Notă informativă
la proiectul deciziei cu privire la operarea unor modificări în
Regulamentul aprobat prin Decizia nr.03/12 din 04.07.2014 a
Consiliului raional Hînceşti.
Necesitatea elaborării proiectului deciziei cu privire la operarea unor modificări în
Regulamentul de organizare a Azilului pentru persoane în vârstă și persoane cu dizabilități
din com. Sărata-Galbenă corespunde obiectivului de asigurare și protecție socială la nivelul
doi, prin specificarea măsurilor care trebuie întreprinse pentru persoanele în vârstă și cu
dizabilități.
Plasarea persoanelor în vârstă și persoanelor cu dizabilități în Azilul de bătrâni
reprezintă un ansamblu de măsuri și activități realizate pentru a răspunde necesităților
sociale ale persoanelor în vederea depășirii unor situații de dificultate, de prevenire a
marginalizării și excluziunii sociale.
Ocrotirea rezidențială este una din cele mai solicitate și costisitoare forme de îngrijire
datorită dezvoltării insuficiente a serviciilor sociale alternative pentru adulți.
Problemele acestor grupuri de persoane sunt foarte specifice, ceea ce necesită o
abordare individualizată, axată pe realizarea măsurilor de recuperare, de evaluare periodică
a situației acestor persoane și de reintegrarea socială a lor.
Funcţionarea azilului pentru persoane în vârstă şi persoane cu dizabilităţi din com.
Sărata-Galbenă în raionul Hîncești contribuie la scăderea numărului de persoane fără
domiciliu și în situație de risc și menținerea acestora în raza raionului prin oferirea
serviciilor de îngrijire.
Plasarea în azilul de bătrâni se realizează în cazul cînd menținerea la domiciliu nu
este posibilă, ca urmare a evaluării sociomedicale a persoanei, a stării sănătății lui și
necesității plasării în instituţie socială cu consimţămîntul acesteia.
Beneficiarii azilului pot fi cetăţeni ai Republicii Moldova din rîndul persoanelor
vârstnice şi persoanelor cu dizabilităţi, de la 18 ani solitare, lipsite de suport informal
(familie), care necesită ajutor din partea comunităţii şi deservire socio-medicală la domiciliu
sau în cadrul azilului.
Azilul din com. Sărata-Galbenă este destinat persoanelor în vârstă şi persoanelor cu
dizabilităţi, de serviciile căruia pot beneficia 70 de persoane. Finanţarea azilului se
efectuează din contul bugetului raionului Hînceşti şi a mijloacelor şi fondurilor speciale
constituite din sumele oferite de sponsori, organizaţii filantropice, neguvernamentale şi
religioase, persoane fizice şi juridice şi cota parte a venitului persoanelor cazate în azil,
prevăzută în contractul încheiat între părţi.
Azilul prestează, de asemenea, şi servicii contra plată pentru: a) persoanele în vârstă
şi persoanele cu dizabilităţi copii cărora sunt obligaţi să-i întreţină, dar din anumite motive
nu pot realiza obligaţiunea, încheind cu administraţia azilului un contract, prin care îşi
asumă responsabilitatea de a achita lunar întreţinerea persoanei cazate, stabilit de către
fondator; b) persoanele în vârstă şi persoanele cu dizabilităţi, cetăţeni ai altor state, aflate pe
teritoriul Republicii Moldova în situaţii dificile.
În scopul îmbunătăţirii prestării serviciilor socio-medicale în cadrul Azilului din com.
Sărata-Galbenă, se propune modificarea p. 22 al Regulamentului cu privire la funcţionarea
Azilului pentru persoane în vârstă şi persoane cu dizabilităţi din com. Sărata-Galbenă
aprobat prin decizia nr. 03/12 din 04.07.2014 a Consiliului raional Hînceşti cu aliniatul care
va avea următorul conţinut: „plata lunară pentru întreţinerea în azil a beneficiarului contra
plată va constitui 4200 (patru mii două sute) lei”.

