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1. Denumirea serviciului social, 
 

Locuință maxim protejată ,, Aleea Moinești’’ 

2. Obiectivul vizat,  

Realizarea de proiecte/structuri în beneficiul persoanelor adulte cu dizabilități. 

  Dezvoltarea serviciilor sociale de tip locuințe protejate 
 

3.    Scopul serviciului social, 
 
Înfiinţarea unei locuințe maxim protejată cu o capacitate de 6 locuri la nivelul comunităţii 

sectorului 6, destinat persoanelor adulte cu handicap, de sex masculin. 

Locuința protejată se dorește a fi un serviciu social specializat, prin intermediul căruia 
persoanele adulte cu handicap să beneficieze pe lângă serviciile de găzduire și masă și de 
activităţi care să le asigure valorificarea potențialului recuperativ, dezvoltarea pe cât posibil a 
deprinderilor de viață independentă într-un mediu securizant. 

 
4. Obiectivele specifice, 

 
- Dezvoltarea serviciilor de îngrijiri comunitare complexe specializate în favoarea includerii 
sociale a adulţilor cu handicap si a reducerii marginalizării sociale a acestora, prin înființarea 
unei locuințe protejate pentru 6  persoane adulte cu handicap(somatic, asociat, mental și 
neuropsihic)., de sex masculin. 

- Dezvoltarea unei structuri comunitare de găzduire pentru adulţii cu handicap bazat pe un model 
de bună practică acceptat la nivel european. 

- Furnizarea de servicii sociale corespunzătoare nevoilor evaluate ale persoanelor adulte cu 

handicap, pentru dezvoltarea și consolidarea deprinderilor de viaţă independentă . 

- Participarea activă a persoanelor adulte cu handicap la demersurile de dezvoltare a 
deprinderilor de autonomie și facilitarea accesului la serviciile sociale adecvate nevoilor 
identificate. 

- Menţinerea și/sau ameliorarea statusului psiho-social al beneficiarilor, prin demersuri  
terapeutice adaptate nevoilor individuale ale beneficiarilor. 

- Dezvoltarea și menținerea în cadrul locuințelor protejate a unui mediu ambiental suportiv, 
stimulativ și relaxant de tip familial.  

- Creşterea capacităţii instituţionale şi administrative a Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului sector 6, București de a oferi servicii sociale diversificate, adaptate unei arii 
extinse de nevoi complexe ale persoanelor adulte cu handicap. 

 

Descrierea serviciului social, 

Înființarea unei locuințe maxim protejată destinat pentru persoanele adulte cu handicap 
de sex masculin, din sectorul 6, capabil să ofere servicii integrate adecvate nevoilor specifice ale 
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acestora. Fiecare beneficiar care va accesa serviciile sociale menţionate va fi abordat în mod 
individualizat, în concordanţă cu tipul de handicap astfel încât serviciile primite vor fi adecvate 
nevoilor particulare. 

Locuința maxim protejată va avea o capacitate de primire de 6 de locuri, amplasat în 
comunitate și va oferi pe lângă serviciile de tip rezidențial și servicii de suport, autonomizare, 
învățare a unor deprinderi de auto-gospodărire, în scopul valorificării potențialului recuperativ al 
beneficiarilor și al integrării/reintegrării lor socio-profesionale. 

Locuința maxim protejată Aleea Moinești; 

a. Susţine incluziunea socială a persoanelor adulte cu dizabilități, persoane, pentru care s-a 
stabilit măsură de protecţie, 

b. Facilitează accesul persoanelor adulte cu dizabilități 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 serviciului social; 

 Beneficiarii vor fi 6 persoane adulte cu handicap (somatic, asociat, mental și neuropsihic), 
de sex masculin, de pe raza sectorului 6 

 
5. Justificarea inființării serviciului social , 

 
Înființarea acestui serviciu 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. 

Numărul mare al persoanelor adulte cu handicap, aflat în continuă creştere, impune 
extinderea ariei serviciilor sociale destinate acestei categorii de persoane, astfel încât să se 
asigure o adresabilitate cât mai largă, la nivel de comunitate. 

 De asemenea, persoanele adulte cu handicap, reabilitate în cadrul centrelor rezidențiale 
de tip C.A.B.R. si C.I.A., au nevoie de servicii sociale adecvate nevoilor individuale, servicii 
care să asigure sprijin pentru viață independentă în comunitate. 

Ca urmare, se impune dezvoltarea de servicii sociale de tip rezidențial din categoria 
locuințe protejate,  pentru persoanele adulte cu dizabilități. 
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Locuința maxim protejată va oferi servicii integrate, adecvate nevoilor specifice 
beneficiarilor, în concordanţă cu tipul de handicap. Acesta va fi situat în comunitatea sectorului 
6, astfel încât să permită accesul beneficiarilor la activităţi şi servicii, în apropierea acestora 
existând căi de acces circulate de mijloace de transport public în comun. 

 Obiectivele programului vizează dezvoltarea modelelor de recuperare, reabilitare prin 
activităţile oferite în locuințele protejate, găzduire, educație, suport psihologic, asistență socială, 
îngrijire medicală, deprinderi de viață independentă. 

Persoanele adulte care se confruntă cu probleme asociate handicapului, nemaiputându-și 
îndeplini activitățile cotidiene obișnuite ajung într-o stare de dependență, marginalizare, își pierd 
autonomia și au nevoie de sprijinul celor din jur. Aceste fapte, au consecințe multiple și 
complexe: 

 În plan economic: veniturile persoanelor adulte cu handicap sunt uneori inexistente și 
/sau foarte mici, 

 În plan social: dificultăţile de comunicare și/sau cele din cadrul relaţiilor interumane 
cresc gradul de marginalizare a persoanelor adulte cu handicap, 

 În plan financiar: costurile medicaţiei și a intervenției 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 necesitaţilor lor. 
 

  Din punct de vedere al urgenței, putem afirma faptul că în acest moment un proces de 
recuperare eficient ar putea fi derulat numai într-un cadru securizant, prin asigurarea găzduirii și 
protecției. Problemele grupului țintă au nevoie de o intervenție instituțională specializată care 
uneori solicită găzduire pe anumite perioade de timp mai scurt sau mai îndelungat. 

În cadrul programului vor fi furnizate servicii sociale, care vor urmări realizarea obiectivelor 
specifice, vizând obţinerea unui impact favorabil asupra recuperării și integrării sociale a 
persoanelor adulte cu handicap: 

- informare și consiliere socială; 
- consiliere psihologică; 
- abilitare și reabilitare; 
- îngrijire și asistență; 
- deprinderi de viață independentă; 
- educație și pregătire pentru muncă; 
- integrare, participare socială și civică se asigură; 

 
Dezvoltarea și/sau consolidarea deprinderilor de viaţă independentă a persoanelor adulte cu 
handicap, 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. 

Pentru a permite accesul beneficiarilor la toate resursele și facilităţile comunităţii: sănătate, 
educaţie, muncă, cultură, petrecerea timpului liber, apartamentul va fi amplasat în comunitate, 
creându-se astfel, din acest punct de vedere, toate premisele ca persoanele adulte cu handicap să 
fie considerate parte integrantă a acesteia. Locuința va fi în imobil de tip bloc, la un nivel 
accesibil cu toate dotările specifice. 
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Totodată, având în vedere nevoile speciale ale persoanelor cu dizabilităţi, referitoare la 
accesibilizarea spaţiului fizic, lucrările de amenajare și adaptare a locuinței vor respecta atât 
standardele specifice de calitate (Ordin nr. 82/2019 privind aprobarea Standardelor minime de 
calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati), cât și 
indicatorii normativului pentru adaptarea clădirilor civile și spaţiului urban aferent la exigenţele 
persoanelor cu handicap. 

Privitor la accesibilizarea mediului comunicaţional și informaţional, locuința protejate va asigura 
accesul la telefon și la internet, astfel încât beneficiarii să dispună în permanenţă de posibilitatea 
menţinerii contactului cu mediul extern. 

6. Grupul ţintă; 
 

- Apartamentul este situat în București sector 6 ,zona  Militari - Aleea Moinești, nr.3, Bl 
18, parter, ap.61, compus din patru camere, bucătărie, cămară, baie, grup sanitar, cămară 
și hol, acesibilizate conform normativului NP 051-2012 denumit “Locuință maxim 
protejată ,,Aleea Moinești” L.M.P. Aleea Moinești. 

- 6 beneficiari de sex masculin,  persoane adulte, încadrate în grad de handicap (somatic, 
asociat, mental și neuropsihic), cu domiciliul pe raza administrativ teritorială a sectorului 
6, București, care necesită sprijin planificat în scopul menţinerii şi dezvoltării abilităţilor 
de viaţă independentă. 

7. Rezultate urmărite 

În urma derulării programului, estimăm următoarele rezultate: 

 O locuință maxim protejată pentru 6 persoane adulte cu handicap de sex masculin, 
funcţional pe raza sectorului 6, care oferă servicii de găzduire, dezvoltare a deprinderilor 
de autoîngrijire, consiliere socială și psihologică, 

 minimum 6 adulţi cu handicap asistaţi, incluși în programul de îngrijire în locuințe 
protejate, 

 minimum 6 aparţinători care primesc servicii directe de consiliere, 
 minimum 2 apariţii în presa locală și centrală, 
 abilităţi de viaţă îmbunătăţite cu cel puţin 30% pentru cel puţin 40% dintre beneficiari, 
 minimum 60% dintre beneficiari au planuri de intervenţie viabile în concordanţă cu 

nevoile identificate, 
 crearea unor echipe interdisciplinare de specialiști care să intervină eficient în cazuistica 

fiecărui beneficiar, în conformitate cu standardele minime de calitate aplicabile centrelor 
rezidenţiale de acest tip, 

 promovarea unui atitudini pozitive la nivelul comunităţii și sensibilizarea acesteia cu 
privire la problematica integrării socio-profesionale a persoanelor adulte cu handicap, 

 limitarea tendinţei pentru spitalizarea îndelungată din motive sociale. 
Beneficiarii programului vor fi acompaniați să se concentreze asupra vieţii reale, 

oferindu-le oportunitatea să-și apere drepturile și să-și susţină nevoile, încurajându-i să-și 
dezvolte aptitudinile de comunicare și auto-reprezentare socială. 

 
8. Impact 

Serviciul social susţine îngrjirea și susținerea socio-psihologică a adulţilor cu dizabilități, 
o categorie profund afectată de schimbările legislative, de mentalitatea oamenilor, de lipsa 
cunoștinţelor din domeniu, de ignoranţă, de alte urgenţe și prioriţăţi impuse. 
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 Serviciul social 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 dizabilități la servicii de găzduire și îngrijire, 
 Răspunde intereselor specifice ale persoanelor adulte cu dizabiltăți, raportate la 

complexitatea nevoilor generate de dizabilitate, 
 Promovează principiul șanselor egale, respectului confidenţialităţii, respectul faţă de 

oameni, 
 Se bazează pe permanenta evaluare a beneficiarilor,  
 Promovează intervenția timpurie prin evaluare adecvată și realizarea unor planuri 

individualizate la nevoile fiecărui client.  
a. La nivelul D.G.A.S.P.C. sector 6; 

 creșterea performanţei în muncă, 
 creșterea calităţii în serviciile oferite persoanelor adulte cu dizabiltăți, aparţinătorilor 

acestora sau altor persoane aflate în risc social, 
 creșterea încrederii în a colabora și a crea servicii complementare, cât și implicarea 

directă în rezolvarea unei probleme complexe a membrilor comunităţii, 
 dezvoltarea mecanismelor consultative cu alţi actori sociali, 
 folosirea acelor prevederi menţionate în procesul de integrare europeană referitoare la 

dezvoltarea locală și la creșterea cooperării între autorităţile locale, societatea civilă. 
b. Pentru un impact pe termen lung a proiectului se vor: 

 asigura condițiile fizice optime pentru implementarea unor programe de îngrijire și 
dezvoltare a deprinderilor de viață, 

 asigurarea sustenabilității prin susținere financiară și prin resursa umană, 
 asigurarea unui sprijin interdisciplinar pe termen lung pentru clienții proiectului, astfel 

încât să fie asigurate premizele unei recuperări eficiente, 
 asigurarea unor programe de formare continuă a personalului de specialitate. 

 
1. Activităţile serviciului social; 

Activitatea 1. Achiziționarea dotărilor necesare locuinței și utilarea acestuia. Pentru achiziție 
va fi respectată legislația în vigoare, iar lista de necesar este întocmită și monitorizată și de 
specialiștii în îngrijirea persoanelor cu dizabilități pentru adecvarea obiectelor din apartament, și 
a mobilierului la nevoile beneficiarilor. 

Activitatea 2. Selectarea personalului care va participa la procesul de îngrijire și 
autonomizare a persoanelor cu handicap din locuința protejată. Echipa care va participa la 
implementarea proiectului va fi formată atât din personal socio-educativ cât și din profesioniști 
implicați în activitatea de management. Angajările vor fi făcute în condițiile legii, iar în cadrul 
D.G.A.S.P.C. sector 6 vor fi mobilizate persoane care au experiență în lucrul cu persoanele cu 
dizabilități și vor fi relocate. 

Activitatea 3. Selectarea beneficiarilor. 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. 

Acordarea măsurii de protecție se realizeaază de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 
Handicap, iar potenţialii beneficiari vor fi evaluaţi de echipa multidiscilinară de specialiști din 
cadrul D.G.A.S.P.C. sector 6: medic, psiholog, psihopedagog și asistent social. 
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 Decizia de admitere a persoanei adulte cu handicap în cadrul L.M.P. precum și 
Programul individual de reabilitare și integrare socială în baza căruia sunt acordate serviciile 
sociale sunt emise de Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi sector 6, 
care stabilește măsurile de protecţie a adultului cu handicap, în condiţiile legii 

Activitatea 4. Realizarea dotărilor specifice cu mobilier, amenajarea dormitoarelor și a 
spațiilor comune în care se vor desfășura activități specifice. 

Activitatea 5. Activități specifice; 
- informare și consiliere socială; 
- consiliere psihologică; 
- abilitare și reabilitare; 
- îngrijire și asistență; 
- deprinderi de viață independentă; 
- educație și pregătire pentru muncă; 
- integrare, participare socială și civică se asigură; 

 
În cadrul activităţii de informare și consiliere socială se asigură; 
 

 informare şi consiliere cu privire la drepturile şi facilităţile sociale existente, clarificări 
privind demersurile de obţinere; 

 sprijin pentru menţinerea relaţiei beneficiarului cu familia, prieteni etc.; 
 informare şi sprijin pentru realizarea demersurilor pentru obţinerea de tehnologii şi 

dispozitive asistive şi tehnologii de acces; 
 informare şi sprijin pentru realizarea demersurilor pentru adaptarea locuinţei; 
 informare despre programele de lucru, facilităţile oferite de cabinete medicale, servicii de 

abilitare şi reabilitare, tratamente balneo etc.; 
 informare şi sprijin pentru obţinerea unor servicii de transport: rovinietă, card de parcare, 

bilete de tren/autobuz; 
 informare despre activităţi şi servicii alternative sau complementare oferite de furnizori 

sociali privaţi, îndeosebi organizaţii neguvernamentale; 
 sprijin pentru identificare locuri de muncă, angajare, păstrarea locului de muncă; 
 demersuri pentru conştientizarea angajatorilor cu privire la dreptul la muncă, potenţialul 

şi facilităţile angajării persoanelor cu dizabilităţi, realizarea analizei locului şi a mediului 
de muncă; 

 informare privind reţelele de suport existente (inclusiv on-line) formate din persoane 
aflate în situaţii de viaţă asemănătoare. 
 
Activitățile  de informare și consiliere socială sunt realizate de către asistentul social, atât 
în cadrul centrului de  zi cât și în afara acestuia dupa caz. în L.M.P. 
 
În cadrul activităţii de consiliere psihologică se asigură; 

 condiţiile necesare pentru menţinerea echilibrului psiho-afectiv şi optimizare personală 
 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. 

 
Consilierea psihologică este realizată de către psiholog/ psihoterapeut, atât în cadrul 
centrului de  zi cât și în afara acestuia dupa caz. în L.M.P.. 



 

 

8 

 

 
În cadrul activității de abilitare și reabiltare se asigură; 

 organizarea activităţii de terapie ocupațională, programul și condiţiile de funcţionare ale 
acestora în raport de posibilităţile beneficiarilor, 

 sesiuni de stimulare psiho-senzorio-motorie, 
 sesiuni de activități de tip vocațional /ocupațional, 
 întocmirea evidenţelor privind activitatea prestată de asistaţi, 
 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, 
Activitățile de abilitare și reabilitare sunt realizate în cadrul centrului, în locații care 
dispun de dotarea necesară realizării unor activități specifice (stimulare senzorială), dupa 
caz în L.M.P. 
Activitățile de abilitare și reabilitare sunt realizate de către personalul centrului de zi 
pentru persoane adulte cu dizabilități: pedagog de educație, instructor de educație, 
psiholog, pedagog social, psihopedagog. 
Totodată, pentru acoperirea unei arii extinse colaborăm cu specialiști externi: terapeut 
ocupațional, coregraf, actor. 
 
În cadrul activităţilor de îngrijire și asistență se asigură; 

 sprijin pentru îmbrăcat/dezbrăcat, încălţat/descălţat, alegerea hainelor adecvate; 
 sprijin pentru asigurarea igienei zilnice (spălat şi şters, îngrijirea propriului corp şi a 

părţilor acestuia, igiena eliminărilor etc.); 
 sprijin pentru administrarea medicamentaţiei în limita competenţei, pe baza 

recomandărilor medicului de familie/specialist; 
 sprijin pentru probleme specifice de tip cateterizare, tratarea escarelor şi altele; 
 sprijin pentru transfer şi mobilizare, pentru deplasarea în interior/exterior, inclusiv 

efectuarea de cumpărături; 
 sprijin pentru deplasare la instituţii medicale, unităţi spitaliceşti, farmacii etc.; 
 sprijin pentru efectuarea analizelor recomandate; 
 sprijin pentru prepararea hranei; 
 sprijin pentru menaj; 
 sprijin pentru comunicare, altele. 

Activitățile de îngrijire și asistență sunt realizate de infirmier/ ingrijitor la domiciliu, in 
L.M.P, după caz, la Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități sau în afara 
acestor locații. 

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

 sprijinul necesar pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, 
 aplicarea de tehnici şi exerciţii pentru comunicare prin mesaje verbale şi nonverbale, 

dezvoltarea limbajului mimico-gestual, dezvoltarea abilităţilor de a schimba 
idei/conversa, de a discuta cu una sau mai multe persoane, utilizarea instrumentelor de 
comunicare,  

 aplicarea de tehnici şi exerciţii pentru ca beneficiarii să înveţe cum să-şi păstreze igiena 
personală şi a spaţiului de locuit, importanţa menţinerii unei diete echilibrate şi a unei 
activităţi fizice zilnice, 
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 participarea la programele de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, concepute 
în funcție de specificul fiecărui 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. 

Activităţile se desfăşoară la sediul centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabiliăți, 
sau în spaţiu liber atât în cadrul centrului de  zi cât și în afara acestuia, dupa caz în 
L.M.P., fiind susținute atât de personalul de specilitate al centrului: psiholog, 
psihoterapeut, pedagog de recuperare, asistent social, instructor de educație, cât și de  
specialiști externi: kinetoterapeut, terapeut ocupațional. 
 
 
În cadrul activităţilor de educație și  pregătire pentru muncă se asigură: 

 sprijin pentru dezvoltarea potențialului lucrativ, 
 orientare profesională, pregătirea pentru angajarea în muncă și sprijin pentru menținerea 

locului de muncă, 
 consiliere pre și post angajare, 
 consiliere juridică, 
 evaluare vocațională, 
 activităţi suportive de orientare vocaţională, 
 suport pentru ca beneficiarii să urmeze, să completeze sau să finalizeze programe 

educaţionale, vocaţionale sau de pregătire pentru muncă, să se înscrie la cursuri de 
formare profesională şi să treacă de la o etapă de formare profesională la alta. 

 demersuri pentru obţinerea tehnologiilor şi dispozitivelor asistive şi tehnologiilor de 
acces necesare pentru beneficiari, inclusiv pentru organizarea sesiunilor de instruire în 
vederea utilizării. 
Activităţile se desfăşoară la sediul centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, 
în spaţiu liber, la locul de muncă al beneficiarului sau dupa caz , la LMP, fiind susținute 
atât de personalul de specialitate al centrului: asistent social, psiholog, specialist in 
evalauare vocațională, pedagog de recuperare, instructor de educație, cât și de specialiști 
externi: consilier juridic. 

 
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, 

 sprijin pentru ca beneficiarii implicaţi în acţiuni în comunitate să dispună de materialele 
necesare pentru exersarea aptitudinilor (materiale pentru pictură, instrumente muzicale 
etc.) 

 activităţi de comunicare cu publicul interesat de activităţile centrului de pe raza 
sectorului 6, 

 sprijin pentru ca beneficiarul/beneficiarii să-şi exercite dreptul la vot.,  
 activități de socializare realizate cu ajutorul voluntarilor, 
 stimularea/învăţarea unui comportament adecvat situaţiilor sociale, 

Activităţile de integrare, participare socială și civică sunt desfășurate în cadrul centrului, 
in cadrul altor instituții/organizații, sau după caz la L.M.P. atât de către personalul 
centrului: pedagog de educație, instructor de educație, psiholog, asistent social, 
psihopedagog, cât și de specialiști externi: terapeut ocupațional, coregraf, actor. 

 
9. Resurse alocate pentru implementarea activităților din cadrul LMP Aleea Moinești 
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A. Structura de personal pentru Locuința maxim protejată ,,Aleea Moinești’’ este 
următoarea: 
 

Nr. crt. Funcție Nr. Posturi Norma de lucru 

1 Infirmier      4 1 

2 Asistent medical 4 1 

 

 Menționăm faptul că, pentru a respecta standardelor specifice minime de calitate 
obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, aprobate prin 
Ordinul nr.82/2019, se va asigura de către personalul Centrului de Zi pentru Persoane Adulte cu 
Dizabilități, următoarele posturi: 

 1 post de  psiholog cu jumătate de normă;  
 1 post de asistent social cu jumătate de normă. 

 

B. Finanţarea centrului 

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, serviciul social Locuință Maxim Protejată 
,,Aleea Moinești’’, 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, 

 

 


