Anexa A la HCL S 6 nr......../.........

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului
Consiliul Local Sector 6 Bucuresti

Formular de cerere de finanţare

DGASPC Sector 6

Numele solicitantului:

ASOCIATIA KINETIC THERAPY

Dosar Nr.

I.
1.

PROIECTUL

DESCRIERE

1.1 Proiect de dezvoltare a componentei de recuperare persoane adulte din cadrul

Complexului de Servicii Sociale „Floare Rosie”
1.2 Localizare: BUCURESTI, SECTOR 6
Oraş(e), sector ( sectoare), cartier

1.3 Costul proiectului şi suma solicitată de la Consiliul Local Sector 6 prin DGASPC sector 6
Costul total al proiectului

1.260.000 RON

Suma solicitată de la
Consiliul Local sector 6 prin
DGASPC Sector 6
1.050.000 RON

% din costul total al
proiectului
83.33%

Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că, costul proiectului şi contribuţia solicitată de la Consiliul Local sector 6
prin DGASPC Sector 6 trebuie să fie exprimate în RON

1.4 Rezumat
Maximum 1 pagină
Durata proiectului
Obiectivele proiectului

Parteneri
Grupul (grupurile) ţintă1

1

01.01.2017 - 31.12.2017
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 atât în cadrul componentei de recuperare a
Complexului de servicii sociale “Floare Roşie “cât şi la
domiciliul persoanelor nedeplasabile;
Valorificarea potenţialului recuperator al persoanelor aflate
în dificultate în scopul asigurării autonomiei personale şi
facilitării integrării socio-profesionale ;
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului
sector 6
Copiii şi persoanele adulte cu certificat de încadrare în grad de
handicap domiciliul legal pe raza sectorului 6;
Persoanele vârstnice cu domiciliul legal pe raza sectorului 6;
Copii fără handicap dar cu afecţiuni ce necesită recuperare
medicală domiciliul legal pe raza sectorului 6;
Persoane adulte fara handicap dar cu afectiuni ce necesita

“Grup ţintă” sunt grupurile / entităţile care sunt afectate în mod direct de rezultatele proiectului, la nivelul scopului proiectului.

Beneficiarii finali2
Rezultatele aşteptate

Principalele activităţi

recuperare medicala domiciliul legal pe raza sectorului 6;
175 de persoane asistate lunar
Asistarea si recuperarea pentru un numar de 175 de
beneficiari lunar, interventie pentru inbunatatirea situatiei
psiho-sociale medicale a beneficiarilor, reducerea starii de
anxietate, evitarea izolarii sociale, consiliere si informare;
Dezvoltarea serviciilor de ingrijiri comunitare complexe
specializate in favoarea includerii sociale a persoanelor aflate
in dificultate;
Facilitarea accesului persoanelor aflate in dificultate la servicii
specializate de tip socio-medical de recuperare si reabilitare;
Furnizarea de servicii socio-medicale de recuperare si
reabilitare in cadrul componentei de recuperare a Complexului
de Servicii Sociale „Floare Rosie” cat si in celelalte centre
sociale;
Valorificarea potentialului recuperator al persoanelor aflate in
dificultate in scopul asigurarii autonomiei personale si facilitarii
integrarii socio-profesionale.
-Kinetoterapie
-Hidrokinetoterapie
-Fizioterapie
-Terapie ocupationala
-Masaj terapeutic
-Informare
-Servicii de consiliere
-Integrare/reintegrare sociala

1.5 Obiective
Maximum 1 pagină. Descrieţi obiectivul general la care proiectul îşi propune să contribuie, precum şi obiectivul
/ obiectivele specific(e) pe care îl vizează proiectul.
a)
Dezvoltarea serviciilor de îngrijiri comunitare complexe specializate în favoarea includerii sociale a
persoanelor aflate în dificultate.
b)
Facilitarea accesului persoanelor aflate în dificultate la servicii specializate de tip socio-medical de
recuperare şi reabilitare.
c)
Furnizarea de servicii socio-medicale de recuperare şi reabilitare atât în cadrul componentei de
recuperare a Complexului de servicii sociale “Floare Roşie “cât şi la domiciliul persoanelor nedeplasabile.
d)
Valorificarea potenţialului recuperator al persoanelor aflate în dificultate în scopul asigurării autonomiei
personale şi facilitării integrării socio-profesionale .

1.6 Justificare
Maximum 2 pagini. Vă rugăm să furnizaţi următoarele informaţii:
1.6.1.Relevanţa proiectului faţă de obiectivele Strategiei DGASPC sector 6, Strategia Nationala ANPDC,
Ministerul Muncii
Complexul de Servicii Sociale “Floare Roşie” prin Componenta de Recuperare Persoane Adulte, poate
asigura potenţialilor beneficiari, prin intermediul unei echipe de specialişti, un program complex de
2

“Beneficiari finali” sunt cei care vor beneficia pe termen lung de rezultatele proiectului, la nivelul societăţii sau sectorului în ansamblu.

recuperare şi reabilitare socio-profesională, adaptat nevoilor individuale, cat si solicitanţilor de servicii de
recuperare – indiferent de domiciliul legal - dispuşi să achite în totalitate costurile (conform tarifelor stabilite
pentru pacienţii care nu sunt beneficiari ai D.G.A.S.P.C. sector 6)
1.6.2 Identificarea nevoilor sociale şi a constrângerilor din Sectorul 6
Necesitatea dezvoltării acestor tipuri de servicii este susţinută şi de faptul că în prezent, 1/3 din
populaţia sectorului 6 este alcătuită din persoane în vârstă, mulţi dintre ei având peste 70 de ani. Persoanele
vârstnice reprezintă o categorie vulnerabilă datorită limitării motorii sau fragilităţii legate de vârsta înaintată,
aceştia confruntându-se frecvent cu probleme de locomoţie, nevoi sociale şi medicale crescute.
Astfel, nevoia de îngrijire a persoanelor vârstnice, persoane si copii cu dizabilitati este tot mai acută,
necesitând accesarea unui sistem integrat de servicii sociale, medicale de recuperare şi reabilitare de calitate.
1.6.3.Descrierea grupului / grupurilor ţintă şi a beneficiarilor, precum şi numărul estimat de beneficiari.
Asistarea si recuperare pt un nr de 175 de beneficiari lunar.
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
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
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
1.6.4 Motivele care au stat la baza selectării grupului / grupurilor ţintă şi la identificarea nevoilor sociale şi
constrângerilor acestora. Cum va răspunde proiectul la nevoile grupului / grupurilor ţintă şi ale
beneficiarilor?
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 (Pentru 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).

1.7 Descrierea detaliată a activităţilor
Tipuri de servicii socio-medicale de recuperare:
-Kinetoterapie
-Hidrokinetoterapie
-Fizioterapie
-Terapie ocupationala

-Masaj terapeutic
-Informare
-Servicii de consiliere
-Integrare/reintegrare sociala

1.8 Metodologia

1.8.1

Metodei de implementare şi motivele pentru metodologia propusă

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.
Prin intermediul Componentei de Recuperare Persoane Adulte, existentă la nivelul Complexului de Servicii
Sociale “Floare Roşie” sunt acordate servicii socio-medicale si excursii in vederea reintegrarii socioprofesionale atât pentru beneficiarii unităţii rezidenţiale din cadrul complexului, cât şi pentru persoanele adulte
si copiii din comunitatea locală. Totodata este asigurat si necesarul de apa fiecarui beneficiar pe toata durata
programului.

1.8.2

Proceduri pentru evaluare internă/externa

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”. Totodata echipei de specialisti trebuie sa li se asigure o
continua pregatire si perfectionare profesionala.

1.8.3

Descrierea rolului şi participării a diferiţilor actori (parteneri locali, grupuri ţintă, autorităţi locale etc.),
precum şi motivele pentru care le-au fost desemnate aceste roluri.

Activităţile de recuperare destinate beneficiarilor se desfăşoară într-un spaţiu modern, dotat cu
aparatură si consumabile de specialitate in Complexul de Servicii Sociale “Floare Rosie”. Aceste activitati de
recuperare se vor mai desfasura atat in Complexul de Servicii Sociale, cat si in toate centrele sociale din
cadrul DGASPC sector 6, la nevoie se asigura transportul beneficiarilor la unul dintre centre.

1.8.4
.

Echipa propusă pentru implementarea proiectului (pe funcţii: nu este necesară includerea aici a
numelor persoanelor).

Nr.
crt.
1

Denumirea postului

POZITIA
Conducere/executie
CONDUCERE

Nivel studii
Medii/superioare
SUPERIOARE

Nr. posturi

EXECUTIE
EXECUTIE
EXECUTIE

SUPERIOARE
SUPERIOARE
SCOALA
POSTLICEALA
SCOALA
POSTLICEALA
SUPERIOARE
SUPERIOARE
SUPERIOARE
SUPERIOARE
MEDII+CURS
SPECIALITATE
MEDII

2
12
6

2
3
4

DIRECTOR EXECUTIV
KINETOTERAPEUT
DOCTOR SPECIALIST
KINETOTERAPEUT
MASEUR

5

ASISTENT MEDICAL

EXECUTIE

6
7
8
9
10

INSTRUCTOR INOT
ASISTENT SOCIAL
ECONOMIST
CONSILIER JURIDIC
INSPECTOR RESURSE
UMANE
SECRETARA

EXECUTIE
EXECUTIE
EXECUTIE
EXECUTIE
EXECUTIE

11

1.8.5

EXECUTIE

1

1
1
1
1
1
1
1

Principalele mijloace propuse pentru implementarea proiectului (echipamente, instrumente etc.)

1.9 Durata şi planul de acţiune
Notă: Planul indicativ de acţiune nu trebuie să conţină date calendaristice precise, ci să menţioneze simplu
"luna 1", "luna 2" etc. Se recomandă ca solicitanţii să prevadă o rezervă de timp în planul de acţiune ca o
precauţie. Planul de acţiune nu trebuie să includă descrierea detaliată a activităţilor, ci numai titlul.
Planul de acţiune pentru primul an de implementare trebuie să fie suficient de detaliat pentru a ilustra
pregătirea şi implementarea fiecărei activităţi.
Planul de acţiune trebuie elaborat după următorul format:

1

1
175

Semestrul 1
2
3
4
175 be175
175

5
6
175 175

7
175

Semestrul 2
8
9
10
175
175
175

2
3
4
5

2.

REZULTATE AŞTEPTATE

2.1 Impactul aşteptat asupra grupurilor ţintă / beneficiarilor

Comentarii
11
175

12
175

Persoane
beneficiaza
servicii
recuperare

care
de
de

-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.
-Valorificarea potenţialului recuperator al persoanelor aflate în dificultate în scopul asigurării autonomiei
personale şi facilitării integrării socio-profesionale.

2.2 Realizări concrete
-Asistarea si recuperare pt un nr de 175 de beneficiari lunar, interventie pt inbunatatirea situatiei psiho-socio
medicale a beneficiarilor, reducerea starii de anxietate, evitarea izolarii sociale, consiliere si informare.
-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.

2.3 Sustenabilitate
Maximum 3 pagini. Vă rugăm să evidenţiaţi distinct următoarele trei aspecte ale sustenabilităţii:
1.3.1

Aspectul financiar (cum vor fi finanţate activităţile după terminarea proiectului?)

Descrieţi sursele de finanţare care vor fi folosite pentru continuarea activităţilor după terminarea proiectului

1.3.2

Nivel instituţional (Vor mai exista structurile care să permită continuarea activităţilor, după
terminarea finanţării? )

Descrieţi cum vor continua să existe şi să funcţioneze structurile create în cadrul proiectului. Demonstraţi viabilitatea
acestora.

3.

BUGETUL PROIECTULUI ( Vezi ANEXA B)

II.
1.

SOLICITANTUL

IDENTITATE

Denumirea legală completă :

Asociatia Kinetic Therapy

Acronim :
Numărul de înregistrare legal

CUI 30023995

Naţionalitate:
Romana
Statut legal
Adresă oficială:

Persoana juridica fara scop patrimonial
Str. Victor Manu, nr.38, bl.E1, sc.A, et.2, ap.10, sector 2,
Bucuresti

Adresă poştală:
Număr de telefon: prefixul ţării +
prefixul oraşului + număr

0724921483

Număr de fax: prefixul ţării +
prefixul oraşului + număr

-

Adresa de e-mail:
Website:
Persoana de contact în cadrul
proiectului:
Adresa de email a persoanei
de contact:

Kinetic_therapy@yahoo.com
Ionita Dan Ioan
-

Orice schimbare de adresă, numere de telefon, numere de fax şi mai ales e-mail trebuie să fie notificată
în scris DGASPC sector 6

2.

DETALII DESPRE BANCĂ

Înainte de semnarea contractului de grant, solicitantul selectat va trebui să furnizeze un document de
identificare financiară

3.

DESCRIEREA SOLICITANTULUI

3.1 Când a fost înfiinţată organizaţia dumneavoastră şi când şi-a început activitatea?
18.10.2012

3.2 Care sunt principalele activităţi desfăşurate de organizaţia dumneavoastră în prezent?
-Kinetoterapie
-Hidrokinetoterapie
-Fizioterapie
-Terapie ocupationala
-Masaj terapeutic
-Informare
-Servicii de consiliere
-Integrare/reintegrare sociala

4.

CAPACITATEA DE MANAGEMENT ŞI IMPLEMENTARE A PROIECTELOR

4.1. Experienţa în proiecte similare
Maximum 2 pagini. Vă rugăm să prezentaţi o descriere a proiectelor derulate de organizaţia dumneavoastră în
ultimii cinci ani în domeniile acoperite de acest program, menţionând pentru fiecare proiect:
4.1.1

scopul şi localizarea proiectelor

4.1.2

rezultatele proiectului

4.1.3

rolul organizaţiei (solicitant principal sau partener) şi gradul de implicare în proiect

4.1.4

costul proiectului

4.1.5

sponsorii proiectului (nume, valoarea contribuţiei)

Aceste informaţii vor fi folosite pentru a aprecia dacă aveţi suficientă experienţă în managementul de proiect
din acelaşi sector şi de dimensiuni similare cu aceea pentru care solicitaţi finanţarea nerambursabilă.
4.2. Resurse

4.2.1

Numărul de personal angajat cu normă întreagă şi cu normă parţială, pe categorii (de exemplu,
numărul de manageri de proiect, contabili etc.), indicând poziţia în organizaţie

Numărul total de personal: 28, din care:
- de conducere: 1;
- de execuţie: 27;
Personalul de specialitate al unităţii de asistenţă socială:
-doi medici specialisti de recuperare medicala
-doisprezece kinetoterapeuti
-sase maseuri
-instructor innot
-asistent medical
-asistent social

4.2.2

Echipamente şi birouri
- 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
4.2.3

Alte resurse relevante (de exemplu, voluntari, organizaţii asociate, reţele care pot contribui la
implementare).

Director General DGASPC sector 6
Gabriela Schmutzer

Persoană împuternicită
Asociaţia Kinetic Therapy
Ioniţă Dan Ioan

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,

