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RAPORT
- pentru semestrul II, anul 2017 privind activitatea desfasurata de asistentii personali
conform art. 29 din HG. 268/2007
În conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006, republicată, privind protectia
si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap rolul institutiei noastre este de a
monitoriza atributiile si obligatiile care le revin asistentilor personali ai persoanelor cu
handicap grav, în vederea ameliorării situatiei acestora, astfel încât acestia să
primească îngrijire specială la nivelul la care situatia lor o cere, pentru satisfacerea
întregului lant de nevoi fizice, personale, sociale si spirituale ale lor. Indiferent de
vârsta sau de handicapul cu care se confruntă, acest segment social are dreptul
fundamental la autodeterminare si individualitate

pentru depăsirea conditiei de

handicap si a reinsertiei sociale. Îngrijirile ce li se acordă permit persoanelor cu
handicap grav să îsi valorifice potentialul fizic, intelectual, spiritual, emotional si
social, în pofida handicapului de care suferă.
În conformitate cu prevederile art. 35 din Legea nr. 448/2006 privind protectia
si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, “persoana cu
handicap grav are dreptul, in baza evaluarii sociopsihomedicale, la un asistent
personal”. Art. 39, alin (1) stipuleaza “contractul individual de munca al asistentului
personal se incheie cu primaria localitatii de domiciliu sau resedinta a persoanei cu
handicap grav, dupa caz”, iar art. 40, alin. (1) precizeaza ca “autoritatile administratiei
publice locale au obligatia sa prevada si sa garanteze in bugetul local sumele necesare
din care suporta salarizarea, precum si celelalte drepturi cuvenite asistentului
personal, potrivit legii.”
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Asistentul personal este persoana care supraveghează, acordă asistentă si
îngrijire copilului sau adultului cu handicap grav, pe baza programului individual de
recuperare, readaptare si reintegrare socială a persoanei cu handicap, elaborat de
comisiile de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti si respectiv de
comisiile pentru protectia copilului.
Pentru perioada 01iulie 2017 – 31 decembrie 2017 raportam un numar de
34

asistenti personali pentru care s-a platit suma de 344.979 lei. Acestia ofera

ingrijire pentru 20 persoane cu handicap adulte si 14 persoane cu handicap minore.
In ce priveste indemnizatiile acordate persoanelor cu handicap grav si drept de
indemnizatie de insotitor, in semestrul II, anul 2017, au fost inregistrate 103 dosare si
s-a platit pentru ele suma de 1.415.395 lei.
In temeiul art. 37, alin. (2) si (3) ,,pe perioada concediului de odihna,
angajatorul are obligatia de a asigura persoanei cu handicap grav un inlocuitor al
asistentului personal, inclusiv in cazul in care asistentul personal este ruda pana la
gradul al IV-lea inclusiv a acesteia”, iar ,,in situatia in care angajatorul nu poate
asigura un inlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acorda o
indemnizatie echivalenta cu salariul net al asistentului personal sau gazduirea intr-un
centru de tip respiro.”
In acest context, trebuie amintit faptul ca la nivelul orasului Valenii de Munte, nu
exista unitati de asistenta medico–sociala de tip rezidential, iar capacitatea celor
existente pe teritoriul judetului este cu mult depasita. Mentionam de asemenea ca, in
evidentele institutiei noastre nu sunt inregistrate cereri prin care se solicita angajarea
pe perioada concediilor de odihna a asistentilor personali, iar pe de alta parte,
persoanele incadrate in grad de handicap nu doresc sa beneficieze de ingrijire din
partea altui asistent personal. In aceste conditii, la nivelul Primariei Orasului Valenii
de Munte, s-a luat decizia de a se acorda persoanei cu handicap o indemnizatie
echivalenta cu salariul net al asistentului personal.
Cu privire la obligatia asistentilor personali de a participa, odata la 2 ani, la
instruirea organizata de angajator, stipulata de art. 38, lit. a) din Legea nr. 448/2006,
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facem mentiunea ca in perioada mai-iunie 2016 institutia noastra a derulat un curs de
instruire. Acesta a fost desfasurat cu respectarea Tematicii instruirii asistentilor
personali ai persoanelor cu handicap grav, aprobata prin Ordinul Ministerului Muncii
nr. 319/2007.
O alta obligatie stabilita de art. 40, alin. (2) din Legea nr. 448/2006 este aceea
ca “serviciul public de asistenta sociala dispune efectuarea de controale periodice
asupra activitatii asistentilor personali.” Ca masura de control a activitatii asistentilor
personali la nivelul Primariei orasului Valenii de Munte s-a luat decizia ca o data la
6 luni comisia constituita in acest sens sa efectueze anchetele sociale verificative,
acestea efectuandu-se in lunile ianuarie si iulie. S-au predat spre completare rapoartele
semestriale de activitate ale asistentilor personali, cu obligatia ca pana la sfarsitul lunii
ianuarie 2018 sa fie predate la Oficiul Resurse Umane.
In urma verificarilor la domiciliu nu au fost constatate probleme deosebite de
natura sa impuna incetarea contractului de munca a asistentului personal.
Persoanele cu handicap grav nu au sesizat aspecte negative legate de activitatea
asistentilor personali, dar considera ca statul ar trebui să se implice cu adevarat in
asistenta persoanelor cu dizabilitati, printr-un sprijin financiar si material
corespunzator.

Intocmit,
Inspector Porcica Dumitru
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