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PROCEDURA DE IDENTIFICARE, SEMNALARE ŞI SOLUŢIONARE A CAZURILOR DE
ABUZ ŞI NEGLIJENŢĂ ÎN RÂNDURILE PROPRIILOR BENEFICIARI

Scop
Asigurarea măsurilor de protejare a beneficiarilor împotriva oricăror forme de abuz (fizic, psihic,
economic), neglijare, discriminare, tratament degradant sau inuman, fapte comise deliberat sau din
ignoranţă.
Prevenirea şi combaterea unor asemenea fapte prin încurajarea semnalării acestora de către beneficiari
sau orice alte persoane.

Procedura
În acordarea serviciilor este interzisă orice formă de abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau
degradant exercitate de personal asupra beneficiarilor, precum şi de beneficiari asupra personalului
serviciului.
Beneficiarii sunt încurajaţi şi sprijiniţi să sesizeze orice formă de abuz, neglijare, exploatare,
tratament inuman prin prezentarea modalității de sesizare, precum şi a persoanelor care îi pot sprijini să
sesizeze, încă de la încheierea contractului de servicii.
Anual personalul este instruit cu privire la prevenirea şi combaterea oricărei forme de abuz în relaţia cu
beneficiarii, precum şi cu privire la modalităţile de încurajare a beneficiarilor să sesizeze eventualele
forme de abuz la care pot fi supuşi, în familie sau în comunitate.
Personalul serviciului este instruit cu privire la interdic ția de a solicita sau accepta recompense financiare
sau materiale de la beneficiar, familia acestuia sau reprezentantul său legal.
Toate sesizările cu privire la forme de abuz sunt verificate și analizate în regim de urgenţă.
Managerul de proiect deţine un registru de evidenţă a cazurilor de abuz săvârșite asupra beneficiarilor, în
care se menţionează sesizarea, modul de soluționare și după caz instituţiile sesizate sau măsurile

întreprinse.
Orice incident deosebit care afectează beneficiarii şi personalul serviciului se consemnează într-un
registru de evidenţă a incidentelor deosebite.
Incidentele deosebite se notifică familiei beneficiarului/personalului şi organelor de specialitate, în
funcţie de natura acestora (afecţiuni acute care necesită serviciile ambulanţei şi/sau internare de urgenţă
în spital, accidente, deces, furturi, agresiuni și alte contravenții și infracțiuni, orice alte evenimente care
afectează siguranța beneficiarilor și a personalului) în maxim 24 de ore de la constatare.
Personalul de specialitate al serviciului asigură consiliere şi sprijin pentru beneficiarii care au fost supuşi
abuzului, neglijării, exploatării, unui tratament inuman sau degradant si poate referi cazul beneficiarului
către servicii sau specialişti din comunitate pentru o intervenţie specializată, după caz.
Ca măsuri de prevenire a unor asemenea situaţii, managerul de proiect se preocupă de următoarele:
1. Instruirea periodică a personalului privind semnele şi simptomele evocatoare de abuz, neglijare şi
exploatare:
Semne fizice (vânătăi, leziuni, arsuri, hemoragii etc.);
Semne şi simptome ale bolilor cu transmitere sexuală;
Ticuri (clipit, rosul unghiilor etc);
Persistenţa unor senzaţii olfactive sau cutanate obsedante;
Modificarea rapidă a dispoziţiei afective;
Impulsivitate, agresivitate;
Autostigmatizare, autoculpabilizare;
Neglijenţă în îndeplinirea sarcinilor şi incapacitate de a respecta un program impus;
Dificultăţi în relaţionare şi comunicare; etc.
2. Garantarea protecţiei beneficiarilor împotriva oricăror repercursiuni datorate sesizării unor tentative,
intenţii sau situaţii de abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant.

Diseminare
Procedura se diseminează beneficiarului/ reprezentantului său legal, întregului personal.

Documente
Registru de evidenţă a cazurilor de abuz
Registrul de evidenţă privind perfecţionarea continuă a personalului.
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