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DIREC'IrA COORDONARE ORGANTZARE
Nr. 858 din 31.01.2014

RAPORT
Ia proiectul de hotirdre privind inchiderea Centrului de Plasament nr. 6 Slobozia,
resrtructurarea Centrului de Plasament nr. 2 Slobozia qi infiin{area Complexului de

Servicii Sociale pentru Copilul cu Handicap Neuropsihic Slobozia

Prin proiectul de hot6r0re supus dezbaterii Consiliului Jude{ean Ialomifa se propune
inchiderea Centrului de Plasament nr. 6 Slobozia, restructurarea Centrului de Plasament nr. 2
Slobozia qi infiinfarea Complexului de Servicii Sociale pentru Copilul cu Handicap Neuropsihic
Slobozia.

Propunerea de inchidere a Centrului de Plasament nr. 6 situat in Slobozia, cartierul
Slobozia Noud, este intemeiati pe urmdtoarele considerente:
. inchiderea centrelor rezidenliale de tip vechi prin dezvoltarea de servicii alternative de tip

familial se incaclreazf in politicile existente la nivel nafional in domeniul protecfiei
copilului, preocupare care a existat qi la nivelul judeqului nostru incd din arr.il 2003, cAnd s-a
inchis Centrul de Plasament nr. 5 Slobozia qi s-au infiinjat trei case de tip familial in
municipiul Slobozia, urmatd in anul 2006 de inchiderea Centrului de Plasament nr. 7 Movila
qi transferarea copiilor in cele dou5 case de tip familial din municipiul Feteqti qi din oraqul
Jdndbrei;

o Din motive de ordin adrninistrativ qi organizatoic; este o instituJie de tip rezidenfial vechi ,
cu o structurl improprie ce nu mai corespunde nevoilor actualilor beneficiari, fiind
neadec''rat interven{iei individr:alizate qi asigur5rii securitdlii beneficiarilor.

Restructurarea Centru.lui de Plasament nr. 2 din Slobozia, bulevardul Chimiei, nr. 13,
constd in mutarea intr-o casd de tip familial a 12 copii cu dizabilitate severS, imobiliza[i la pat,
acegtia fiind greu de deplasat ia sala de mese ori in alte spaJii situate la parterul clddirii, in
condi{iile in care centrul nu are lift sau platforml fixatd,la sciri. De asemenea, se urmdregte
evitarea supraaglomerdrii existentl la momentul actual in acest centru, care are un numdr de
30 de beneficiari.

Crearea de servicii alternative reprezintd o necesitate realS in vederea creqterii qanselor
beneficiarilor de recuperare gi protecfie intr-un mediu sigur, adecvat nevoilor acestora.
Serviciile alternative care pot rdspunde acestor cerinle sunt modulele de tip familial de mici
dimensiuni, integrate in comunitate, care sd asigure un climat socio-afectiv adecvat formdrii
personalit5{ii copiilor, cu personal care sd aibd in centrul preocupdrilor copilul qi nevoile
acestuia. In acest sens, prin Convenlia de colaborare nr. 4341118.03.20II incheiati intre
Funda{ia SERA Romdnia qi DirecJia GeneralS de Asistenfi SocialS qi Protecfia Copilului
Ialomifa, fundafia se obligd sd finan{eze construclia qi dotarea a trei unitdfi de tip familial pe
care sd le doneze Direcfiei, lucru realizat prin Protocol de transfer.
Au.fost identificate trei terenuri situate in Slobozia, strada Prelungirea Mdgurii, nr. 3-5 pentru
construcfia a trei case de tip familial: ,,Kalina", ,,Maria" qi ,,Vlddu{", precum qi o magazie
pentru alimente care va deserr,'i toate cele trei case. Acestea vor funcfiona sub numele de
Complexul de Servicii Sociale pentru Copilul cu Handicap Neuropsihic Slobozia.



Doud din ar;este case de tip famiiial au o capacitate de 18 locuri, fiind destinate copiilor/tinerilor
provenili din Centrul de Flasrament nr. 6 Slobozia, iar una de 12locuri, fiind pentru copii mutaJi
din Centrul de Plasament nr. 2, Slobozia.

'Iotodat6, prin acest proiect de hotdr6re se propune gi aprobarea Regulamentului de
organizare qi func{ionare a Cornplexului de Servicii Sociale pentru Copilul cu Handicap
Neuropsihir: Slobozia"

Schema de personal pentru fiecare casd de tip familial este diferitb in funcfie de specificul
grupului de copii" de califi.carea personalului qi de asigurarea permanen{ei in ingrijirea
benefic,iarilor, cuprinzdnd tot personalul preluat din centrul propus spre a fi inchis qi un numbr
de 6 angajafi din centrul propus restructurdrii.

Cheltuielile pentru funcJionarea Complexului de Servicii Sociale pentru Copilul cu
Handicap Neuropsihic Slobozia sunt asigurate din bugetul Direc{iei Generale de Asistenfd
Social5. qi Protec{ia Copilului Ialomila pe anul 2014. in limita prevdzutd de acesta.

Referitor la spa{iile disponibilizate prin incetarea activitdlii Centrului de Plasament nr. 6
Slobozia, in art. 5 se propune ca Direcfia Generald de Asistenfd Sociala gi Protec{ia Copilului
Ialomila sd asiigure paza imobilelor qi bunurilor, astfel incAt sd nu existe sustrageri, pAna la
stabilirea unei destina{ii corespunzdtoare pentru acest imobil care trebuie modernizat.

Prin proiectul de hotlrdre se propune qi declararea imobilelor aflate in municipiul
Slobozia, strada Prelungirea Mdgurii, nr. 3-5 ca fiind de interes public judefean, in conformitate
cu preveclerile art. 3 alin. (3) din Legea nr. 21311998 privind proprietatea publici qi regimul

iuridic al aoesteia, cu.modificlrile qi completdrile ulterioare.
intruciit proiectul de hotdrdre indeplineqte condifiile de legalitate, propunem Consiliului

Jude{ean lalor-nifa adoptarea lui in forma qi confinutul prezentat.
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