Comunicat de presă

Atestarea asistenților personali profesioniști -etapă în extinderea îngrijirii în comunitate a
persoanelor adulte cu dizabilități
Pași spre dezvoltarea serviciilor de îngrijire a persoanei adulte cu handicap de către asistenți
personali profesioniști
Data: 01.07.2021
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău a mai parcurs un pas în
direcția înființării și dezvoltării rețelei de asistenți personali profesioniști și anunţă finalizarea
etapei de atestare a unui număr de 16 persoane ca asistenți personali profesioniști în cadrul
Proiectului Proiectului ”Suport pentru viața independenă în comunitate a persoanelor cu
dizabilități”, Cod MySMIS 2014+:130550, cofinanțat din Fondul Social European - Programul
Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Contract de finanțare POCU/462/4/15/130550.
Activitatea de atestare a asistenților personali profesioniști precum şi serviciile sociale pe
care aceştia le vor desfăşura la domiciliul propriu privind îngrijirea şi protecţia persoanei adulte
încadrate în grad de handicap grav sau accentuat se realizează în cadrul Activității nr. 4 ”Furnizarea
de servicii sociale de tip asistent personal profesionist și serviciul de asistență și
sprijin/Subactivitate 4.1 Furnizare servicii sociale de tip
asistent personal profesionist și contribuie la atingerea
Obiectivului specific ”Crearea și funcționarea unei
rețele de asistenți personali profesioniști și a serviciului
de Asistență și Suport care să ofere servicii sociale unui
numar de 5 persoane adulte cu dizabilități
dezinstituționalizate din CRRN Racaciuni” planificat în
cadrul proiectului menționat anterior.
În perioada imediat următoare se va desfășura
etapa de potrivire teoretică și practică la finalul căreia vor
fi identificați asistenții personali profesionisti pregătiți să
asigure servicii de protecție specială pentru fiecare dintre
cei 5 beneficiari dezinstituționalizați din cadrul CRRN Răcăciuni.
Scopul proiectului ”Suport pentru viața independenă în comunitate a persoanelor cu
dizabilități”, Cod MySMIS 2014+:130550 vizează facilitarea tranziției spre traiul independent și
prevenirea reinstituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități instituționalizate în cadrul Centrului

de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Răcăciuni prin servicii asigurate în comunitate, unul
dintre rezultatele planificate în cadrul proiectului fiind și dezvoltarea unei rețele de 5 asistenți
personali profesioniști care vor asigura servicii sociale unui număr de 5 persoane adulte cu
dizabilități dezinstituționalizate din CRRN Răcăciuni.
Valoarea totală a proiectului este de 7.894.215,53 lei din care: valoarea cofinanțării UE este
de 6.710.083,23 lei, valoarea bugetului național este de 1.026.147,67 lei și valoarea cofinanțării
eligibile a Beneficiarului este de 157.984.63 lei.
Proiectul se implementează pentru o perioadă de 36 de luni, în perioada: 07.04.202006.04.2023.
Pentru informații suplimentare privind implementarea proiectului, persoană de contact este
Simona Bodor, manager de proiect, telefon 0731570516.
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