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Centrul de recuperare și reabilitare pentru persoane cu handicap Bratca
Înregistrat în Registrul de evidenţă a prelucrării de date cu caracter personal, sub numărul Nr. 9 din 06.01.2016

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE
Perioada de raportare 19 mai – 31 decembrie 2015

I.

Situația beneficiarilor

1.
2.
3.
4.

În 19 mai 2015:
În 31 decembrie 2015:
Admiteri în centru:
Ieșiri din centru, din care:
Reintegrări:
Decese:
Numărul beneficiarilor învoiți mai mult de 5 zile:

50
50
0
0
0
3

Numărul beneficiarilor puși sub interdicție:
Număr PII întocmite:
Număr PII reevaluate:
Numărul contracte de acordare servicii sociale întocmite:
Numărul acte adiționale întocmite:
Numărul angajamente de plată întocmite:
Numărul responsabili de caz:
Numărul beneficiari care realizează venituri:
Numărul beneficiari care plătesc contribuția lunară de întreținere:
Numărul dispozițiilor de responsabili de caz întocmite:
Numărul beneficiarilor examinați de medicul de familie:
Numărul beneficiarilor examinați de medici specialiști:
Numărul beneficiarilor care au avut nevoie de intervenții de urgență:
Numărul beneficiarilor internați în spital:
Numărul beneficiarilor pentru care s-au efectuat analize medicale:
Numărul beneficiarilor evaluați din punct de vedere psihiatric:
Numărul beneficiarilor evaluați din punct de vedere psihologic:
Numărul certificatelor de încadrare în grad de handicap reevaluate:
Numărul beneficiarilor care au nevoie de sprijin pentru îngrijire personală:
Numărul beneficiarilor care suferă de incontinență:
Numărul dosare personale arhivate:
Numărul beneficiarilor vizitați de familie:

36
50
0
50
0
4
2
2
2
50
50
50
4
0
50
50
50
0
50
8
0
1

5.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Gestionarea serviciilor sociale
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Numărul beneficiarilor vizitați de prieteni:
Numărul beneficiarilor care au menținut legătura prin telefon cu familia, prieteni:
Numărul ședințelor de informare realizate cu beneficiarii:
Numărul beneficiarilor care primesc suport pentru realizarea activităților de îngrijire
personală:
Numărul beneficiarilor care pot utiliza singuri obiectele de igienă personală:
Numărul beneficiarilor aflați în situație de dependență:
Numărul beneficiarilor care au participat la terapii:
Terapia tulburărilor de limbaj și dezvoltarea modalităților de comunicare
gestuală/verbală
Art-terapie
Terapie ocupațională
Ludoterapie
Numărul activităților derulate în comunitate:
Numărul beneficiarilor implicați în activitățile gospodărești a centrului:

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
III.

IV.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

36
14

50
18
20
50
248
25

Gestionarea resurselor umane

Numărul actelor adiționale încheiate în perioada de raportare:
Numărul fișelor de post întocmite în perioada de raportare:
Numărul contractelor de voluntariat întocmite în perioada de raportare:
Numărul angajaților care au participat la cursuri de formare profesională:
Numărul ședințelor de informare realizate cu angajații:

2.
3.
4.
5.
6.

2.

0
1
7
50

Numărul contractelor de muncă încheiate în perioada de raportare: 57

1.

1.
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44
60
6
4
10

Gestionarea serviciilor economice

Numărul controalelor efectuate în centru de instituții de control abilitate în perioada de
raportare:
Numărul contractelor de furnizare întocmite cu respectarea prevederilor legale, în
perioada de raportare:
Numărul contractelor de prestări servicii întocmite cu respectarea prevederilor legale,
în perioada de raportare:
Numărul contractelor de lucrări întocmite cu respectarea prevederilor legale, în
perioada de raportare:
Numărul contractelor de colaborare întocmite cu respectarea prevederilor legale, în
perioada de raportare:
Numărul contractelor de comodat întocmite cu respectarea prevederilor legale, în
perioada de raportare:
Numărul contractelor de sponsorizare, actelor de donație întocmite în perioada de
raportare:
Numărul kilometrilor decontați pe foile de parcurs și în fișele de activități zilnice a
autovehiculului întocmite în perioada de raportare::

6
1
3
0
2
1
22
Estimativ
14350
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Alte activități relevante derulate în perioada de raportare:

Alte activităţi desfăşurate cu beneficiarii:




















Au fost realizate activități de terapie ocupațională (ergoterapie) în centru ca atelier
de gablonțărie, desene tematice cu flori, animale, obiecte de igienă, decupaj.
Activități de stimulare cognitivă la care au participat 18 beneficiari.
Activitati de recunoasterea unor elemente simple de mediu, exerciții de exprimare
a nevoilor de hrană și îmbrăcăminte într-o manieră adecvată, exerciții dezvoltarea
limbajului, de numărare, de recunoaștere a culorilor, obiectelor de uz zilnic,
anotimpurilor.
Beneficiarii au participat la activități gospodărești și de îngrijire a spațiului
exterior.
Activități de scriere, citire, jocuri, au fost realizate cu tinerii de catre doua
invatatore, voluntare ale centrului, Pali Maria si Matiu Valeria.
Au fost realizate activități sportive și de kinetoterapie pentru 50 de beneficiari ai
centrului.
Au fost realizate o serie de plimbări scurte în localitate, cu scop terapeutic
educativ, de socializare, exerciții și jocuri hiperactive în drum spre destinație și la
destinație, dar și de relaxare, petrecere a timpului liber conform nevoilor
beneficiarilor.
Au fost realizate o serie de ieșiri în localitatea Beznea, la viitoarea anexă
gospodărească a centrului; aici beneficiarii au fost implicați în activități de
curățenie, amenajare și îngrijire a spațiului verde.
Activități de scriere, citire, jocuri
3 dintre beneficiari, însoțiți de managerului de contract și de 2 educatori
specializați sunt implicați într-un schimb de schimb de tineret pentru integrarea
persoanelor cu dizabilități, pentru creșterea toleranței și înțelegerii dintre oameni,
la care participă aproximativ 60 de persoane din 12 țări și care se desfășoară în
Rusia (Yaroslavi) în perioada 28.07.2015 - 07.08.2015 (inclusiv durată transport).
Beneficiarii au fost implicați în activități de curățenie, amenajare și îngrijire a
spațiului verde.
În cadrul parteneriatul încheiat între Fundația de Scleroză Multiplă, Liceul
Teoretic Bratca și Gasamtschule Bergstedt din Hamburg, personalul CRRPH
Bratca alături de elevi din Germania (veniți în practică) au desfășurat împreună cu
beneficiarii activități precum: cântece, jocuri de memorie, jocuri cu mingea,
plimbări, desene pe asfalt cu cretă colorată, citit, învăţarea culorilor etc.
7 beneficiari au participat la o sesiune organizată de către DGASPC Bihor in
cadrul proiectului „Incluziunea activa pe piața muncii a persoanelor cu dizabilitati
din județul Bihor”, ulterior au fost efectuate plimbări si a fost vizitat Muzeul Țării
Crișurilor.
În cadrul unui proiect de voluntariat cu organizația americană Christian Foreward
– Southeast Asia, 6 beneficiari s-au implicat în lucrări de renovare a unui modul
din centru și efectuarea de lucrări de reabilitare a drenajului la anexa
gospodărească. Dincolo de aceste lucrări, cei 6 voluntari au petrecut alături de
persoane cu dizabilități, s-au implicat în activitățile zilnice și și-au manifestat
preocuparea pentru implicarea acestora în activitățile lor de voluntariat, creând
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astfel un model de comportament civic și comunitar pentru tineri și deopotrivă
profesioniștii din instituțiile sprijinite.
Au fost realizate două activități de informare a beneficiarilor pe următoarele teme:
ghidul beneficiarilor și profilaxia și păstrarea igienei orale.
Au fost realizate activități de recuperare, integrare și petrecere a timpului liber în
curtea centrului (prin jocuri).
Au fost realizate activități gospodărești (depozitarea florilor pentru iarnă, adunarea
frunzelor, activități de curățenie, aranjarea lemnelor etc.).
Au fost realizate activități gospodărești (activități de curățenie, aranjarea lemnelor
etc.).

Pentru îmbunătățirea permanentă a condițiilor din centru, cu un efect direct asupra activității
desfășurate pentru și împreună cu beneficiarii, au fost realizate următoarele:
MAI 2015

Tuns gazonul din curta centrului și iarba de la poarta intrării în centru;

Au fost montate plăcuțe PSI alături de peronalul specializat din cadrul FLORIVAS SRL

A fost schimbat întrerupătorul în modulul 2

A fost schimbată priza la mașina de spălat în modulul 1

Au fost verificați hidranții exteriori alături de personal specializat din cadrul FLORIVAS

A fost scoasă structura metalică a hidrantului, curățat și montat la loc

A fost reparat hidrantul din fața bucătăriei
IUNIE 2015

Pentru grupul sanitar din curte s-a montat faianță, chiuvetă, baterie la WC, suport
prosop;

S-au montat la geamurile modulelor și băilor plase împotriva țânțarilor;

A fost schimbat furtunul la duș în modulul 2;

A fost reparată instalația electrică și a fost schimbat becul și globul în modulul 1;

S-a montat suport hârtie și prosop în modulul 3;

A fost reparat întrerupătorul și schimbat becul în modulul 2;

A fost înlocuit capacul WC în modulul 6;

A fost tunsă iarba de la intrarea în centru;

S-a reparat vasul WC în modulul 1;

A fost nivelat pământul din fața centralei (unde e montat hidrantul);

Montat sifon pardoseală la grup sanitar;

A fost cosită iarba din curte;

S-a desfundat canalizarea la modulul 2

S-a reparat și schimbat neonul în centrala termică și vestiarul personalului
IULIE 2015
- S-a desfundat canalizarea la modului 1
- S-a tuns gazonul
- A fost desfundată evacuarea la scurgere (mașină de spălat de la modulul 3
- S-a rostuit toată faianța și gresia cu culoare albastră
- S-a reparat cositoarea și s-a cosit iarba
- A fost montat un suport hârtie igienică și a fost schimbat furtunul flexibil duș în modulul 2
- S-a reparat dulapul și a fost montat suport hârtie igienică la modulul 3
- S-a reparat furtunul flexibil de la duș în modulul 4
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- A fost reparată instalația electrică în modulul 3
- A fost reparată noptiera de la modulul 5
- S-a montat gresie la grupul sanitar din curte
- S-a reparat întrerupător modul 2
- A fost reparat gardul
- A fost montat WC la grupul sanitar din curte
- Au fost reparate uși și balamale
- S-a reparat cablul de alimentare și contactul de la flexul de tăiat gresie și faianță
- S-au efectuat reparații la priza din centrală și s-a schimbat becul
- S-au aranjat lemnele pentru iarnă
- S-a înlocuit gresia spartă
- S-a înlocuit bateria la duș în modulul 6
- S-a reparat capacul de la toaletă în modulul 6
- A fost schimbată priza în modulul 2
AUGUST 2015
- S-a desfundat canalizarea la baia din modulul 3
- Au fost efectuate reparații în jurul ferestrelor din sala de mese
- A fost reparată poarta mică de acces
- Au fost curățate burlanele
- Au fost efectuate lucrări la ușa de la intrare în sala de mese (dinspre gazon)
- S-a făcut curățenie în centrala termică
- Au fost reparate uși și balamale
- S-au aranjat lemnele pentru iarnă
- S-a tuns gazonul
SEPTEMBRIE 2015
- Renovarea unui modul din cadrul centrului și în cadrul anexei gospodărești s-a turnat beton
pentru oprirea înfiltrării apei în structura de rezistență a casei (cu sprijinul celor 6 voluntari
ai organizației Christian Foreward – Southeast Asia)
- S-au efectuat lucrări de amenajare a spațiului de servire a mesei, respectiv: s-a închis spațiul
dintre bucătărie și sală zidindu-se un perete și montându-se un geam termopan inclusiv un
blat special pentru servire.
- A fost schimbat furtunul flexibil din cadrul băii cabinetului medical
- A fost schimbat boilerul electric în modulul 1
- Au fost schimbate duliile și becurile în module și cabinet medical
- A fost reparată țeavă scurgere WC în modulul 6
- A fost schimbat zarul la ușă în modulul 2
- A fost schimbat furtunul pentru calorifer
- A fost curățată evacuarea la mașina de spălat
- Curățat jgheab clădire
- Au fost schimbate robinete în module și bucătărie
- A fost zugrăvită o cameră în anexa gospodărească a centrului
- A fost efectuată verificarea cazanelor
OCTOMBRIE 2015
- Au fost reparate zaruri uși, balamale la dulapuri și noptiere în module;
- A fost reparat robinetul în modulul 1;
- A fost reparat cotul pentru fum la centrala termică;
- Au fost curățate jgheaburile de la clădire;
- Desfundat canalizare module 2 și 5;
- Reparat pat modul 4;
- Verificat instalație încălzire;
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- A fost reparat geamul de la bucătărie;
- Au fost reparate caloriferele;
- Au fost schimbate becurile;
- A fost schimbat furtunul pentru scurgere chiuvetă modul 3;
- Au fost schimbate întrerupătoare și prize în module;
- Au fost reparate cazanele ( lipite interioarele);
- A fost reparat cu glet peretele pe hol;
- A fost schimbată sticla la geamul din centrală;
- Au fost efectuate lucrări de curățenie și întreținere în curte;
- Au fost tăiate și stivuite lemne în depozit;
- Reparat robinet și scurgere grup sanitar curte;
- A fost reparat gardul;
- Au fost reparate scaunele și schimbată bateria de la duș în modulul 6
- Au fost efectuate reparații la geamuri în sala de mese;
- S-a scos pompa de apă din fântână;
- A fost repara robinetul de la subsol;
- A fost reparat robinetul pentru calorifere;
- A fost reparată țeava de canalizare de la subsol;
- A fost reparat rezervorul WC în modulul 5;
- S-a pus faianță la pervazul de la geamuri în sala de mese;
- Au fost schimbate neoanele în centrala termică;
- S-au efectuat lucrări de reparații la acoperișul de la terasa din curte,
- Au fost alimentate și supravegheate zilnic cazanele.
NOIEMBRIE 2015
- Au fost tăiate și aranjate lemnele în depozit;
- Au fost alimentate și supravegheate zilnic cazanele;
- Au fost schimbate zaruri la uși;
- Au fost reparate și aerisite caloriferele;
- A fost reparat gardul dinspre terenul de fotbal și din spatele grupului sanitar din curte;
- Au fost reparate balamalele de la dulapuri și noptiere din module;
- Schimbat furtun duș modul 3;
- Au fost schimbate becuri unde era necesar în module;
- Schimbat baterii duș module;
- Reparat vas WC in module;
- Au fost efectuare reparații la geamuri în sala de mese și pus gresie la pervaz;
- Au fost schimbate robinetele (3 buc) în bucătărie;
- Au fost schimbate dulii în module;
- A fost reparat cadrul de mers pentru un beneficiar;
- A fost schimbat furtunul de la scurgere la chiuveta din bucătărie;
- A fost schimbat geamul la cabinetul medical;
- S-a reparat scurgerea în beci (3 coliere schimbate);
- S-a reparat caloriferul defect de lângă cabinetul medical;
- Au fost schimbate prizele de la modulul 3;
- S-a pus sticlă la geamuri în modulul 3;
- S-a schimbat capacul WC în modulul 3;
- S-a desfundat canalizarea în modulul 5;
- S-a schimbat baterie duș modul 2,
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- S-au plantat trandafiri în fața intrării principale;
- S-a reparat geamul în modulul 1
- Lucrări de amenajare și curățenie în curte (ex. tăiat pomi uscați);
- S-a schimbat dușul în modulul 3
- S-a aerisit instalația la centrala termică;
- S-a reparat țeavă WC în modulul 6;
- S-au reparat scaunele în sala de mese;
- S-au curățat jgheaburile de la clădire;
- S-au pus afișe de PSI în interiorul clădirii.
DECEMBRIE 2015
- Au fost reparate ușile la dulapuri, pus geam unde lipsea (modul 2 și kinetoterapie);
- A fost reparat vasul wc în modulul 4 și 5;
- Au fost reparate zarurile la uși;
- Au fost adunate resturile menajere;
- Au fost tăiate și aranjate lemnele în depozit;
- Zilnic, au fost alimentate cazanele cu lemne;
- A fost schimbată bateria la chiuveta din bucărărie;
- Au fost schimbate becuri și reparate întrerupătoarele;
- A fost reparată ușa termopan de la sala de mese;
- Au fost aerisite caloriferele din sala de kinetoterapie și ergoterapie;
- Au fost schimbate balamale la dulapuri și noptiere;
- Au fost reparate scurgerile de la chiuvete;
- Au fost reparat suportul pentru dușuri în module;
- Au fost efectuate activități de curățenie în centrală;
- Au fost efectuate activități de întreținere a cazanelor;
- Au fost efectuate reparații la geamuri în sala de mese (cu amorsă și dispersit);
- Au fost puse semnele de PSI la intrări și alte spații destinate acestora;
- A fost pus bradul în suport, pregătit și transportat în spațiul pregătit pentru împodobit;
- A fost desfundată canalizarea la modulul 5;
- A fost pusă aripa la geam modulul 4;
- Au fost schimbate buteliile în bucătărie;
- Alte activități de întreținere.
Declar pe propria răspundere că informațiile furnizate comisiei de monitorizare, precum și cele
prezentate în raportul lunar de activitate sunt în conformitate cu realitatea. Documentele financiar
contabile prezentate comisiei sunt reflectate în evidențele asociației/fundației, iar documentele privind
serviciile sociale sunt în concordanță cu standardele minime de calitate și sunt cunoscute de managerul
de caz.

Șef centru,
Lazăr Laurențiu-Ioan
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