Complexul de Îngrijire şi Asistenţă (C.I.A.) Suseni

Comuna Runcu, Sat Suseni, strada Nucilor, nr. 1, Judetul Gorj
tel./fax. 0253278573
e-mail:ciasuseni@dgaspcgorj.ro
Sef centru:
Stoichin Beniamin
Coordonator personal de specialitate:
Tanasescu Florin

ISTORIC
Centrul de Îngrijire și Asistență Suseni, cod serviciu social 8790 CR-D-I, este un centru
de tip rezidențial aflat în subordinea D.G.A.S.P.C. Gorj, cu nr. de contact tel./fax. 0253278573.
Licență de funcționare - seria LF nr.0000283, eliberată la data de 10.03.2016. Adresa: comuna
Runcu, sat Suseni, strada Nucilor,nr.1, Judetul Gorj.
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă (C.I.A.) Suseni, este o instituţie publică de protecţie socială, fără
personalitate juridică, înfiinţat în anul 1967, funcționând cu două compartimente de bărbați și
femei până în anul 1992 când, prin Ordinul nr. 104 din 24.04.1992 al Secretariatului de Stat
pentru Handicapaţi, denumirea acestuia s-a schimbat în Cămin-Spital pentru Bolnavi Cronici
Adulţi Suseni, cu personalitate juridică aflat în subordinea Inspectoratului de Stat Teritorial
pentru Handicapaţi Gorj. Ordonanţa de Urgenţă nr 102 din 30.06.1992 schimbă denumirea în

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă, finanţarea fiind asigurată din contribuţii proprii ale
beneficiarilor sau ale întreţinătorilor acestora, cât şi din sumele alocate de la bugetele
autorităţilor administraţiei publice locale. La data de 01.01.2005, având în vedere prevederile
H.G. nr. 1424 din 02.09.2004, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 45 din 08.12.2004,
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă trece în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Gorj, pierzându-şi personalitatea juridică, denumirea fiind schimbată în
Complexul de Îngrijire şi Asistenţă Suseni, format din Centrul de Recuperare și Reabilitare
pentru persoane adulte cu handicap grav (cu o capacitate de 25 de locuri) şi Centrul de Îngrijire
şi Asistență pentru persoane cu abilităţi medii (cu o capacitate de 65 de locuri).
CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ SUSENI

Centrul de Îngrijire și Asistență Suseni este un serviciu de tip rezidential cu sediul în
com. Runcu, sat Suseni, Jud. Gorj, se află în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Gorj, fiind autorizat să funcționeze conform licenţei de funcţionare pe o
perioadă de 5 ani, de la data de 17.08.2015 la data de 17.08.2020.
Imobilul ”Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Suseni’’ a fost preluat în domeniul public al
Județului Gorj prin H.C.J. nr. 28/12.04.2005 și dat în folosință gratuită conform contractului nr.
2998/03.05.2005.

-

Misiunea centrului:
oferirea unui climat stabil in ceea ce priveşte confortul bio-psiho-social al beneficiarului;
asistenţa medico-psihologică, ingrijirea şi recuperarea fizică a beneficiarului;
îmbunătăţirea şi actualizarea continuă a condiţiilor de trai şi a serviciilor oferite
beneficiarilor din cadrul complexului conform standardelor de calitate;

CAPACITATEA SI DOTARILE CENTRULUI
Capacitatea centrului aprobată conform H.C.J nr.33/2010, este de 65 locuri.
Centrul de Îngrijire şi Asistență Suseni a fost reabilitat, modernizat, dotat prin Programul
Operațional Regional (POR) 2007-2013, oferind condiții optime de cazare și îngrijire conform
Standardelor Minime de Calitate.
Centrul rezidential este amplasat in satul Suseni, din com. Runcu într-un mediu natural,
sănătos, în proximitatea Bisericii Suseni, la 3km de Spitalul de Pneumologie „Tudor
Vladimirescu” si la aproximativ 16 km de centrul orașului Tg-Jiu. Amplasamentul si amenajarea
interioara a Centrul de Îngrijire şi Asistență Suseni sunt in concordanta cu nevoile de asistenta
ale beneficiarilor: sala de terapie ocupationala, sala de kinetoterapie, cabinet medical, cabinet de
consiliere psihologica, cabinet de asistenta sociala, parc de distractie si recreere.
Există posibilitatea deplasării în scopul accesării serviciilor din comunitate (postă,
biserică, magazine, parc, etc)

-

OBIECTIVE:
recuperare medicală a diferitelor disfuncţii locomotorii;
confort psihologic;
ingrijire şi asistenţă oferită non stop;
confort fizic;
socializare;
recuperare şi integrare socială;
descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor personale a abilităţilor de autoingrijire in scopul
independenţei fizico-psihice in societate.

BENEFICIARII:
Beneficiarii dispun de servicii sociale in funcție de nevoile individuale cu abordarea
individualizată a persoanelor cu diferite grade si tipuri de handicap fapt ce presupune stimularea
tuturor capacităţilor şi disponibilităţilor cognitive, psihomotorii, afectiv-relaţionale şi social
adaptive cu scopul recunoaşterii valorii fiecărei fiinţe umane şi valorizarea ei indiferent de
handicap.

-

SERVICII OFERITE SI ACTIVITATI DESFASURATE:
asistenta medicala;
cosiliera psihologica;
recuperare fizica a deficientelor locomotorii;
socializare;
terapie ocupationala;
ingrijire zilnica, intretinere si supravegrere permanenta;

Complexul de Îngrijire şi Asistenţă (C.I.A.) Suseni

Comuna Runcu, Sat Suseni, strada Nucilor, nr. 1, Judetul Gorj
tel./fax. 0253278573
e-mail: ciasuseni@dgaspcgorj.ro
Sef centru:
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ISTORIC
Centrul de Recuperare/ Reabilitare, cod serviciu social 8790 CR-D-I, este un centru de tip
rezidențial aflat în subordinea D.G.A.S.P.C. Gorj, cu nr. de contact tel./fax. 0253278573.
Licență de funcționare - seria LF nr.0000283, eliberată la data de 10.03.2016.
Adresa: comuna Runcu, sat Suseni, strada Nucilor,nr.1, Judetul Gorj.

Centrul de Recuperare/ Reabilitare (C.R.R.) Suseni, este o instituţie publică de protecţie
socială, fără personalitate juridică, înfiinţat în anul 1967, funcționând cu două compartimente de
bărbați și femei până în anul 1992 când, prin Ordinul nr. 104 din 24.04.1992 al Secretariatului de
Stat pentru Handicapaţi, denumirea acestuia s-a schimbat în Cămin-Spital pentru Bolnavi Cronici
Adulţi Suseni, cu personalitate juridică aflat în subordinea Inspectoratului de Stat Teritorial
pentru Handicapaţi Gorj. Ordonanţa de Urgenţă nr 102 din 30.06.1992 schimbă denumirea în
Centru de Îngrijire şi Asistenţă, finanţarea fiind asigurată din contribuţii proprii ale beneficiarilor
sau ale întreţinătorilor acestora, cât şi din sumele alocate de la bugetele autorităţilor
administraţiei publice locale. La data de 01.01.2005, având în vedere prevederile H.G. nr. 1424
din 02.09.2004, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 45 din 08.12.2004, Centrul de
Îngrijire şi Asistenţă trece în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Gorj, pierzându-şi personalitatea juridică, denumirea fiind schimbată în Complexul de
Îngrijire şi Asistenţă Suseni, format din Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru persoane
adulte cu handicap grav (cu o capacitate de 25 de locuri) şi Centrul de Îngrijire şi Asistență
pentru persoane cu abilităţi medii (cu o capacitate de 65 de locuri).

CENTRU DE RECUPERARE/ REABILITARE SUSENI

Centrul de Recuperare/ Reabilitare Suseni este un serviciu de tip rezidential cu sediul în
com. Runcu, sat Suseni, Jud. Gorj, se află în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Gorj, fiind autorizat să funcționeze conform licenţei de funcţionare pe o
perioadă de 5 ani, de la data de 17.08.2015 la data de 17.08.2020.
Imobilul ” Centrul de Recuperare/ Reabilitare Suseni’’ a fost preluat în domeniul public al
Județului Gorj prin H.C.J. nr. 28/12.04.2005 și dat în folosință gratuită conform contractului nr.
2998/03.05.2005.
Misiunea centrului:
- oferirea unui climat stabil in ceea ce priveşte confortul bio-psiho-social al beneficiarului;
- asistenţa medico-psihologică, ingrijirea şi recuperarea fizică a beneficiarului;
- imbunătăţirea şi actualizarea continuă a condiţiilor de trai şi a serviciilor oferite
beneficiarilor din cadrul complexului conform standardelor de calitate;

CAPACITATEA SI DOTARILE CENTRULUI
Capacitatea centrului aprobată conform H.C.J nr.33/2010, este de 65 locuri.
Centrul de Recuperare/ Reabilitare Suseni a fost reabilitat, modernizat, dotat prin
Programul Operațional Regional (POR) 2007-2013, oferind condiții optime de cazare și îngrijire
conform Standardelor Minime de Calitate.
Centrul rezidential este amplasat în satul Suseni, din com. Runcu într-un mediu natural,
sănătos,, la 3km de Spitalul de Pneumologie „Tudor Vladimirescu” si la aproximativ 16 km de
centrul orașului Tg-Jiu. Amplasamentul și amenajarea interioară a Centrului de Recuperare/
Reabilitare Suseni sunt în concordanță cu nevoile de asistență ale beneficiarilor: sala de terapie
ocupațională, sala de kinetoterapie, cabinet medical, cabinet de consiliere psihologică, cabinet de
asistență socială, parc de distracție și recreere.
Există posibilitatea deplasării în scopul accesării serviciilor din comunitate (poștă,
biserică, magazine, parc, etc)

-

OBIECTIVE:
recuperare medicală a diferitelor disfuncţii locomotorii;
confort psihologic;
îngrijire şi asistenţă oferită non stop;
confort fizic;
socializare;
recuperare şi integrare socială;
descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor personale a abilităţilor de autoingrijire în scopul
independenţei fizico-psihice în societate.

BENEFICIARII:
Beneficiarii dispun de servicii sociale in funcție de nevoile individuale cu abordarea
individualizată a persoanelor cu diferite grade si tipuri de handicap, fapt ce presupune stimularea
tuturor capacităţilor şi disponibilităţilor cognitive, psihomotorii, afectiv-relaţionale şi social
adaptive cu scopul recunoaşterii valorii fiecărei fiinţe umane şi valorizarea ei indiferent de
handicap.

-

SERVICII OFERITE SI ACTIVITATI DESFASURATE:
asistență medicală;
cosiliere psihologică;
recuperare fizică a deficiențelor locomotorii;
socializare;
terapie ocupațională;
îngrijire zilnică, întreținere și supravegrere permanentă;

