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RAPORT
privind activitatea desfasurata de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav
In conformitate cu art.40 alin. (2)din Legea44812006 privind protectia si promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv
art. 1 din H.G. nr. 26812007 pentru aprobarea Normelor rnetodologice de aplicare a Legii nr.448/2006
privind protectla si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Compartimentul de Asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Sinesti,
judetul lasi controleaza periodic activitatea asistentilor personali.
De asemenea, semestrial se prezinta Consiliului Local, raportul de activitate al asistentilor
personali ai persoanelor cu handicap grav,care trebuie sa contina date referitoare la:
- dinamica angajarii asistentilor personali;
- modul in care se asigura inlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de odihna;
- informatii privlnd numarul asistentilor personali instruiti;
- numarul de controale effectuate si problemele sesizate;
Potrivit prevederilor Legiinr.44812005 republicata, rolul autoritatii locale este de a monitoriza in
conditii optime atributiile si obligatiile care le revin asistentilor personali, in vederea imbunatatirii
situatiei persoanelor cu handicap grav, astfel incat acestia sa primeasca ingrijire speciala la nivelul la
care starea lor de sanatate o impune, pentru satisl'acerea intregului de nevoi fizice, personale, sociale si
spirituale. Ingrijirea de care beneficiaza indiferent de varsta sau de handicapul cu care se confrunta, pot
permite persoaanelor bolnave sa-si valorifice potentialul fizic, intelectual,spiritual,emotional si social.
Cu privire Ia dinamica angajarii asistentilor personali, in luna iulie 2018, se aflau in evidentele
compartimentului de asistenta sociala un numar de 18 asistenti personali, cu contract individual de
munca si un numar de 35 dosare de indemnizatii pentru persoane cu handicap grav
Din totalul celor 18 asistenti personali 10:;unt angajatipentru persoane adulte incadrate in grad
de handicap grav si 8 pentru copii.
Din cei 18 asistenti personali au fost incetate doua contracte individuale de munca, pentru un
minor datorita certificatului de incadrare in grad accentuat, iar celalant pentru un adult care a decedat,
in prezent mai avem o solicitare pentru angajarea unui asistent personal la o persoana adulta.
Din totalul de 35 indemnizatii doua indemnizatii rru fost incetate, pentru un adult decedat si un
minor datorita certificatului de incadrare in grad mecliu
Referitor la numarul de controale effectuate asupra activitatiiasistentilor personali si
problemele sesizate in conformitate cu prevederilr: art.40 alin.(2) din Legea nr.448/2006, mentionam
faotul ca asistentul medical comunitar din cadrul Compartimentului de asistenta sociala verifica periodic
Activitatea asistentilor personali si starea de sanatater a persoanelor cu handicap grav.
Astfel sunt efectuate periodic vizite in teren pentru a monitoriza activitatea acestora dar si
eventualile sesizari referitoare la modul cum isi exercita atributiile, fapt cum este cazul asistentului
personalCojocariu Constantin, pentru minorul Cojocariu Constantin Daniel, cazcare este monitorizat
.

permanent.

Referitor la instruirea asistentilor personal in temeiul prevederilor art.38 lit.a din Legea
44812006, privind protectia si promovarea drepturilcir persoanelor cu handicap, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, asistentul personal are obligatia de a participa o data la doi ani,la
instruirea organizata de angajator.
Cu privire la modul in care se asigura inlocuirea asistentului personal pe perioada concediului

deodihna, specificamfaptulcapotrivitart.3Talin.(2)si (3)dinLegeanr.448/2006,peperioada
concediului de odihna, angajatorul are obligatia sa asigure persoanei cu handicap grav un inlocuitor
asistentului personal. ln situatia in care angajatorul nu poate asigura un inlocuitor al asistentului
personal, persoanei cu handicap grav lse acorda o indernnizatie echivalenta cu salariul net al
asistentului personal.
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