliere si informare.
-Dezvoltarea serviciilor de îngrijiri comunitare complexe specializate în
favoarea includerii sociale a persoanelor aflate în dificultate.
-Facilitarea accesului persoanelor aflate în dificultate la servicii
specializate de tip socio-medical de recuperare şi reabilitare.
-Furnizarea de servicii socio-medicale de recuperare şi reabilitare în
cadrul componentei de recuperare a Complexului de servicii sociale “Floare
Roşie“ cat si in celelalte centre sociale.
-Valorificarea potenţialului recuperator al persoanelor aflate în
dificultate în scopul asigurării autonomiei personale şi facilitării integrării
socio-profesionale.

Director general DGASPC Sector 6
Marius Lăcătuş

Director general Asociaţia Kinetic Therapy
Dan Ioan Ioniţă

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,

