ANEXA NR. 1
la H.C.L. Sector 6 nr. ........./.................

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Sector 6
Centrul de Zi pentru Persoane cu Dizabilități

Înfiinţarea Centrului de Zi pentru Persoane cu Dizabiliăți, prin reorganizarea
Centrului de Consiliere Psihosocială Persoane cu Dizabilități
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1. Titlul proiectului,
Centrul de zi pentru persoane cu dizabilități
2. Obiectivul vizat,
Realizarea de proiecte/structuri în beneficiul persoanelor adulte cu dizabilități.
Dezvoltarea serviciilor sociale de tip centre de zi.
3. Scopul proiectului,
Înfiinţarea Centrului de Zi pentru Persoane cu Dizabiliăți, prin reorganizarea Centrului
de Consiliere Psihosocială Persoane cu Dizabilități, situat in București, sector 6, Bulevardul
Iuliu Maniu, nr. 101, bl. A2, parter, cu o suprafață de 146,47 mp.
Centrul de zi pentru persoane cu dizabilități se dorește a fi un serviciu social
specializat, prin intermediul căruia persoanele cu handicap să beneficieze de activităţi care
să le asigure valorificarea potentialului recuperativ, în scopul integrării/reintegrării socioprofesionale.
4. Obiectivele specifice,
a.
Dezvoltarea serviciilor de îngrijiri comunitare complexe specializate, în favoarea
includerii sociale a persoanelor cu handicap și a reducerii marginalizării sociale a acestora;
b.
Furnizarea de servicii sociale corespunzătoare nevoilor evaluate ale persoanelor cu
handicap, pentru dezvoltarea și/sau consolidarea deprinderilor de viaţă independentă prin
activităţi de terapie ocupaţională;
c.
Participarea activă a persoanelor adulte cu handicap la demersurile specifice din
cadrul centrului de integrare prin terapie ocupaţională, privind valorificarea potenţialului lor
recuperator și facilitarea accesului la serviciile sociale adecvate nevoilor identificate;
d.
Menţinerea și/sau ameliorarea statusului psiho-social al beneficiarului, prin programe
specifice de recuperare, care cuprind un ansamblu de intervenții de specialitate;
e.
Realizarea unei rețele funcționale, împreună cu furnizorii de formare profesională și
agenți economici, pentru inserția/reinserția persoanelor cu dizabilități pe piața muncii;
f.
Asigurarea resurselor de evaluare și exersare a capacităților persoanelor cu
dizabilități, atât pentru integrarea acestora pe piața muncii, cât și pentru dezvoltarea unei
structuri de economie socială;
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g.
Dezvoltarea unui cadru securizat, pentru activități de socializare şi petrecere a
timpului liber;
h.
Creşterea capacităţii instituţionale şi administrative a D.G.A.S.P.C. sector 6 pentru
oferirea de servicii sociale specifice terapiei ocupaţionale, destinate persoanelor cu
dizabilități.
5. Rezumatul proiectului,
Scopul este crearea unui centru de zi performant de integrare comunitară, prin servicii
specializate, a persoanelor adulte cu handicap din sectorul 6, capabil să ofere servicii
integrate adecvate nevoilor specifice ale acestora. Fiecare beneficiar care va accesa serviciile
sociale menţionate, va fi abordat în mod individualizat, în concordanţă cu tipul de handicap(
somatic, fizic, auditiv, vizual, mental ),în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii
şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii şi integrării sociale şi
creşterii calităţii vieţii acestora.
Centrul va fi accesibil tuturor beneficiarilor, familiilor, fiind situat in proximitatea
rețelei de servicii socio-medicale. Centrul de zi pentru persoane cu dizabilități va avea rolul
de a asigura la nivelul comunităţii sectorului 6 aplicarea politicilor și strategiilor de asistenţă
socială pentru persoanele cu handicap, prin creșterea șanselor recuperării și integrării acestora
în comunitate și prin prevenirea situaţiilor de risc din punct de vedere al marginalizării
sociale.
Centrul de zi;
a. Susţine incluziunea socială a persoanelor cu handicap, persoane, pentru care s-a stabilit
măsură de protecţie,
b. Facilitează accesul persoanelor adulte cu handicap la servicii sociale specializate, furnizate
de D.G.A.S.P.C. 6,
c. Răspunde intereselor specifice ale persoanelor adulte cu dizabilități,
d. Se bazează pe permanenta evaluare a beneficiarilor,
e. Dorește modernizarea sistemelor de evaluare și recuperare adaptate la cerinţele legislaţiei
în vigoare,
f. Promovează principiul șanselor egale, respectului faţă de oameni și al confidenţialităţii.

Beneficiarii;
- Beneficiarii vor fi persoane cu handicap (somatic, fizic, auditiv, vizual, mental), cu
domiciliul sau reședința în sectorul 6, București.
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- Capacitatea centrului de zi pentru persoane cu diazbilități este de 40 de beneficiari.
6. Justificarea proiectului,
Dinamica socială este de multe ori greu de conținut, în condițiile în care oamenii
parcurg un itinerar educațional și profesional, fără a fi provocați din punct de vedere mental
sau fizic. Când analizăm categoria personelor cu dizabilități, aceasta dinamică se transformă
intr-o entitate ale cărei norme nu pot fi accesate. Plecând de la această perspectivă, Centrul de
de zi pentru persoane cu dizabilități devine liantul dintre capacitatea, evaluată și dezvoltată a
beneficiarului și oferta pusă la dispoziție de către sistemul educațional, furnizorii de formare
profesională, agenții economici și nu în ultimul rând structura care intervine la nivelul
comunității, în vederea dezvoltării unor mecanisme de colaborare intre aceasta si persoana cu
dizabilități.
Realizarea acestui proiect pornește de la nevoile persoanelor cu dizabilități din
sectorul 6, relevate în urma interacțiunii acestora cu structurile aflate în componența
D.G.A.S.P.C. Sector 6 și este în acord cu Strategia națională „O societate fără bariere pentru
persoanele cu dizabilități”, iar prin activitățile desfășurate vom fi în masură să răspundem
obiectiv la nevoia acestora de a deveni parte activă a comunității.
În conformitate cu liniile directoare ale Strategiei Naţionale pentru protecţia,
integrarea și incluziunea socială a persoanelor cu handicap, în care se stipulează faptul că
persoana cu handicap este la fel de importantă și de valoroasă ca orice altă persoană,
apreciem că serviciile sociale furnizate printr-un centru de zi pentru persoane cu dizabilități,
vor permite sprijinirea procesului de integrare socială, profesională și culturală a acestei
categorii de persoane.
La nivelul sectorului 6, numărul extrem de ridicat al potenţialilor beneficiari ai
serviciilor sociale de terapie ocupaţională și de recuperare medico-psiho-socială, în cadrul
unui centru de zi pentru persoane cu dizabilități, precum și insuficienta dezvoltare a
infrastructurii reţelei de servicii de tip centre de zi destinate persoanelor cu handicap, impun
cu prioritate crearea unui astfel de centru.
Persoanele care se confruntă cu probleme asociate handicapului, nemaiputându-și
îndeplini activităţile cotidiene obținute ajung într-o stare de dependenţă, marginalizare, îsi
pierd autonomia și au nevoie de sprijinul celor din jur. Aceste fapte, au consecinţe multiple și
complexe :
-În plan economic: veniturile persoanelor adulte cu handicap sunt uneori inexistente și /sau
foarte mici. Centrul de zi va oferi servicii de reabilitare și recuperare pentru reluarea
capacităţii de muncă și desfășurarea de activităţi cu caracter organizat.
-În plan social: dificultăţile de comunicare și/sau cele din cadrul relaţiilor interumane cresc
gradul de marginalizare a persoanelor adulte cu handicap.
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-În plan financiar: costurile intervenţiei terapeutice interdisciplinare pentru tratarea
afecţiunilor sunt ridicate.
-În plan familial: adeseori familiile și aparţinătorii se află în imposibilitatea de a acorda o
îngrijire care să corespundă necesităţilor lor.
În cadrul centrului de zi pentru persoane cu dizabilități vor fi furnizate servicii sociale,
care vor urmări realizarea obiectivelor specifice ale proiectului, vizând obţinerea unui impact
favorabil asupra recuperării și integrării sociale a persoanelor cu dizabilități:
- ativități de informare și consiliere socială,
- activităţi de terapie ocupaţională, furnizate în scopul abilitării și reabilitării,
- activităţi de psihoterapie, consiliere psihologică, consiliere vocaţională, orientare
profesională și de îndrumare pentru accesarea unui loc de muncă și a drepturilor prevăzute de
legislaţia în vigoare,
- activități menite să dezvolte și/sau să consolideze deprinderile de viaţă independentă a
persoanelor adulte cu handicap,
- activităţi de integrare și participare socială și civică.
Dezvoltarea și/sau consolidarea deprinderilor de viaţă independentă a persoanelor
adulte cu handicap, prin activităţile de terapie ocupaţională, activităţile de consiliere
individuală și de grup și activităţile de recreere și socializare, vor permite sprijinirea
procesului de integrare socială, profesională și culturală a acestora, asigurând dobândirea
unui grad cât mai mare de autonomie și implicit cresterea șanselor de participare activă la
viaţa comunităţii.
Tratarea individualizată a beneficiarilor centrului de zi pentru persoane cu dizabilități,
presupune totodată pe lângă implicarea specialiștilor în domeniu (asistent social, psiholog
psihopedagog) și implicarea membrilor familiilor, a membrilor comunităţii, astfel încât
serviciile sociale oferite să faciliteze participarea activă a persoanelor cu handicap, ca
membrii recunoscuţi și acceptaţi ai comunităţii, evitându-se în acest mod efectele nedorite
referitoare la o posibilă marginalizare generată de regimul rezidenţial.
Totodată, prin menţinerea unei legături permanente a specialiștilor din cadrul
centrului de zi pentru persoane cu dizabilități, privind inserţia socio-profesională a
persoanelor adulte cu handicap, cu diverși specialiști din zona sănătăţii (spitale, policlinici,
cabinete medicale individuale ale medicilor de familie), din zona integrării pe piaţa muncii
(agenţiile de ocupare a forţei de muncă, asociații patronale, etc), din zona societăţii civile (
ONG-uri cu activitate în domenii conexe celor precizate), se dorește dezvoltarea unei reţele
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funcţionale de furnizare a unor servicii comunitare accesibile și adaptate specificului fiecărei
situaţii.
Pentru a permite accesul beneficiarilor la toate resursele și facilităţile comunităţii:
sănătate, educaţie, muncă, cultură, petrecerea timpului liber, Centrul de zi pentru persoane cu
dizabilități este amplasat în comunitate, creându-se astfel toate premisele ca persoanele cu
handicap să fie considerate parte integrantă a acesteia.
Privitor la accesibilizarea mediului comunicaţional și informaţional centrului de zi
pentru persoane cu dizabilități, va asigura accesul la telefon și la internet, astfel încât
beneficiarii să dispună în permanenţă de posibilitatea menţinerii contactului cu mediul
extern.
7. Grupul ţintă și beneficiarii direcţi ai centrului de zi
Persoane adulte, bărbaţi și femei cu handicap: somatic, fizic, auditiv, vizual și mental,
care deţin certificat de încadrare în grad de handicap: ușor, mediu, accentuat sau grav, emis
de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, sector 6.
a. Evaluarea pre-admitere,

Solicitanţii serviciilor sociale sunt admiși în Centrul de zi pentru persoane cu
dizabilități, conform procedurilor prevăzute de legislaţia în vigoare, referitoare la acordarea
măsurilor de protecţie a persoanelor adulte cu handicap în centrele de zi.
Astfel, evaluarea și propunerea de admitere în centrul de zi pentru persoane cu
dizabilități, se va face de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului
Sector 6, în urma unei solicitări scrise din partea persoanei sau a reprezentantului
legal/aparţinător/ asistent personal, în conformitate cu evaluarea situaţiei medico-psihosociale, de către personalul de specialitate din cadrul instituției.
Decizia de admitere a persoanei cu handicap în Centrul de zi, în baza căreia sunt
acordate serviciile de recuperare este emisă de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu
Handicap, sector 6, care stabilește măsurile de protecţie a adultului cu handicap, în condiţiile
legislaţiei în vigoare.

Criteriile de selecţie a persoanelor cu handicap, care vor fi cuprinse în lista de așteptare
pentru a beneficia de acordarea măsurii de protecţie, dispusă de Comisia de Evaluare a
Persoanelor Adulte cu Handicap, sector 6, în centrul de zi pentru persoane cu dizabilități, vor
presupune și următoarele aspecte:

-

1. ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP
certificat de încadrare în grad de handicap ușor
certificat de încadrare în grad de handicap mediu
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-

certificat de încadrare în grad de handicap accentuat
certificat de încadrare în grad de handicap grav

-

2. AUTONOMIA ȘI STATUTUL FUNCŢIONAL AL PERSOANEI cu handicap
complet autonom
parţial autonom
lipsit de autonomie

3. EVALUAREA SITUAŢIEI LOCATIVE
- proprietate personală
- locuinţa deteriorată sau insalubră
- spatiu insuficient sau tolerat in spațiu
- lipsă locuință

-

4. RELAŢIA CU FAMILIA/ SUSŢINĂTORII LEGALI
foarte bună
ocazională
conflictuală
deteriorată grav
b. Evaluarea post-selecție;

Efectele handicapului sunt multiple și de aceea nevoile persoanelor afectate sunt
complexe. Centrul de zi pentru persoane cu dizabilități vizează îmbunătăţirea tuturor
aspectelor afectate de handicap. Acest tip de intervenţie va fi realizată de o echipă
interdisciplinară, formată din specialiști: asistenţi sociali, psiholog, psihopedagog, instructor
de educație, voluntari specializați. Un element care contribuie la succesul intervenţiei noastre
este abordarea personalizată a beneficiarilor. Astfel, fiecare beneficiar este mai întâi evaluat
de echipa interdisciplinară. În baza evaluării respective, fiecărui beneficiar i se întocmește un
plan personalizat, plan care este revizuit periodic în funcţie de evoluţia acestuia. Pentru
facilitarea accesului la informaţii, listele cu beneficiari și tipurile de servicii de care
beneficiază aceștia sunt introduse în baza de date. Abordarea multidisciplinară a
beneficiarilor este în concordanţă cu standardele minime de calitate pentru centrele de zi,
destinate persoanele adulte cu dizabilități.
8. Rezultate urmărite
În urma derulării proiectului, estimăm următoarele rezultate;
A. Crearea unui model de recuperare funcțională și socială a persoanelor cu handicap
adaptabil oricărei comunităţi din România în conformitate cu standardele europene,
B. Limitarea tendinţei persoanelor cu handicap pentru spitalizarea îndelungată din motive
sociale. Ne așteptăm ca fiecare beneficiar să aibă o mai bună calitate a vieţii,
7

C. O mai bună înţelegere și o mai bună practică de susținere în domeniul promovării și
respectării drepturilor persoanelor cu handicap, în concordanţă cu practicile Europene
existente în favoarea punerii în practică a politicilor naţionale,
E. În primul an de funcționare, minimum 25 persoane cu dizabilități incluse în programul
centrului și minimum 50 de aparținători care primesc servicii directe de consiliere.
Indicatori care vor fi urmăriți în cadrul proiectului în raport cu rezultatele;
- Selectarea unei echipe interdisciplinare profesioniste pentru implementarea activităţilor
centrului,
- Implementarea standardului minim de calitate pentru centre de zi pentru persoane adulte
cu handicap,
- Un Centru de zi pentru persoane cu dizabilități, centru funcţional, care oferă servicii de
specialitate, adresate unei arii largi de dizabilitate; somatic, fizic, auditiv, vizual și mental.
9. Impact
A. Asupra situației beneficiarilor;
Programul centrului vizează încurajarea includerii și participării active a persoanelor
adulte cu handicap la procesul de integrare socială și previne marginalizarea socială a acestei
categorii de persoane,
- facilitează accesul persoanelor adulte cu handicap la activități din aria terapiilor
ocupaţionale;
- vine să răspundă intereselor specifice ale persoanelor adulte cu handicap, raportate la
complexitatea nevoilor generate de dizabilitate;
- promovează principiul șanselor egale, respectului confidenţialităţii, respectul faţă de
oameni;
- se bazează pe permanenta evaluare a beneficiarilor, dorește modernizarea acestor
sisteme de evaluare adaptate la cerinţele legislaţiei în vigoare.
- promovează intervenția timpurie prin evaluare adecvată și realizarea unor planuri de
recuperare individualizate la nevoile fiecărui client;
- asigură un mediu securizant cu personal specializat precum și cu echipamente
adecvate pentru implementarea pe termen scurt sau lung a strategiilor de recuperare;
- beneficiarii vor avea șanse crescute de reinserție în comunitate, primind sprijin
ulterior prin strategiile de asistenţă socială comunitară;
 supra comunității si autorităților locale;
- creșterea performanței în muncă,
- contribuirea la dezvoltarea serviciilor sociale pentru includerea persoanelor defavorizate,
- dezvoltarea de abilităţi suplimentare – învăţarea continuă – în concordanţă cu modelele
europene și capacitatea de a le adapta la nevoile cetăţenilor din România,
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- implicarea directă a D.G.A.S.P.C. sector 6 în punerea în practică a noilor prevederi legale
de către autorităţile locale prin oferirea unui model viabil de centru integrat de terapie
ocupaţională,
- creșterea încrederii în a colabora și a crea servicii complementare cât și implicarea
directă în rezolvarea unei probleme complexe a membrilor comunităţii,
- folosirea acelor prevederi menţionate în procesul de integrare europeană, referitoare la
dezvoltarea locală și la creșterea cooperării între autorităţile locale, societatea civilă,
- creșterea înţelegerii asupra nevoilor comunităţii și disponibilităţii folosirii experienţei
altor instituţii pentru a asigura diversitatea necesară.
10. Activitățile proiectului
Activitatea 1
Identificarea/Evaluarea viitorilor beneficiari
Identificarea și evaluarea viitorilor beneficiari se va face din rândul persoanelor adulte
cu certificat de handicap, emis de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap,
sector 6, care solicită acordarea unor astfel de servicii sociale.
Pentru acordarea măsurii de protecţie în Centrul de zi pentru persoane cu dizabilități,
potenţialii beneficiari vor fi evaluaţi de echipa interdisciplinară de specialiști din cadrul
D.G.A.S.P.C. sector 6: medic, psiholog, psihopedagog și asistent social.
Decizia de admitere a persoanei adulte cu handicap în cadrul centrului precum și
Programul individual de reabilitare și integrare socială în baza căruia sunt acordate serviciile
de recuperare sunt emise de Comisia de Evaluarea Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi
sector 6, care stabilește măsurile de protecţie a adultului cu handicap, în condiţiile legii.

Activitatea 2
Activitățile specifice:
- informare și consiliere socială
- consiliere psihologică
- abilitare și reabilitare
- deprinderi de viață independentă,
- dezvoltare a abilităților lucrative,
- evaluare și consiliere vocațională,
- orientare profesională, pregătirea pentru angajarea în muncă și sprijin pentru
menținerea locului de muncă,
- integrare și participare socială și civică.
În cadrul activităţii de dezvoltare a abilităților lucrative se asigură:
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organizarea activităţii de terapie ocupațională, programul și condiţiile de funcţionare
ale acestora în raport de posibilităţile asistaţilor,
întocmirea evidenţelor privind activitatea prestată de asistaţi,
evaluare iniţială a fiecărui beneficiar; evaluarea ţine cont de programul individual de
reabilitare, readaptare și reintegrare socio-profesională, emis de Comisia de evaluare
a persoanelor cu handicap pentru adulţi,
elaborarea, pentru fiecare beneficiar a Planului Personalizat și dezvoltarea acestuia
în programe de intervenţie specifică
imbunătăţirea calităţii vieţii prin invăţarea de noi deprinderi și abilităţi menite să
mențină funcţionarea psiho-socială optimă, a beneficiarilor;
recuperarea, reabilitarea și reintegrarea persoanelor cu dizabilităţi prin tehnici
specifice terapiei ocupaţionale

În cadrul activităţii de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă se asigură:




participarea la programele de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă,
concepute în funcție de specificul ficărui beneficiar în parte,
aplicarea de tehnici și exerciții pentru ca beneficiarii să-și dezvolte aptitudinile
cognitive,
exerciții pentru dezvoltarea abilităților educaționale, a nivelului de educație și altele.

În cadrul activităţii de consiliere psihologică și de grup se asigură;





consiliere axată pe tipul de deficienţă specifică;
consiliere psihologică individuală şi de grup;
consiliere orientată spre gestionarea situaţiilor de urgenţă (conflicte etc);
informare şi consiliere pentru familiile persoanelor cu dizabilităţi.

În cadrul activităţilor de evaluare vocatională și orientare profesională se asigura;





evaluare vocațională;
orientare profesională;
activităţi suportive de orientare vocaţională;
activități menite să pregătească beneficiarul pentru accesarea pieței muncii.

În cadrul activităţii de informare și consiliere socială se asigură;




evaluarea statusului social al beneficiarului
acompanierea beneficiarului/reprezentantului legal în realizarea demersurilor necesare
pentru integrarea/reintegrarea socială,
activităţi de informare, de consiliere, de educaţie extracurriculară;
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facilitarea accesului pe piaţa muncii şi de educaţie, la servicii de formare şi
reconversie profesională;



suport in accesarea de către persoanele cu dizabilităţi/familiile acestora/reprezentanţii
legali a unor servicii de instruire şi dezvoltare a abilităţilor, după caz;

În cadrul activităţilor de integrare, participare socială și civică se asigură;







activităţi cu caracter recreativ care au ca scop principal implicarea şi relaţionarea
dintre beneficiari;
activităţi de comunicare cu publicul interesat de activităţile centrului de pe raza
sectorului 6;
servicii de suport educațional pentru persoanele cu dizabilităţi;
programe de lucru cu părinţii sau membri ai comunităţii locale,
activități de socializare realizate cu ajutorul voluntarilor;
sesiuni de informare a persoanelor cu dizabilităţi/familiile acestora sau reprezentanţii
legali cu privire la drepturile persoanelor cu handicap prevăzute de actele normative
în vigoare

11. Indexul activităților care vor fi asumate de Centrul de zi pentru persoane cu
dizabilități;











asigurarea condiţiilor igienico-sanitare corespunzătoare persoanei cu handicap
asistate, precum și întreţinerea și folosirea eficientă a bunurilor din dotare;
acordarea de sprijin și asistenţă de specialitate în vederea prevenirii situaţiilor care
pun în pericol siguranţa persoanelor potenţial beneficiare.
monitorizarea și analizarea situaţiei persoanelor cu dizabilități asistate, ulterior
finalizării programelor de recuperare și integrare profesională sau socială.
asigurarea aplicării Strategiei Locale de Asistenţă Socială, în vederea creșterii calităţii
activităţii de protecţie specială a persoanelor cu handicap asistate.
realizarea pentru fiecare beneficiar a unui program personalizat de recuperare,
readaptare și integrare socială în concordanţă cu vârsta, sexul, capacităţile, opţiunile
proprii, care va fi inclus în planul personalizat de servicii al utilizatorului.
identificarea mediilor în care poate fi reintegrată orice persoană beneficiară care a
parcurs programele de recuperare, reabilitare și a beneficiat de consiliere.
organizarea de activităţi specifice terapiei ocupaţionale în raport cu restantul
funcţional al persoanei internate, în vederea reabilitării și recuperării acestuia.
organizarea activităţilor culturale;
asigurarea sesiunilor de consiliere și informare privind problematica socială
(probleme familiale, psihologice, etc.);
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dezvoltarea de parteneriate și colaborarea cu instituţiile neguvernamentale și cu alţi
reprezentanţi ai societăţii civile, în vederea diversificării și îmbunătăţirii programelor
de recuperare oferite persoanelor cu handicap, în funcţie de realităţile și specificul
local;
organizarea de sesiuni pentru combaterea și prevenirea instituţionalizării ca
posibilitate de abuz din partea familiei;
organizarea de sesiuni pentru sensibilizarea comunităţii la nevoile specifice
persoanelor cu handicap instituţionalizate;
respectarea standardelor și indicatorilor stabiliţi de autorităţile competente în
domeniu;
promovarea dezinstituţionalizării prin strategii specifice;
gestionarea fondurilor alocate în conformitate cu specificul activităţii desfășurate.

12. Resurse alocate pentru implementarea activităților din cadrul centrului de zi
A. Structura de personal a Centrului de zi pentru persoane cu dizabilități
a. Echipa centrului de zi pentru persoane cu dizabilități care va implementa
activitati specifice
Denumirea funcţiei

Număr posturi

Șef centru

1

Psiholog clinician/consilier/psihoterapeut/psihopedagog

3

Asistent social

3

Instructor de educație

1

b. Atribuțiile personalului.
ȘEF CENTRU
Atribuţii specifice:



cunoaşte şi respectă prevederile legislaţiei în vigoare din domeniul de activitate şi
acţionează în conformitate;
respectă prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi ale
Regulamentului Intern al D.G.A.S.P.C. sector 6;
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realizează și respectă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare și Codul etic al
centrului de zi pentru persoane cu dizabilități;
verifică şi răspunde de modul de elaborare a răspunsurilor pentru cererile şi sesizările
primite, în limitele legale în vigoare;
urmăreşte aplicarea Planului Personalizat, pentru fiecare beneficiar în parte;
colaborează cu celelalte servicii ale Direcţiei Protecţie Socială, după caz, pentru
acordarea unor servicii complementare ;
asigură aplicarea politicilor şi strategiilor naţionale privind protecţia specială a
persoanelor cu handicap;
promovează păstrarea confidenţialităţii cazurilor aflate în atenţia centrului;
elaborează periodic rapoarte de activitate şi situaţii la solicitarea superiorilor ierarhici
sau a altor instituţii abilitate;
se documentează în vederea stabilirii surselor de finanţare active sau de perspectivă
pentru proiectele D.G.A.S.P.C., surse de finanţare interne, F.S.E., alte surse private;
participă la consultări publice în faza de identificare a nevoilor de proiecte, în etapa
premergătoare definirii scopului şi obiectivelor de proiect;
respectă obligaţiile asumate prin semnarea contractului individual de muncă;
răspunde pentru toate activităţile desfăşurate conform fişei de post.
se preocupă de asigurarea condiţiilor optime de lucru pentru angajaţii din subordine;
respectă Codul Deontologic al profesiei;
îşi însuşeşte şi respectă normele şi instrucţiunile de protecţia muncii, P.S.I. şi măsurile
de aplicare
are obligaţia să participe la cursurile de perfecţionare la propunerea conducerii;
identifică situaţiile de risc şi stabileşte măsuri de prevenţie şi de reinserţie a
persoanelor cu handicap în mediul familial natural şi în comunitate, în colaborare cu
alte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 6;
organizează întâlniri cu angajaţii din subordine, periodic sau ori de câte ori este
nevoie;
asigură organizarea şi stabilirea sarcinilor de serviciu pentru angajaţii din subordine;
propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii şi asigură implementarea acestora;
inițiază și menține contactul cu ceilalți actori sociali;
dezvoltă parteneriate cu reprezentanții structurilor de formare profesională, patronate
și ANOFM;
solicită rapoarte de activitate personalului din directa subordine;
face propuneri în legătură cu sancţionarea, angajarea, transferarea, promovarea sau
desfacerea contractului de muncă pentru personalul aflat în subordine;
îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de şefii ierarhici cu respectarea legislaţiei în
vigoare.
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PSIHOLOG CLINICIAN
Atribuţii specifice:























realizează evaluarea psihologică a fiecarui beneficiar (examinarea psihologică,
aplicarea probelor de cunoştinţe, observarea comportamentului în timpul desfăşurării
unor activităţi), numai cu acordul prealabil al acestuia;
întocmeşte evidenţa a fiecărui beneficiar, observaţiile făcute fiind consemnate în fişa
individuală a acestuia;
realizeaza evaluarea vocațională, la solicitarea beneficiarilor;
realizează activităţi de consiliere vocațională;
realizează evaluarea abilităţilor profesionale, la solicitarea beneficiarilor;
îşi însuseşte şi este la curent cu informaţiile din domeniu profesional;
participă la şedinţele lunare de lucru din cadrul echipei multidisciplinare;
participă la efectuarea evaluării psiho-sociale (deprinderi, preocupări, interese) a
beneficiarilor de servicii în cadrul echipei multidisciplinare;
colaborează cu ceilalţi membri ai echipei de specialişti a centrului urmărind interesul
superior al persoanei cu dizabilităţi;
oferă servicii de suport, dezvoltare şi recreere pentru persoanele cu dizabilităţi;
oferă servicii de instruire şi dezvoltare a abilităţilor pentru persoanele cu dizabilităţi;
organizează activităţi cu caracter recreativ care au ca scop principal implicarea şi
relaţionarea dintre beneficiari;
întocmeşte, actualizează şi duce la îndeplinire activităţi pentru persoanele cu
dizabilităţi potrivit Planului Personalizat;
informează persoanele cu dizabilităţi/familiile acestora sau reprezentanţii legali cu
privire la drepturile persoanelor cu handicap prevăzute de actele normative în vigoare;
aplică tehnici de evaluare psihologică în funcţie de tipul de handicap;
acordă asistenţă de specialitate pentru prevenirea situaţiilor care ar pune în pericol
siguranţa persoanelor asistate în cadrul centrului;
asigură programe individuale/grup de consiliere şi asistenţă de specialitate axate pe
tipul de deficienţă al fiecărei persoane în parte;
respectă obligaţiile asumate prin semnarea contractului individual de muncă;
răspunde pentru toate activităţile desfăşurate conform fişei de post;
alte atribuţii, conform reglementărilor sistemului de control intern/managerial.

PSIHOLOG PSIHOTERAPEUT/ CONSILIER
Atribuţii specifice:


întocmeşte evidenţa a fiecărui beneficiar, observaţiile făcute fiind consemnate în fişa
individuală a acestuia;
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participă la şedinţele lunare de lucru din cadrul echipei multidisciplinare;
participă la efectuarea evaluării psiho-sociale (deprinderi, preocupări, interese) a
beneficiarilor de servicii în cadrul echipei multidisciplinare;
realizează activităţi de consiliere psihologică, în funcţie de problematica solicitată de
beneficiar;
îşi însuseşte şi este la curent cu informaţiile din domeniu profesional;
colaborează cu ceilalţi membri ai echipei de specialişti a centrului urmărind interesul
superior al persoanei cu dizabilităţi;
oferă servicii de suport, dezvoltare şi recreere pentru persoanele cu dizabilităţi;
oferă informare şi consiliere psihologică pentru familiile persoanelor cu dizabilităţi;
oferă servicii de instruire şi dezvoltare a abilităţilor pentru persoanele cu dizabilităţi;
organizează activităţi cu caracter recreativ care au ca scop principal implicarea şi
relaţionarea dintre beneficiari;
întocmeşte, actualizează şi duce la îndeplinire activităţi pentru persoanele cu
dizabilităţi potrivit Planului Personalizat;
informează persoanele cu dizabilităţi/familiile acestora sau reprezentanţii legali cu
privire la drepturile persoanelor cu handicap prevăzute de actele normative în vigoare;
utilizează tehnici psihoterapeutice în funcţie de tipul de handicap;
acordă asistenţă de specialitate pentru prevenirea situaţiilor care ar pune în pericol
siguranţa persoanelor asistate în cadrul centrului;
asigură programe individuale/grup de consiliere şi asistenţă de specialitate axate pe
tipul de deficienţă al fiecărei persoane în parte;
respectă obligaţiile asumate prin semnarea contractului individual de muncă;
răspunde pentru toate activităţile desfăşurate conform fişei de post;
alte atribuţii, conform reglementărilor sistemului de control intern/managerial.

ASISTENT SOCIAL
Atribuţii specifice:
 oferă informaţii şi consiliere socială în conformitate cu prevederile Legii 292/2011,
legea asistenţei sociale;
 oferă informaţii pentru persoanele cu dizabilităţi şi familiile acestora cu privire la
drepturile şi obligaţiile ce revin acestora, prevăzute în Legea nr. 448/2006 republicată,
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi
normele de aplicare ale acesteia;
 realizează evaluarea statusului social al beneficiarului;
 participă la şedinţele lunare de lucru din cadrul echipei multidisciplinare;
 participă la efectuarea evaluării psiho-sociale (deprinderi, preocupări, interese) a
beneficiarilor de servicii în cadrul echipei multidisciplinare;
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comunicarea şi informarea beneficiarilor privind proiectele la care pot adera,
dobândind oportunităţi pentru încadrarea pe piaţa muncii;
întocmeşte, monitorizează, gestionează, ţine evidenţa şi arhivează dosarul fiecărui
beneficiar;
urmăreşte și aplică Planul Personalizat;
întocmeşte, actualizează şi duce la îndeplinire activităţi pentru persoanele cu
dizabilităţi potrivit Planului Personalizat consemnând aspectele observate;
sprijină persoanele cu dizabilităţi în vederea integrării/reintegrării sociale în funcţie de
nevoile individuale ale beneficiarilor, prin activităţi de consiliere socială;
îndrumă persoanele cu dizabilităţi/familiile acestora/reprezentanţii legali pentru
servicii de instruire şi dezvoltare a abilităţilor, după caz;
organizează activităţi cu caracter recreativ care au ca scop principal implicarea şi
relaţionarea dintre beneficiari;
Va putea fi responsabil (va fi implicat) în programul de lucru cu grupele de părinţi sau
comunităţi de persoane, participă la recrutarea şi pregătirea voluntarilor ce vor
desfăşura activităţi în cadrul centrului de zi pentru persoane cu dizabilități;
realizează baza de date cu beneficiarii centrului;
colaborează cu celelalte servicii ale D.G.A.S.P.C. SECTOR 6, după caz, pentru
acordarea unor servicii complementare;
menține contactul cu actorii sociali implicați în procesul de integrare/reintegrare
socio-profesională.
asigură aplicarea politicilor şi strategiilor naţionale privind protecţia specială a
persoanelor cu handicap;
promovează păstrarea confidenţialităţii cazurilor aflate în atenţia centrului;
elaborează periodic rapoarte de activitate şi situaţii la solicitarea superiorilor ierarhici
sau a altor instituţii abilitate;
acompaniază beneficiarul/reprezentantul legal în realizarea demersurilor necesare
pentru integrarea/reintegrarea socio-profesională,
respectă obligaţiile asumate prin semnarea contractului individual de muncă.
alte atribuţii, conform reglementărilor sistemului de control intern/managerial.

PSIHOPEDAGOG
Atribuţii specifice:




desfăşoară activităţi de stimulare senzorio-motorie, cognitiva si de limbaj, de educaţie
şi reabilitare comportamentală pentru beneficiari;
utilizează terapii specifice psihopedagogice adecvate fiecărui beneficiar;
desfăşoară activităţi de educaţie şi reabilitare comportamentală precum şi terapii
specifice pentru beneficiarii centrului de zi pentru persoane cu dizabilități;
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colaboreaza cu ceilalţi specialişti şi cu alţi angajaţi în vederea evaluării, desfăşurării
de programe de consiliere şi terapii specifice psihopedagogice;
elaborează recomandări psihopedagogice menite să faciliteze progresul beneficiarului
în toate ariile de dezvoltare;
face rapoarte privind progresele fiecărui beneficiar în parte, în urma şedinţelor
individuale sau de grup;
asigură supravegherea beneficiarilor;
inițiază și participă la activităţile de educaţie non-formală;
participă la activităţi de formare a deprinderilor pentru viaţa independentă alături de
echipa multidiscilpinară;
participă la cursurile de formare profesională;
în desfășurarea activităților individuale/de grup, menţine un mediu relaxant şi stimulativ
pentru dezvoltarea beneficiarilor pe toate planurile: fizic, intelectual şi socio-emoţional;
asigură securitatea mediului atât în interior, cât şi în exterior, identificând şi
semnalând pericolele potenţiale;
dacă suspectează sau identifică situaţii de abuz, neglijare sau exploatare a copilului cu
dizabilităţi în cadrul centrului sau în afara acestuia, înştiinţează superiorii, conform
procedurii de lucru;
participă la planificarea activităţilor majore cu caracter educativ ale centrului de zi
pentru persoane cu dizabilități, în colaborare cu şeful de centru;
analizează situaţia specifică fiecărui caz, identifică problemele asupra cărora poate să
acţioneze şi planifică activitatea de intervievare şi consiliere;
participă la oricare alte activităţi la solicitarea coordonatorului de centru în limita
competenţelor şi a legalităţii.

INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE
Atribuţii specifice:








oferă informaţii în conformitate cu prevederile Legii 292/2011 - a asistenţei sociale şi
informaţii pentru persoanele cu dizabilităţi şi familiile acestora cu privire la drepturile
şi obligaţiile ce revin acestora, prevăzute în Legea nr. 448/2006 republicată, privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
oferă servicii de suport, dezvoltare şi recreere pentru persoanele cu dizabilităţi;
organizează activităţi pentru persoanele cu dizabilităţi în funcţie de problemele
specifice ale acestora sub îndrumarea specialiștilor din cadrul echipei
multidisciplinare;
organizează activităţi de comunicare cu publicul interesat de activităţile centrului de
pe raza sectorului 6;
asigură supravegherea beneficiarilor;
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întocmeşte şi menţine evidenţa fiecărui beneficiar, toate observaţiile făcute fiind
consemnate în documentarul prevăzut în Manualul de proceduri;
sprijină persoanele cu dizabilităţi în vederea integrării/reintegrării sociale, după caz;
organizează activităţi cu caracter recreativ care au ca scop principal implicarea şi
relaţionarea dintre beneficiari;
realizează activităţi practice cu beneficiarii centrului în funcţie de tipul de handicap al
acestora;
asigură aplicarea politicilor şi strategiilor naţionale privind protecţia specială a
persoanelor cu handicap;
elaborează periodic rapoarte de activitate şi situaţii la solicitarea superiorilor ierarhici;
colaborează cu celelalte servicii ale Direcţiei Protecţie Socială, după caz, pentru
acordarea unor servicii complementare;
realizează activităţi de consiliere socială, în funcţie de problematica solicitată,
respectă obligaţiile asumate prin semnarea contractului individual de muncă;
răspunde pentru toate activităţile desfăşurate conform fişei de post.

VOLUNTARUL SPECIALIZAT
Atribuţii specifice:













ajutarea persoanelor cu dizabilități să indeplinească independent sarcini care ţin de
rutina zilnică sau de ocupaţie;
imbunătăţirea calităţii vieţii prin invăţarea de noi deprinderi și abilităţi menite să
mențină funcţionarea psihico-socială optimă a beneficiarilor;
recuperarea, reabilitarea și reintegrarea persoanelor cu dizabilităţi prin tehnici
specifice terapiei ocupaţionale;
participă la efectuarea evaluării psiho-sociale (deprinderi, preocupări, interese) a
beneficiarilor de servicii în cadrul echipei multidisciplinare;
oferă servicii ce se fundamentează pe practica centrată pe client;
participă la efectuarea reevaluării periodice în vederea înregistrării progreselor sau
modificărilor semnificative;
cooperează şi colaborează cu echipa multidisciplinară, cu beneficiarul și familia
acestuia in vederea abordării și participării individului la viaţa comunității din care
face parte;
contribuie la învăţarea de noi deprinderi şi abilităţi menite să conducă la menţinerea
unei funcţionalităţi psiho-sociale optime a beneficiarilor;
participă la şedinţele lunare de lucru din cadrul echipei multidisciplinare;
participă la formele de perfecţionare profesională continuă pentru a-şi îmbunătăţi
permanent modul de lucru;
respectă secretul profesional;
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menține o atmosferă plăcută la locul de muncă;
respectă și aplică procedurile/instrucţiunile specifice activității;
respectă regulamentele de organizare, funcționare și de ordine interioară;
face recomandări sau indicaţii în beneficiul beneficiarului și al familiei;
este bine informat cu privire la activitatea de cercetare in domeniul terapiei
ocupaționale.

B. Finanţarea centrului
(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, serviciul social Centrul de Zi pentru
Persoane cu Dizabilităţi, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
sector 6, are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la
nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.
(2) Susţinerea financiară a serviciilor acordate este asigurată de bugetul local al Consiliului
Local sector 6, Bucureşti, prin intermediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului sector 6.
DIRECTOR GENERAL,
GABRIELA SCHMUTZER

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
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