Proiect
Nr. 154 din 22.07.2021

HOTĂRÂRE
privind închiderea serviciului social Căminul pentru Persoane Vârstnice Trușești
și înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități
Trușești , fără personalitate juridică, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Botoşani
Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară în data de ............07.2021,
urmare adresei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani nr.
15.900 din 13.05.2021, înregistrată la Consiliul Judeţean Botoşani la nr. 8.274 din 13.05.2021,
analizând Referatul de aprobare nr. 9183 din 28.05.2021 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Botoşani privind propunerea de închidere a serviciului social Căminul pentru Persoane Vârstnice
Trușești și înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități
Trușești , fără personalitate juridică, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Botoșani,
având în vedere:
- Raportul de specialitate al Direcţiei Buget – Finanţe nr. 9184 din 28.05.2021,
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Botoşani,
- Avizul Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și
Adopții 17439/ANDPDCA/DDPD/MI/05.07.2021
în conformitate cu prevederile art. 51 alin.(6) lit. a) din Legea nr. 448/2006 privind protecția
și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, art.31
din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr.268/2007 și Anexa nr.1 la Ordinul ministrului muncii și protecției socialenr.82/2019
privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale
destinate persoanelor adulte cu dizabilități,
în temeiul art.173 alin.(1) lit. d) , alin. (5) lit. b) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare,
hotărăşte:
Art.1 - Se aprobă închiderea serviciului social Căminul pentru Persoane Vârstnice Trușești,
din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani
Art.2 - Se aprobă înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu
Dizabilități Trușești, cu sediul în comuna Trușești, str.1, nr.36, judetul Botoșani, fără personalitate
juridică, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, cu o
capacitate de 40 locuri, conform structurii organizatorice prevăzută în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 - Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani asigură ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri prin Direcția Buget – Finanțe din cadrul aparatului de specialitate şi
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani.

Președinte,
Doina – Elena Federovici

Botoşani,
Nr.______ din_________2021

Avizat pentru legalitate:
Secretar general al județului,
Marcel - Stelică Bejenariu

ANEXA
la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani
nr.
din
Structura organizatorică a Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu
Dizabilități (CIAPAD) Trușești

Tip personal

Posturi

Total

Șef centru

1post

1post

Asistent social

1 post

Psiholog

1 post

Medic specialist

1 post cu ½ normă

Masor

1post

Instructor de ergoterapie

1post

Asistent medical

6 posturi

Infirmier

15 posturi

Inspector de specialitate

1 post

Ingrijitor

5 posturi

Magaziner

1 post

Muncitor calificat

2 posturi

Bucătar calificat

2 posturi

Bucătar

2 posturi

Personal de conducere

Personal de
specialitate îngrijire şi
asistenţă

Personal cu funcţii
administrative

Total personal contractual

Președinte,
Doina – Elena Federovici

25,5 posturi

13 posturi

39,5 posturi

Avizat pentru legalitate:
Secretar General al Județului,
Marcel - Stelică Bejenariu

Nr. 9183 din 28.05.2021

REFERAT DE APROBARE
Doamnelor şi domnilor consilieri,
În conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) lit. d) şi alin (5) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, una
din atribuțiile Consiliului Judeţean Botoşani este de gestionare a serviciilor publice de interes judeţean,
respectiv de a asigura cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind
serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor adulte cu handicap, a peroanelor vârstnice,
a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială.
În contextul modificărilor legislative intervenite în domeniul persoanelor cu dizabilităţi, prin
Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, tipurile de centre rezidenţiale
pentru persoane adulte cu handicap sunt: locuinţe protejate, centre pentru viață independent, centre de
abilitare şi reabilitare , centre de îngrijire şi asistenţă, centre respiro/centre de criză.
Cu adresa nr. 15.900 din 13.05.2021, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 8.274
din 13.05.2021, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani solicită
elaborarea unui proiect de hotărâre în vederea adoptării de către Consiliul Județean Botoșani, privind
închiderea serviciului social a Căminului pentru Persoane Vârstnice Trușești și înființarea Centrului
de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Trușești. Se solicită reorganizarea
serviciului social într-unul de tip centru de îngrijire și asistență , motivat de faptul că majoritatea
beneficiarilor Căminului pentru Persoane Vârstnice sunt persoane încadrate în grad de handicap, iar
pentru a le putea asigura servicii personalizate pentru depăşirea situaţiilor de dificultate și creșterii
calității vieții este necesară această reorganizare. De asemenea se are în vedere faptul că numărul de
cereri de admitere într-un centru rezidențial pentru persoane adulte cu dizabilități este mai mare decât
cel pentru persoane vârstnice.
Echipa multidisciplinară din centru a evaluat nevoile individuale specifice fiecărui beneficiar
prin utilizarea Fișei de evaluare iar în urma prelucrării datelor obţinute au identificat: 18 persoane cu
nevoi specifice de sprijin continuu pentru majoritatea activităților prevăzute în Modulul IV din Anexa
nr.1 la Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 82/2019 (informare şi consiliere socială,
consiliere psihologică, abilitare şi reabilitare, îngrijire şi asistenţă, menţinerea/dezvoltarea
aptitudinilor cognitive, menţinerea/ dezvoltarea deprinderilor de comunicare, menţinerea/ dezvoltarea
deprinderilor
de
mobilitate,
menţinerea/dezvoltarea
deprinderilor
de
autoîngrijire,
menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăţi, menţinerea/dezvoltarea
deprinderilor de interacţiune, asistență și suport pentru luarea unei decizii) și 6 persoane cu nevoi
specifice de sprijin regulat pentru majoritatea activităților prevăzute în Modulul IV (informare şi
consiliere socială, consiliere psihologică, abilitare şi reabilitare, îngrijire şi asistenţă,
menţinerea/dezvoltarea aptitudinilor cognitive, menţinerea/ dezvoltarea deprinderilor de comunicare,
menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăţi, menţinerea/dezvoltarea
deprinderilor de interacţiune, educație/pregătire pentru muncă , asistență și suport pentru luarea unei
decizii).
Propunerea de profil a centrului rezidențial are la bază analiza datelor obținute prin evaluarea
complexă, care relevă faptul că peste 60% din cei 24 de beneficiari au nevoie de activități și servicii
specifice unui centru de îngrijire și asistență, dintre cele prevăzute în standardele specifice minime de
calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, aprobate prin

Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 82/2019. Înființarea serviciului social de tip ”centru
de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități” este soluția optimă pentru a putea asigura
beneficiarilor servicii personalizate pentru depăşirea situaţiilor de dificultate, în vederea prevenirii şi
combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.
Față de cele prezentate, pentru îmbunătățirea calității activității de protecție prin diversificarea
serviciilor de asistență specială, pentru respectarea drepturilor persoanelor adulte cu dizabilități și a
nevoilor individuale specifice fiecărui beneficiar, propun închiderea serviciului social Căminul pentru
Persoane Vârstnice Trușești și înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte
cu Dizabilități Trușești, cu sediul în comuna Trușești, str.1, nr.36, jud. Botoșani, în structura Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, fără personalitate juridică, cu o
capacitate de 40 locuri.
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, supun spre analiză şi aprobare proiectul de
hotărâre privind închiderea serviciului social Căminul pentru Persoane Vârstnice Trușești și
înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Trușești, fără
personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Botoșani.

PREŞEDINTE,
Doina-Elena Federovici

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN
Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod poștal 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714;
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220;
Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

DIRECŢIA BUGET – FINANŢE
Nr. 9184 din 28.05.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
În conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) lit. d) şi alin (5) lit. b) din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare, una din atribuțiile
Consiliului Judeţean Botoşani este de gestionare a serviciilor publice de interes judeţean, respectiv de
a asigura cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind serviciile
sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor adulte cu handicap, a peroanelor vârstnice, a familiei
şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială.
În contextul modificărilor legislative intervenite în domeniul persoanelor cu dizabilităţi, prin
Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, tipurile de centre
rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap sunt: locuinţe protejate, centre pentru viață
independent, centre de abilitare şi reabilitare , centre de îngrijire şi asistenţă, centre respiro/centre de
criză.
Cu adresa nr. 15.900 din 13.05.2021, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 8.274
din 13.05.2021, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani solicită
elaborarea unui proiect de hotărâre în vederea adoptării de către Consiliul Județean Botoșani, privind
închiderea serviciului social Căminului pentru Persoane Vârstnice Trușești și înființarea Centrului
de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Trușești. Motivat de faptul că
majoritatea beneficiarilor Căminului pentru Persoane Vârstnice sunt persoane încadrate în grad de
handicap, iar pentru a le putea asigura servicii personalizate pentru depăşirea situaţiilor de dificultate
și creșterii calității vieții este necesar reorganizarea serviciului social într-unul de tip centru de
îngrijire și asistență. De asemenea se are în vedere faptul că numărul de cereri de admitere într-un
centru rezidențial pentru persoane adulte cu dizabilități este mai mare decât cel pentru persoane
vârstnice.
Conform adresei înaintate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Botoșani, sunt prezentate următoarele aspecte:
- Căminul pentru Persoane Vârstnice Trușești, cod serviciu social 8730 CR-V-I (centre
rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice), a fost înfiinţat în anul 2011, prin
reorganizarea Spitalului Comunal Trușești (conform prevederilor HG nr. 212/2011 pentru aprobarea
programului de interes național Dezvoltarea Rețelei Naționale de Cămine pentru persoane vârstnice,
precum și a Ordinului Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 1470/2011 pentru aprobarea listei
cuprinzând solicitanții, căminele pentru care se aprobă finanțarea și capacitatea acestora, valoarea
finanțării și perioada acordării acestora). Perioada implementării programului a fost pentru o durată
de 55 de luni. După încheierea programului, respectiv de la data de 1 noiembrie 2015, căminul a
funcționat cu sume alocate de la bugetul de stat, bugetul local, donații/sponsorizări și din venituri
proprii (contribuții ale beneficiarilor și aparținătorilor legali);
- începând cu data de 01.01.2019, Căminul pentru Persoane Vârstnice Trușești a funcţionat
fără personalitate juridică, cu o capacitate de 60 locuri, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani
nr.161/26.10.2018. La data preluării căminului erau admise 38 persoane vârstnice, iar 22 de locuri
erau libere;

- pe parcursul anului 2019, fiecare beneficiar a fost înscris la un medic de familie conform
opțiunilor exprimate de aceștia, iar pentru cei lipsiți de discernământ, reprezentanții centrului au
facilitat accesul la un cabinet de medicină de familie. Toți beneficiarii au fost evaluați din punct de
vedere geriatric de către medicul specialist în geriatrie-gerontologie, li s-a stabilit gradul de
dependență și li s-a elaborat Fișa de evaluare sociomedicală;
- în cursul anului 2020, supravegherea stării de sănătate, administrarea medicaţiei, îngrijirile
medicale de bază au fost acordate de asistenţii medicali și infirmierii din cadrul căminului. Starea de
urgență/ alertă, pericolul infectării beneficiarilor cu virusul SARS-COV2, a determinat ca serviciile
medicale în cadrul unităților spitalicești să se acorde cu dificultate, motiv pentru care intervențiile
medicale urgente s-au asigurat de către medicul de familie sau prin apelarea Serviciului de urgență
112;
- în perioada ianuarie–aprilie 2021, medicul de familie a evaluat starea de sănătate pentru
toți beneficiarii și a recomandat examen medical de specialitate (în funcție de afecțiunile fiecăruia) în
scopul stabilirii diagnosticului și schemei de tratament;
- urmare demersurilor inițiate, echipa multidisciplinară (șeful de centru, asistent social,
asistent medical, psiholog) și managerul de caz au analizat fiecare dosar medical și au constatat că
diagnosticele persoanelor vârstnice se regăsesc în Criteriile medico-psihosociale de încadrare în grad
de handicap, motiv pentru care s-au întocmit documentele prevăzute de legislația în domeniu și s-au
înaintat Serviciului de evaluare complexă a copilului cu dizabilități și a persoanei adulte cu handicap
în vederea evaluării complexe.Rezultatul evaluării s-a finalizat cu emiterea certificatelor de încadrare
în grad de handicap de către Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
- având în vedere că în prezent, în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Trușești
sunt admise 24 de persoane, care sunt încadrate în grad de handicap, faptul că numărul de cereri de
admitere într-un centru rezidențial pentru persoane adulte cu dizabilități este mai mare decât cel
pentru pentru persoane vârstnice, precum și nivelul ridicat al contribuției de întreținere, pentru a veni
în sprijinul acestora, în sensul asigurării activităților și serviciilor care răspund nevoilor individuale
specifice, depăşirii situaţiilor de dificultate şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării
incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii, se impune reorganizarea serviciului social, într-unul de
tip centru de îngrijire și asistență;
- Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Trușești, cod
serviciu social 8790 CR-D-I, se propune a se înființa urmare a închiderii Căminului pentru Persoane
Vârstnice Trușești, din comuna Trușești, str.1, nr.36, jud. Botoșani. Accesul în centru va fi facil,
amplasamentul acestuia fiind în comuna Trușești, la circa 35 de km de municipiul Botoşani și la 450
m de centrul localității, asigurând cu uşurinţă accesul la serviciile din comunitate (medicale,
educaţionale, biserică etc.). Terenul este situat la intrarea în comuna Trușești, având acces direct la
drumul naţional DN 29D;
- circulaţiile pietonale ocupă 5246 mp şi sunt destinate accesului personalului de deservire şi
beneficiarilor la diferite obiective amplasate pe teren, cât şi plimbărilor de relaxare în zona spaţiilor
verzi. Clădirile centrului rezidenţial sunt construite din cărămidă, acoperite cu tablă, cu încălzire
proprie, fiecare corp de clădire având centrală care funcționează pe combustibil solid;
- spațiile în care vor fi găzduiți beneficiarii sunt dispuse astfel încât, la parter se află toate
funcțiunile necesare acestora, asigurându-se astfel o bună evacuare a asistaților fără a fi necesare
lifturi, scări rulante sau alte echipamente de transport pe verticală, în caz de incendiu. Camerele au
fost reorganizate astfel încât să respecte standardele specifice minime de calitate obligatorii pentru un
număr de 40 de beneficiari;
- conform Extrasului de Carte Funciară, suprafața terenului aferentă centrului este de 7490
mp.;
- Centrul va funcționa în două clădiri organizate pe pavilioane. Pavilionul I este prevăzut cu
demisol și parter, având o suprafață de 794,37 mp, iar Pavilionul II este pe un singur nivel, cu o
suprafață de 211,19 mp.

Pavilionul I :
Demisolul are aria utilă de 233,49 mp, spațiile având următoarele destinații:
✓ 3 magazii destinate păstrării alimentelor cu suprafețe de 15,86 mp, 2,53 mp, respectiv 9,15
mp;
✓ sală de mese ( 65,23 mp);
✓ sală de servire a mesei (7,90 mp);
✓ sală pentru spălat vase ( 4,37 mp);
✓ bucătărie ( 34,32 mp);
✓ cameră de zarzavaturi ( 13,86 mp);
✓ sală de primire alimente (15,12 mp);
✓ spălătorie (52,23 mp);
✓ 1 grup sanitar pentru personal (6,08 mp);
✓ 1 grup sanitar pentru beneficiari (6,84 mp).
Parterul are aria utilă de 560,88 mp, spațiile fiind dispuse astfel:
✓ 18 dormitoare:
- 6 dormitoare (cu suprafețe cuprinse între 8,22 mp - 10,47 mp) cu 1 loc= 6 locuri;
- 12 dormitoare (cu suprafețe cuprinse între 12,20 mp - 24 mp) cu 2 locuri=24
locuri;
✓ 6 grupuri sanitare dispuse astfel:
- 4 grupuri sanitare comune (12 vase toaletă, 7 dușuri și 3 căzi adaptate pentru a
putea fi folosite de persoane care utilizează fotoliu rulant);
- 2 grupuri sanitare individuale amenajate pentru doua dormitoare dotate cu vas
toaletă, chiuvetă și duș;
✓ sală de mese (24,00 mp);
✓ cameră de socializare (34,10 mp);
✓ cabinet de recuperare, masaj și kinetoterapie (12,02 mp);
✓ cabinet medical ( 12,26 mp);
✓ izolator (10,47 mp) cu baie proprie (2,64 mp)dotată cu vas toaletă, chiuvetă, duș;
✓ magazie lenjerie (9,46 mp);
✓ magazie de materiale sanitare (6,43mp);
✓ 1 grup sanitar pentru personal (2,64 mp);
✓ 7 holuri cu suprafețe de: 6,20 mp; 53,91 mp; 5,94 mp; 29,25 mp;3,69 mp;7,68; mp 8,41 mp;
Pavilionul II are aria utilă de 211,19 mp, cu un număr de 7 camere, spațiile având
următoarea destinație:
✓ 6 dormitoare cu un număr total de 10 locuri, dotate fiecare cu grup sanitar propriu (chiuvetă,
duș, vas toaletă), dimensionate astfel:
- 2 dormitoare (cu suprafețe cuprinse între 6 mp-8,64 mp) cu 1 loc=2 locuri;
- 2 dormitoare (cu suprafețe de 12 mp) cu 2 locuri= 4 locuri;
- 2 dormitoare (cu suprafețe cuprinse între 21,15 mp - 25,41 mp) cu 2 locuri=4 locuri;
✓ 1 sală de mese cu suprafața de 25,41mp;
✓ 1 hol (29,94 mp);
✓ 1 magazie (2,47 mp);
✓ birou șef centru (14,26 mp);
✓ cabinet asistență socială/psihologic (13,28 mp);
✓ birou inspector de specialitate (8,71 mp);
✓ 1hol (13,71 mp);
✓ 1 baie (3,28 mp).
In curtea centrului sunt construcții cu urmatoarele funcționalități:
✓ morgă ( 22 mp);
✓ arhivă (26 mp);
✓ 3 magazii de lemne ( 50 mp; 29,20 mp; 33,20 mp);
✓ 2 spații pentru centralele termice (10,23 mp; 9,80 mp);
✓ magazie de lenjerii (35,12 mp);
✓ uscator de rufe (70 mp);
✓ călcătorie (30 mp);
✓ vestiar personal și grup sanitar personal;

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

cladire folosită ca și magazii (130 mp);
anexa tip magazie (105 mp);
2 beciuri (34 mp, 22 mp);
magazie de alimente (184 mp);
magazie igienico-sanitare (28 mp);
cabinet de terapie ocupațională (35 mp);
depozit combustibil (43 mp);
foișor (unde se organizează diferite evenimente și/sau jocuri);
garaj (29 mp);
construcție anexă poartă (9,00 mp).
Spaţiul verde din curtea centrului este compus dintr-o livadă (645 mp) și o mini-grădină de
zarzavaturi (320 mp), destinația acestora fiind pentru plimbările de relaxare, dar și pentru a asigura
beneficiarilor posibilitatea de desfășura activități de ergoterapie, precum și de a furniza bucătăriei o
parte din legumele/ fructele necesare pregătirii mesei. Amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi va fi
realizată de către personalul centrului împreună cu o parte dintre beneficiari, această activitate având
un rol de îmbunătăţire a expresiei arhitecturale şi refacere a cadrului natural.
Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Trușești va dispune de
următoarele utilități: alimentare cu energie electrică, apă rece, canalizare, telefonie/cablu TV și fiind
echipat cu tipurile de instalații care asigură buna sa funcționare (instalații sanitare interioare, de
încălzire, de ventilație și electrice).
In cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Trușești,
vor fi admise (pe perioadă determinată/nedeterminată) persoane adulte cu dizabilităţi cărora nu li sau putut asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate pentru a
le asigura un ansamblu de activități care răspund nevoilor individuale specifice.
În prezent, Căminul pentru Persoane Vârstnice Trușești funcționează cu un număr de 29
posturi, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 165/17.12.2020, iar Centrul de
Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Trușești va funcţiona cu un număr de
39,5 posturi, după cum urmează:
Tip personal
Posturi
Total
Personal de conducere

Personal de
specialitate îngrijire şi
asistenţă

Personal cu funcţii
administrative

Șef centru

1post

Asistent social

1 post

Psiholog

1 post

Medic specialist

1 post cu ½ normă

Masor

1post

Instructor de ergoterapie

1post

Asistent medical

6 posturi

Infirmier

15 posturi

Inspector de specialitate

1 post

Ingrijitor

5 posturi

Magaziner

1 post

1post

25,5 posturi

13 posturi
Muncitor calificat

2 posturi

Bucătar calificat

2 posturi

Bucătar

2 posturi

- echipa multidisciplinară din centru a evaluat nevoile individuale specifice fiecărui beneficiar
prin utilizarea Fișei de evaluare, iar în urma prelucrării datelor obţinute au identificat: 18 persoane
cu nevoi specifice de sprijin continuu pentru majoritatea activităților prevăzute în Modulul IV din
Anexa nr.1 la Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 82/2019 (informare şi consiliere
socială, consiliere psihologică, abilitare şi reabilitare, îngrijire şi asistenţă, menţinerea/dezvoltarea
aptitudinilor cognitive, menţinerea/ dezvoltarea deprinderilor de comunicare, menţinerea/ dezvoltarea
deprinderilor
de
mobilitate,
menţinerea/dezvoltarea
deprinderilor
de
autoîngrijire,
menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăţi, menţinerea/dezvoltarea
deprinderilor de interacţiune, asistență și suport pentru luarea unei decizii) și 6 persoane cu nevoi
specifice de sprijin regulat pentru majoritatea activităților prevăzute în Modulul IV (informare şi
consiliere socială, consiliere psihologică, abilitare şi reabilitare,
îngrijire şi asistenţă,
menţinerea/dezvoltarea aptitudinilor cognitive, menţinerea/ dezvoltarea deprinderilor de comunicare,
menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăţi, menţinerea/dezvoltarea
deprinderilor de interacţiune, educație/pregătire pentru muncă , asistență și suport pentru luarea unei
decizii);
- propunerea de profil a centrului rezidențial are la bază analiza datelor obținute prin evaluarea
complexă, care relevă faptul că peste 60% din cei 24 de beneficiari au nevoie de activități și servicii
specifice unui centru de îngrijire și asistență, dintre cele prevăzute în standardele specifice minime
de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, aprobate
prin Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 82/2019. Înființarea serviciului social de tip
”centru de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități”, este soluția optimă pentru a
putea asigura beneficiarilor servicii personalizate pentru depăşirea situaţiilor de dificultate, în vederea
prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii
calităţii vieţii;
- Activităţile şi serviciile ce vor fi acordate în Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane
adulte cu dizabilități Trușești sunt următoarele:
Activităţi

Spațiul în care se va desfășura
activitatea
cabinetul psihologic/asistență
Informare şi consiliere socială socială din cadrul centrului
rezidențial
cabinetul psihologic/asistență
Consiliere psihologică
socială din cadrul centrului
rezidențial
cabinet de recuperare, masaj și
kinetoterapie/
Abilitare şi reabilitare
cabinet de terapie ocupațională
din cadrul centrului rezidențial
cabinetul medical din cadrul
centrului rezidențial/
Îngrijire şi asistenţă
cabinet de recuperare, masaj și
kinetoterapie
Menţinerea/dezvoltarea
aptitudinilor cognitive

cabinet de terapie ocupațională
din cadrul centrului rezidențial

Menţinerea/dezvoltarea
deprinderilor zilnice

cabinet de terapie ocupațională
din cadrul centrului rezidențial

Menţinerea/dezvoltarea
deprinderilor de comunicare

cabinet de terapie ocupațională
din cadrul centrului rezidențial

Personal implicat

Asistent social

Psiholog

Instructor de ergoterapie
masor
Infirmieră
Asistent medical
Masor
Psiholog
Asistent medical
Masor
Instructor de ergoterapie
Psiholog
Asistent medical
Instructor de ergoterapie
Psiholog
Asistent social
Instructor de ergoterapie

Menţinerea/dezvoltarea
deprinderilor de mobilitate

cabinet de recuperare, masaj și
kinetoterapie/Centrul de servicii
de recuperare neuromotorie de
tip ambulatoriu/ stațiuni
balneoclimaterice

Menţinerea/dezvoltarea
deprinderilor de autoîngrijire

cabinet de terapie ocupațională ,
dormitoarele beneficiarilor din
cadrul centrului rezidențial

Menţinerea/dezvoltarea
deprinderilor de îngrijire a
propriei sănătăţi

Medic BFT
asistent medical BFT
asistent medical
masor

cabinet medical,
cabinet de terapie ocupațională
din
cadrul centrului rezidențial,

Infirmieră
Asistent medical
Masor
Instructor de ergoterapie
Asistent medical
Psiholog
Asistent social
Instructor de ergoterapie
Masor

cabinet de terapie ocupațională ,
dormitoarele beneficiarilor din
cadrul centrului rezidențial
spațiile verzi din curtea
centrului
Menţinerea/dezvoltarea
cabinet de terapie ocupațională
deprinderilor de interacţiune din cadrul centrului rezidențial
Menţinerea/dezvoltarea
deprinderilor de
autogospodărire

Infirmieră
Asistent medical
Instructor de ergoterapie
Psiholog

Educație/pregătire pentru
muncă

cabinet de terapie ocupațională
din cadrul centrului rezidențial

Asistență și suport pentru
luarea unei decizii

cabinet psihologic/asistență
socială din cadrul centrului
rezidențial

Psiholog
Asistent social
Asistent social
Psiholog
Instructor de ergoterapie
Asistent social
Psiholog

Integrare și participare socială
și civică – participarea la
activități desășurate în
acțiuni de recreere și petrecere
comunitate,
a timpului liber, vizite,
cabinet de terapie ocupațională
organizarea sărbătoririi zilelor
din cadrul centrului rezidențial
de naștere, a unor sărbători
religioase etc.

Asistent social
Psiholog
Instructor de ergoterapie

Faţă de cele prezentate, urmărind îmbunătățirea calității activității de protecție prin
diversificarea serviciilor de asistenţă specială, pentru respectarea drepturilor persoanelor adulte cu
dizabilităţi şi a nevoilor individuale specifice fiecărui beneficiar prevăzute în Anexa nr.1 la Ordinul
nr. 82/2019 privind aprobarea Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile
sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, coroborate cu art. 51 din Legea nr. 448/2006
privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările
ulterioare și art. 31 din HG nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 448/2006, a fost întocmit proiectul de hotărâre privind închiderea Căminului
pentru Persoane Vârstnice Trușești și înființarea „Centrului de Îngrijire și Asistență pentru
Persoane Adulte cu Dizabilități Trușești, în com. Trușești, str.1, nr. 36, jud. Botoșani, în structura
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, fără personalitate juridică, cu
o capacitate de 40 locuri, care îndeplinește condițiile pentru a fi supus spre adoptare în ședința
Consiliului Județean.

Director executiv,
Magda Didii

Șef serviciu,
Ovidiu Antonesei

