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Sumar:

Prezentul Raport a fost intocmit ca urmare a vtzitei inopinate desf5gurate Ia Centrul de
tngrijire si Asistenf6 pentru Persoane cu Dizabilitlfi T6rgu Secuiesc, judeful Covasna gi este

structurat pe cinci etape, dupl cum urmeazi:
I. Cadrul general gi rgantzareavrrLitei;
U. Constatlrile rezultate din vizita efectuatl;
UI. Asistenfl social5/ Asisten{ii juridicl;
IV. ActivitEfi culturale qi socializare;
Y. Recomandlri.
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I. Cadrul general qi organizarea vizitei.

Potrivit prevederilor art. ll alin. (1) din Legea812016 privind infiinfarea mecanismelor

prevEzute de Convenliaprivind drepturile persoanelor cu dizabilitdfi ,, Vizitele de monitorizare

se deffi;oard, de reguld, inopinat, pe baza unui program anual de vizitare stabilit de

Pre;edintele Consilittlui de Monitorizare sau neprogramat, din dispozilia acestuia".

Ca urmare a programului anual de vizitare, in perioada 70,02.2020 - 11.02.2020,

Preqedintele Consiliul de Monitorizarc a Implementirii Convenfiei ONU privind Drepturile
Persoanelor cu DizabilitAfl, prin Ordinul nr. 38/04.02.2020 a dispus efectuarea unei vizite de

monitorizare la Centrul de ingrijire si Asistenfi pentru Persoane cu Dizabilitlfi T0rgu
Secuiesc, judeful Covasna.

Din echipa de monitorizare an fHcut parte domnul - inspector in cadrul

Consiliului de Monitorizare, domnul

- expert independent.
- expert independent gi doamna I

Echipa devizitd,a avut in vedere monitorizarea efectivd a respectdrii drepturilor persoanelor

cu dizabilitigi afla[i ln cadrul Centrului de tngrijire si Asistenfl pentru Persoane cu

Dizabilitn{i Tflrgu Secuiesc, judelul Covasna.

II. Constatlrile rezultate din cadrul vizitei de monitorizare

Centrul de ingrijire si Asistenfl pentru Persoane cu Dizabilitlfi Tflrgu Secuiesc,

jude{ul Covasna este un Centru de trp rezidenfialpentru persoanele adulte cu dizabilitdli,f-.afi
personalitate juridici qi care face parte integrat6 din cadrul Direcliei Generale de Asistent6

Sociald qi Proteclia Copilului Covasna.

Centrul de ingrijire si Asistenfi pentru Persoane cu DizabiiitEfi T6rgu Secuiesc,

judeful Covasna are o capacitate maximd de 24 de locuri qi care la data efectudrii vizitei de

monitorizare ad4postea un numdr de26 beneficiari,

Centrul de ingrijire si Asistenfl pentru Persoane cu Dizabilitlfi TArgu Secuiesc,

judeful Covasna este autorizat s[ funcfioneze, conform licenfei de funcfionare seria LF nr.

1590/17 ,12,201s.

La data efectu[rii vizitei de monitorizare, in Centru, se aflau un numdr de 26 de beneficiari

- femei gi bdrbati (persoane cu dizabilitdti), majoritatea dintre ei av6nd vdrste cuprinse intre 18

gi 50 de ani.

Cea mai mare parte a beneficiarilor care se afld in Centru suferd de deficienle mentale qi

psihice, iar din acegtia, un numdr de 2l beneficiari sunt pugi sub interdiclie, ln baza unor

2 din 10

(



Hot[rdri Judecitoreqti definitive qi pentru ceilalli 5 fiind demarate, la data vizitei de

monitorizare, procedurile pentru punerea lor sub interdicjie.

1. Structura de personal existentl in cadrul Centrului de ingrijire si Asistenfl
pentru Persoane cu Dizabilitnfi TArgu Secuiesc, jude{ul Covasna

Structura de personal este formatd dintr-un total23 de angajafi, fiind alcdtuit[ din doui
categorii de salariafi qi anume: personal de specialitate qi personal de ingrijire, dupd urm[toarea
structurd:

- $ef Centru - I
- Medic de specialitate - 1

- Asistentemedicale calificate -2
- Infirmieri cu calificIri in domeniu - 1

- Personal abilitare/reabilitare - 14

- Personal bucdt6rie cu califrcarc - 2

- Personal administrativ - 1.

2. Accesul in institufie

Laintrarealn curtea Centrului de ingrijire si Asisten{I pentru Persoane cu Dizabilitlfi
Tflrgu Secuiesc, jude{ut Covasna, inspectorul de monitorizarc qi cei doi experfi independenfi

au fost fnt6mpinali de angaja[ii Centrului care a indrumat echipa de monitorizare spre biroul
gefului de Centru.

Centrul de tngrijire si Asistenfl pentru Persoane cu Dizabilitlfi T6rgu Secuiesc,

judeful Covasna, este condus de doamna a invitat inspectorul gi pe cei doi

experfi in biroul sdu, echipa de monitorizare solicitend-i acesteia dosarele sociale qi medicale

ale beneficiarilor, vintarea futuror spafiilor care alc6tuiesc Centrul (dormitoare, cabinete

medical qi de recuperare, bucdt[rie, sala de mese, spa]ii de depozitate, spdl[torie etc.), precum

qi purtarea de discufii cu beneficiarii asupra condiliilor de viafd existente in Centru.

3. Centrul de tngrijire si Asistenfl pentru Persoane cu Dizabilitl{i TArgu Secuiesc,

judeful Covasna

Toate documentele solicitate de cdtre membrii echipei de monitorizxe, au fost puse la

dispozifia acestora de cdtre conducerea Centrului.
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Pe toati durata vizitei de monitorizarc, personalul Centrului a manifestat o atitudine

deschisE, disponibilitate, colabordnd cu inspectorul gi cei doi experfi in toate etapele vizitei.

Astfel, pe toatd perioada monitorizdrii, echipa de vizitd a observat cd angajatii

interacfioneazdinmod constant cu beneficiarii (persoane adulte cu dizabilitdli), aceqtia pdrdnd

sd aibe o relalie bun6, relaxatd, acest lucru fiind confirmat si de atitudinea beneficiarilor fald

de aceqtia qi fafe de echipa de vizitd.

4, Structura Centrului - cazaYea

Centrul de lngrijire si Asistenfl pentru Persoane cu Dizabilitdli Thrgu Secuiesc,

judeful Coyasna permite un acces facil atdtpentru beneficiari c6t qi pentru vizitatoii acestora,

este imprejmuit cu un gard din beton iar poarta Centrului este din metal, astfel cd din exterior

se poate vedea curtea acestuia. Centrul este amplasat inmunicipiul Tdrgu Secuiesc, lntr-o zond

linigtitd, accesul beneficiarilor latoate resursele comunit6fii: sdn[tate, educa]ie, muncd, culturd,

petrecerea timpului liber, relalii sociale, fiind uqor de rcalizat

Din punct de vedere al spaliului util, Centrul de ingrijire si Asistenfl pentru Persoane

cu Dizabilitl(i T6rgu Secuiesc, judeful Covasna igi desfdqoard, activitatea intr-o clddire

veche, declarat6 monument istoric, cu parter qi etaj, prevdn$d cu lift funcfional, beneficiarii

fiind gdzdui[i in 12 dormitoare cu cdte 2 - 3 - 4 pab,tri ftecare,5 b6i gi 3 sdli de socializare qi

activitdfi.

Spafiile care alc[tuiesc Centrul de lngrijire si Asistenfi pentru Persoane cu Dizabilitlfi
TArgu Secuiesc, judeful Covasna sunt sigure gi adaptate nevoilor beneficiarilor, fiind dotate

cu echipamente adecvate pentru a putea permite qi incuraja mobilitatea qi autonomia

beneficiarilor.

in Centru, at6t spaliile comune delin mijloace de iluminat natural gi artificial, ventilalie

naturald, echipamente deincillzire pentru confort termic precum gi mobilier adecvat.

Dormitoarele beneficiarilor din cadrul Centrului de ingrijire si AsistenfE pentru

Persoane cu Dizabilitlfi T0rgu Secuiesc, judeful Covasna:

- Dispun de spaliul necesar aferent pentru amplasarea paturilor ;i cel pufin a unei noptiere

pentru fiecare pat;

- Pennit accesul personalului pentru efectuarea tratamentului qi igienei individuale

zihice, dupdcaz;
- DacE starea beneficiarului o impune, permite accesul in fotoliu rulant;

- Dispun de spaliul necesar pentru amplasarea unui dulap suficient de spalios pentru

p[strarea hainelor qi a lenjeriei persoanelor benefi.ciarilor.
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Produsele folosite de personal de intrefinere pentru rcalizarca curE|eniei erau ]inute in
debarale incuiate cu cheia.

Spdlarea rufdriei precum qi a articolelor de lmbr6cdminte ale beneficiarilor din cadrul

Centrului de ingrijire si Asistenfi pentru Persoane cu Dizabilit6{i T6rgu Secuiesc, judeful

Covasna, se efectueazi la nivelul Centrului, locul destinat acestor activitdti av6nd un spaliu

separat pentru sortarea rufelor murdare, cadd pentru presp[larea acestora, magini de spllat qi

de uscat profesionale.

Dormitoarele din cadrul Centrul de lngrijire si Asistenfi pentru Persoane cu

Dizabilitl,ti Tirgu Secuiesc, judefut Covasna au dormitoarele prevdzute cu ferestre din lemn,

ele fiind astfel dimensionate incdt sd permitd iluminatul insd cu ventilalianattrald, cu instalafii

de iluminat qi corpuri de lnc6lzire funcfionale.

Beneficiarii Centrului dispuneau de imbrdcdminte personal[ adecvatd sezonului, care este

aSezatdin dulapul personal situat in dormitoare.

B6ile beneficiarilor au pavimentul din gresie, iar perelii sunt placali cu faianj[ pentru a fi
cdt mai ugor de curd,tat gi de igienizat, ele fiind dotate cu chiuvete, oglinzi, instalafii de dug qi

wc-uri funclionale.

Centrul deline grupuri sanitare separate pentru personal, ele fiind dotate cu chiuvete gi

instalalii de apd caldd qi rece, vas de wc, hdrtie igienicd qi sdpun.

Pentru beneficiarii care nu se pot ingriji singuri, materialele consumabile uzuale precum

sdpun, prosop, pasta qi periula de dinli, gampon etc., sunt p6strate de cdtre personalul de

ingrijire care le poate oferi ajutor qi suport, iar ceilal|i le aveau in dulapurile personale ori in

bai.

5. Asigurarea hranei

Ikana nlnicd a beneficiarilor Centrului de tngrijire si AsistenfE pentru Persoane cu

Dtzabilitilli TArgu Secuiesc, judeful Covasna este asigurati din bucdtdria proprie,

aprovizionarea cu alimente ftcdndu-se s[pt6mdnal de cdtre fumizorii care au contract cu

DGASPC Covasna,

Meniurile sunt intocmite periodic, ele confindnd 3 mese principale qi 2 gustdri, acestea fiind

variate de la o zila alta,lindndu-se cont, pe cAt posibil, de preferinlele beneficiarilor. Pentru

beneficiarii care urmeazdun anumit regim alimentar, Centrul ofer[ alimentatie dieteticd.

Din discufiile avute cu beneficiarii, acegtia au apreciat calitateahranei pe care o primesc.
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6. Asistenfii medicali

Dinanalizadosarelor medicale ale beneficiarilor aflalilanivelul Centrului de Ingrijire si

Asistenfl pentru Persoane cu Dizabilitifi T6rgu Secuiesc, judeful Covasna, echipa de

monitorizare a constatat cE fiqele medicale sunt intocmite corect, acolo fiind consemnate, cu

ocazia oricfirui consult medical, monitorizarea st[rii generale de sdndtate ale beneficiarilor,

funcliile vitale, simptomatologia bolilor, tratamente, consultalii medicale, precum qi toate

informaliile medicale privind starea de s[ndtate ale acestora.

Totodatd, 1a momentul efectu6rii vizitei de monitorizarc, echipa de vintd a constatat cd

starea de s6n6tate a beneficiarilor este una bun[,

La nivelul Centrului de ingrijire si Asistenffl pentru Persoane cu Dizabilitlfi T6rgu

Secuiesc, judeful Covasna existd un cabinet de magnetoterapie, kinetoterapie dar 9i pentru

terapia cu unde scurte.

De asemenea, la nivelul Centrului existd un registru medical, in care se noteaz[ in fiecare

zi de cdtre asistentul medical medicamentalia administratd fiec[rui beneficiar.

Totodatd, medicamentele sunt pdstrate intr-un spaliu special amenajat (dulap inchis), la

care are acces numai personalul medical specializat.

Personalul medical al Centrului este format din asistenli medicali, care asigurd

supravegherea permanent6 a stdrii de sdndtate a beneficiarilor, administrarea medicamentafiei,

efectuarea tngrijirilor medicale debazdinurma reletelor sau tratamentelor prescrise de medicul

de familie sau de cdtre medicul specialist.

Beneficiarii unitdtii sunt inscriqi pe listele unui medic de familie, iar in funclie de

necesitdlile medicale, Centrul faciliteazd accesul beneficiarilor la servicii medicale de

specialitate din ambulatoriile de specialitate sau, dupd caz, spitale, inclusiv la cabinetele

stomatologice. Supravegherea stdrii de sdn[tate a beneficiarilor este men]ionatd in fiqa

medicai6 personald a acestora.

Pentru monitorizarea st[rii de sdn6tate a beneficiarului, dar qi a altor st6ri fizice 9i psihice,

evidenla tratamentului medical qi a serviciilor acordate, angajafii Centrului :utilizeazd Figa de

monitorizare a serviciilor beneficiarului.

Personalul medical din Centru fine evidenta medica]iei care trebuie administratd fiecdrui

beneficiar in Fiqa de monitorizare a serviciilor beneficiarului. Medicatia se administreazd

numai de cdtre personalul medical, Asistenlii medicali administreazd medicalia exclusiv in

baza rccomanddrilor medicului (refete, tratamente, prescripfii medicale, recomanddrile

medicului la externarea din spital etc.).
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Centrul dispune de un spafiu special amenajat cu destinafie de cabinet medical care define

dotdrile minime necesare unei bune funclion6ri (mobilier, pat de consultalii, aparutde urgenf6,

stetoscop, tensiometru, glucometru, termometre, seringi de unic6 folosinj6 etc.) gi care este

folosit de asistentele medicale, la indrumarea medicului de familie la care sunt inscrigi

beneficiarii.

La nivelul Centrului de lngrijire si Asisten{i pentru Persoane cu Dizabilitlfi TArgu

Secuiesc, judeful Covasna existd un contract de voluntariat cu un medic psihiatru care acordi

periodic asistenf 6 beneficiarilor.

Serviciile de recuperareheabilitare funclionalS sunt consemnate in planul individual de

intervenlie, iar serviciile/terapiile specifice urmate de beneficiari sunt insuise in Fiqa de

monitorizare de c6tre personalul de specialitate.

in cadrul Centrului de ingrijire si Asistenfi pentru Persbane cu Dizabilitlfi TArgu

Secuiesc, judeful Covasna, atdt monitorizarea situaliei beneficiarului c6t pi aplicarea planului

individual de intervenlie se realizeazdde cdtre un responsabil de caz, numit de qeful de centru.

La nivelul Centrului de ingrijire si Asistenfl pentru Persoane cu Dizabilitifi TArgu

Secuiesc, judeful Covasna contenfionarea beneficiarilor se face numai cu acordul medicului.

Pentru monitorizarea situaliei beneficiarului gi a aplicdrii planului de intervenfie, Centrul

ttilizeazdo Fiqd de monitorizare servicii compuse din 3 secfiuni de activitate, respectiv: starea

de sdn[tate qi tiatamente efectuate; serviciile de recuperare/reabilitare funcfionald qi o parte

privind serviciile pentru integrarea/teintegrarea sociald a acestora.

Monitorizarea serviciilor se face sdptdmAnal. Monitoizxea zilnicd se rcalizeazd prin

intermediul raportului de tur6 al asistenfilor medicali qi prin fiqa activitd[ii zilnice completatd

atdt de infirmiere cdt gi de cdtre asistenlii medicali.

Figa de monitorizare servicii, figa de evaluare/reevaluare qi planul individual de intervenlie

compun dosarul de servicii ale beneficiarului, care se pdstreazd.la responsabilul de caz sau de

asistentul social qi sunt disponibile la sediul unit{ii.

La nivelul Centrului, se intocmeqte pentru fiecare beneficiar un plan individual de

intervenlie, realizatinbaza fiqei de evaluare. Pentru coordonarea qi monitorizarea planului

individual de intervenfie, Centrul a desemnat un responsabil de caz.

Planul individual de intervenfie de la nivelul Centrului cuprinde rubrici privind data

revizuirii, iar la lntocmireaplanului individual de intervenlie, beneficiarulparticipdactiv gi este

incuraj at s6-qi exprime preferin{ele/dorin}ele personale.

De asemenea, planul individual de intervenlie cuprinde o rubricd destinat6 semndturii

beneficiarulviheprezentantului legal, prin care atestd luarea la cunoqtinf6 gi acceptul acestuia.

in situalia ln care reprezentantul legal nu poate ft prezent pentru a semna evaluarea gi

planifioarea serviciilor, acesta completeazd o datd cu semnarea contractului de fumizare
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servicii, un acord scris prin care iqi dd acceptul cu privire la deciziile qi recomand[rile formulate

de personalul Centrului referitoare la ingrijirea qi asistarea beneficiarului.

in cadrul Centrului, este elaboratd qi aplicat[ o procedurd proprie privind asistenta

benefi ciarul ui in fazd terminal[ sau ln caz de deces.

Centrul facihteazdsau realizeazdformalit[li de tnmormdntare. De asemenea, Centrului de

lngrijire si Asistenfl pentru Persoane cu Dizabilitlfi Tfirgu Secuiesc, judeful Covasna

informeazd. in scris, prin poqt[ electronic6 sau telefonic, rudele beneficiarului, informeazd

DGASPC Covasna, cdt qi Consiliul de Monitorizare, aga cum prevede Legea 812016,in24 de

ore de la decesul beneficiarului.

III. Asistenfl sociali/Asistenfl juridicl

in urma verificdrilor efectuate, echipa de monitorizarc a constatat cd certificatele de

handicap ale beneficiarilor sunt revizuite in termen, acestea afldndu-se in dosarele sociale ale

acestora.

Centrul de ingrijire si Asisten{I pentru Persoane cu Dizabilitilli TArgu Secuiesc,

judeful Covasna asigurd inregistrarea qi arhivarea sesizdrilor qi reclama{iilor.

Referitor la modul de gestionare a dosarelor individuale ale beneficiarilor, s-a constatat cd

toli beneficiaii prezen[i in Centru au un dosar social individual, cu un con]inut complet al

documentelor, planul de servicii/planul individualizat de proteclie, in urma evaludrii detaliate,

programe educalionale etc..

De asemenea, personalul de specialitate desfrgoarl activitdti de informare, consiliere in
ceea co priveqte cunoaqterea drepturilor sociale gi a legislaliei, a valorilor promovate ln
comunitate, a drepturilor qi obligafiilor in calitate de cet6leni, pregdtire pentru via![
independentd.,facilitarc acces la locuinfd gi adaptarea acestei4 acces la wr loc de munc6, acces

la formare vocafional[ gi profesionald,
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IV. Activitifi culturale gi socializare

Centrului de ingrijire si Asistenfl pentru Persoane cu Dizabilitlfi T0rgu Secuiesc,
jude{ul Covasna asigurd condifiile necesare pentru derularea qi implicarea beneficiarilor in
cadrul unor activit6fi de socializare qi petrecerea in comunitate a timpului liber, care merg dupd

un orar bine stabilit la un punct de lucru al Centrului, situat ln centrul oragului, unde sunt expuse

produsele rcalizate de ei in atelierul propriu situat in cadrul Centrului.

De asemenea, beneficiarii au participat la diferite activit[1i, evenimente culturale, sportive,

care au avut ca obiectiv socializarea, integrareaheintegrxea sociald, dar gi responsabilizarea

comunitdlii locale in ceea ce priveqte problematica specificd persoanei cu dizabilitSfi, ei fiind
prezenli la Tfugul de Toamnd al municipiului Tdrgu Secuiesc, Zilele sportive KSE, $tafeta
pentru persoane at dizabilitil,ti etc..

V. Recomandlri

in urma vizitei efectuate, echipa de monitorizare rccomandd conducerii Centrului de

ingrijire si Asistenfl pentru Persoane cu Dizabilitlfi T6rgu Secuiesc, judeful Covasna

pdstrarea standardelor existente la acest moment, dar, ln acelaqi timp recomandfun luarea unor

mdsuri de imbundtdfire a situaliei in ceea ce privegte urmdtoarele aspecte:

Recomanddm atfft conducerii DGASPC Covasna cfrt ;i contlucerii Centrului cle ingrijire
si Asistenld pentra Persoane cu Dizabilitdli Tfrrgu Secuiesc, judelul Covasna identiJicarea

;i repartizarca unor fonduri necesate penlru schimbarea ferestrelor de lemn existente la
nivelul tntregii clddiri ?n care funclioneazd Centrul;

Recomanddm conducerii DGASPC Covosna repartizarea unor fonduri necesare atfrt
pentru modernizarea bucfrtdriet, a spdldtoriei, precam;i pentru achiziyionarea unuifier de

cdlcat induslrial;

Recomanddm conducerii DGASPC Covosna repartizarea unor fonduri necesare penlru
ochizilionarea unei masini de spdlat vase;

Recomanddm DGASPC Covasna intensiJicarea efectudrii unor cursuri de formarc Si
perfeclionare profesionald continad a unor activitdli de dezvoltare perconald ;i
responsabilizare a personslului cu privire la metodele de abordare, comunicarc ;i
relalionare cu beneJiciarii, tn funclie de particularitd(ile psiho - compofiamentale ale

acestoru
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ln ceea ce privegte dreptul la muncd, indiferent de gradul sau tipul de handicap, este

important de precizat cd persoanele cu dizabilitd[r se pot angaja, pot fi incadrate in c6mpul
muncii, conform pregdtirii lor profesionale pi capacitdfii de muncd atestate prin certificatul de

incadrare in grad de handicap.

In conformitate cu prevederile art. 75 din Legea 44812006, persoanele cu handicap au

dreptul si li se creeze toate conddiile pentru a-gi alege gi exercita profesia, meseria sau

ocupalia, pentru a dobendi gi mentine un loc de munc6, precum gi pentru a promova profesional.

Astfel, recomanddm atfrt conducerii Direcliei Generale de Asistenld Sociald Si Proteclia
Copilului Covasna gi conducerii Centrului cte ingrijire si Asistenld pentru Persoane cu
Dizabilitdli Tfrrgu Secuiesc, judelul Covasna efectuarea demersurilor in vederea prioritizdrii
dezinstitulionalizdrii persoanelor adulte cu dizabilitdli din structurile rezidenliale prin
transferal scestora ln locuinle protejate (cu asigurarea obligatorie a accesului la serviciile
oferile tntr-un centru de zi, precum si la resursele ;i facilitdlile din comunitote: sdndtate,
educolie, muncd, culturd, petrecerea timpalui liber), precum pi organizarefi excursiilor iru

afara judelului Sifacilitarefl accesului beneticiarilor la spectacole, evenimente culturale etc..

Prezentul raport are anexate 8 plansefoto, din care rezultd cele consemnate tn acesta.

Inspector de monitorizare -
Expert independent -

( Expert independent -
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