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RAPORT SEMESTRIAL
privind activitatea asistenţilor personali în semestrul II 2008
În conformitate cu art. 39 alin. 2 din Legea nr. 448/2006
[i art. 29 din Hot\rârea de Guvern nr. 268/14.03.2007 pentru aprobarea
Normelor Metodologice de aplicare a prev. Legii nr. 448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Serviciul
Public de Asisten]\ Social\ din cadrul Prim\riei ora[ Pucioasa, înfiinţat
în baza Hot\rârii Consiliului Local nr. 107/23.11.2006, semestrial
va prezenta în [edin]a de Consiliu Local un raport asupra modului de
urm\rile [i îndrumare a activit\]ii asisten]ilor personali ai persoanelor cu
handicap.
Persoana cu handicap este persoana care datorit\ unei
afec]iuni fizice, mentale sau senzoriale îi lipse[te abilitatea de a
desf\[ura în mod normal activit\]i cotidiene care necesit\ m\suri de
protec]ie în sprijinul recuper\rii şi incluziunii sociale.
Încadrarea în grad de handicap este prev\zut\ în prev.
Legii nr. 726/2002 pentru persoana adult\ [i Legea nr. 725/2002 pentru
copilul minor.
În baza art. 41 alin. 1 din Legea nr. 448/2006 persoana
Incadrat\ în grad de handicap [i p\rintele sau reprezentantul legal al
copilului cu handicap grav, poate opta pentru angajarea unui asistent
personal sau pentru acordarea indemniza]iei de înso]itor prev\zut\ de
Ordonan]a Guvernului nr. 794/380 din 07 octombrie 2002.
Opţiunea persoanei cu handicap sau a copilului
încadrat în grad grav de handicap reprezentat de p\rinte/reprezentant
legal de a beneficia de angajare asistent personal sau indemniza]ie se
face în baza unei cereri scrise adresat\ Direc]iei Generale de Asisten]\
Social\ [i Protec]ia Copilului, în urma c\reia se va emite un acord.
Asistentul personal are obliga]ia de a respecta
prevederile contractuale [i cele menţionate în fişa postului — semnate
personal la angajarea sa.
În conformitate cu prev. art. 36 alin. 3 din Legea nr.
448/2006 asistentul personal are dreptul la efectuarea concediului legal
de odihn\. În cazul în care asistentul personal se afl\ în concediu,
persoanei cu handicap i se va acorda indemniza]ie echivalent\ cu
salariul net al asistentului personal.

În cazul solicit\rii [i acord\rii asistentului personal a
concediului legal de odihn\, urmeaz\ a se acorda - la cerere —
persoanei cu handicap indemniza]ia egal\ cu salariu net al asistentului
personal, sum\ de care va dispune în vederea angaj\rii unei alte
persoane pentru înlocuirea pe perioada concediului legal de odihn\ a
asistentului personal.
Prin Hot\rârea nr. 114/20.12.2007 în [edin]a de
Consiliu Local s-a aprobat un nr. de 70 asisten]i personali [i 100
indemniza]ii pentru persoanele cu handicap grav, iar `n [edin]a de
Consiliu Local din luna august 2008 prin Hot\rârea nr. 89/26.08.200 s-a
redus nr. asisten]ilor personali la 55 [i suplimentarea indemniza]iilor cu
l5 locuri.
La finele semestrului II 2008 avem încadra]i un nr. de
45 asisten]i personali [i 101 beneficiari indemniza]ie.
Pentru plata asisten]ilor personali în semestrul II 2008
s-a cheltuit suma de 358.447 lei [i 379.697 lei pentru indemniza]ii.
Serviciul Public de Asisten]\ Social\ dispune
efectuarea de controale periodice sau ori de cîte ori se semnalizeaz\
aspecte de nerespectarea atribu]iilor asupra activit\]ii asistentului
personal, urm\rindu-se dac\ se respect\ raportul de activitate întocmit [i
prezentat lunar de asistentul personal.
Situa]ia persoanelor majore încadrate în gradul I de
invaliditate pe coduri de handicap se prezint\ astfel:
1.

Neurologie
—
ortopedie,
afec]iuni
musculare
2. Somatic
3. Auditiv
4. Vizual
5. Mental / demen]\ alzheimer, retard
6. Mintal / psihoze, tulbur\ri ale personalit\]ii
7. Asociat
8. HIV / SIDA
9. Boli rare
10. Surdocecitate

44
28
4
38
27
3
1
1
-

De prevederile Legii nr. 17/2000 — privind asisten]a social\ a
persoanelor vârstnice au beneficiat 4 persoane — care sunt inclu[i în
num\rul de asisten]i personali - respectiv :
- BOTOAC| IOAN — 67 ani din str. Republicii, bl. Delia,
ap. 14 cu `ngrijitor BOTOAC| ELENA.

- COSTEA MARIA — 83 ani din cart. Bela, nr. 154, cu
`ngrijitor COSTEA ION.
- PELMUŞ NĂDICICA — 74 ani din str. Rândunelelor,
bl. C3, ap. 16 cu `ngrijitor PELMU{ IULIAN;
- ONCESCU IOANA — 85 ani din cart. Glodeni, nr. 29
cu `ngrijitor S~RBOIU FLOAREA.
Dosarele sunt analizate [i aprobate de Direc]ia de
Munc\ [i Protec]ie Social\, dup\ care se elibereaz\ un atestat
îngrijitorilor pentru o perioad\ de 12 luni, cu posibilitatea prelungirii
pentru înc\ 12 luni.
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