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Raport vizitá inopinatá de monitorizare pentru observarea modului In care

sunt respectate drepturile persoanelor cu dizabiIitã mintale din Cãminul

de vârstnici i aduIi CU dizabilitá{i Aldeni, judeuI Buzáu — centru privat de

recuperare i reintegrare sociala a persoanelor cli dizabilitài mintale

In data de 21 noiembrie 2013, doua reprezentate ale Centmlui de Resurse Juridice au realizat

o vizitã inopinata de monitodzare a modului in care sunt respectate drepturile persoanelor cu

dizabilitali mintale ca beneficiari ai setwiciilor sociale oferite de Caminul de vârstnici i adulçi

cu dizabilita{i Aldeni, judepil Buzãu — centru privat de recuperare i reintegrare sociala a

persoanelor cu dizabilitati mintale.

1. Localizarea Cáminului de vârstnici 0 adu1i cu dizabilitaçi Aldeni

Caminul de vársinici i aduli cu dizabilitati Aldeni pare de negäsit. Intemetul nu oferã

informaçii desre existenta unui astfel de centru de recuperare i reintegrare sociala care sã

ofere sewidil specializate persoanelor cu dizabilitaji, ci asocierea pe care o face este in

Iegatura cu un camin de batráni, ceea ce ne face sã credem ca este vorba doar despre un azil

privat ce aparine Fundajiei Al. I. Cuza. Singurele informalii oferite de Internet, care fac

corela;ia dintre ,,Caminul de batrâni Aldeni” i persoanele Cu dizabilitati, sunt cele menhionate

In Rotarárea Consiliului Local at Pdmariei Sectorului 6 nr. 44 din data de 27.03.2012 care

vorbete despre Inchiderea Centmlui penn Copii cu Dizabilitaçi ,,Sf. Andre?’ i despre

transferul a 11 persoane in acest cAmin de bAtrani.

Men{ionarn tot aici faptul cA Hotarãrea ConsiLiului Local al Prirnariei Sectondui 6 nr. 44 din

data de 27.03.2012 Incalca gray dreptul Ia viatã privatã a persoanelor Cu dizabilitati, precum i

nonnele privitoare Ia confidentialitatea datelor despre persoanele cu tulburari psihice deoarece

prezintä in format electronic i uor accesibil urmatoarele date personale despre 41 de cazuri:
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flume i prenume; data nateñi i vârsta; diagnosticul i gradul de handicap; soluçia prevazutA

pentru cazul respectiv (a se vedea paginile 9-1 3dm Hotarâre).

La o distanaja de mai bine de 4 ore fa;a de Bucureti (locul din care provin toli beneflciarii

din toate sectoarele BucuretiuIui, mai pujin Sectoml 4 care i-a mutat beneficiañi incepand

cu data de I octombñe 2012), localitatea Aldeni pare foane greu accesibilä penn-u managerii

de caz i penn-u membrii familiilor beneficiarilor, mai ales pe limp de iamä.

2 Structura i organizarea Càminului

Spajiul in care firncjioneaza Caminul este o fosta baza militara, imprejmuit cu gard in genul

celor din penitenciare, jar Ia geamud sunt gratii. Aici se gäsesc 3 pavilioane. o livada, o

cladire In care locuiete managerul, o cladire In care sunt crescute animate i o groapä de

gunoi de aproximativ 5 metri adancime.

Personalul ne-a men;ionat faptul cä de serviciile Caminului beneficiaza 93 de persoane cu

dizabilitaçi mintale impärjite in 2 pavilioane: 53 de aduiji In P1 i 30 de vârstnici in P2;

pavilionul aib (P3) find nou contruit, nu flisese dat in folosinja pânà Ia momentul vizitei.

Ulterior am constatat cä intr-o cladire din spatele curjii (cea prezentatA ca find locuinja

managerului) mai erau cazati i alti beneficiari (2 camere cu câte 6 paturi). Personalul flu a

putut sã ne ftimizeze date exacte cu pdvire Ia suprafaça pavilioanelor, numanil de beneficiari

ce se gasesc in fecare pavilion i nici sä ne punã Ia dispoziie 0 impärjire a acestora in firnctie

degen.

In Pavilionul I ni s-a comunicat cA sunt cazati 53 de tineri, noi identificand i o persoanã In

várstä de 58 de ani. In acest corp se afla bucatada i sala de mese, camerete aglomerate cu 3-5

paturi sunt dispuse de-o parte i de alta a unui hot lung, izolatoarele sunt improvizate pdn

despa4irea cu termopan a unei minicAmãw{e (aproximativ 2/3m) de restul salonului In care

sunt cazati atti beneficiah, 2 gi-upud sanitare: unul incuiat in care nu am putut avea acces

deoarece nu s-a gãsit cheia i unul cu 2 cabine de du, 2 toalete i o chiuveta. In camere sunt

numai patud; flu existã noptiere sau alt tip de mobilier in care beneficiarii sã ii jina lucrudle

personale. In acest pavilion, Ia momentul vizitiei, toate cearafurile erau foarte curate Iasand

impresia cã au fost schimbate atunci, iar marea majodtate a patudlor flu aveau peme (un

beneficiar avea sub cap haina de toamna cu care ieea In curte).
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Pavilionul 2 este corpul care a fost amenajat pentru a fi azil de batrani, far conditiile de cazare

sunt considerabil mai bune, insä numai pentru un numar de 30 de persoane cazate aici.

Pavilionul aib flu ifisese dat in folosin{a Ia momentul vizitei. Dei personalul ne-a vorbit cu

entuziasm de acest corp nou, In momentul vizitei am constatat ca la paPer este un salon care

probabil va fi un bc in care beneficiarii vor putea avea acces Ia tebevizor (in prezent flu au

acces Ia TV sau radio), iar Ia etaj — urcând treptele foarte abrupte, se gãsesc de-o pane i de

alta a unui hol 14 camere foarte mici (aproximativ 3/5 m) In care in paturi de tier suprapuse

urmau sã fie cazate câte 2 persoane. Geamuñle sunt mici i flu ofera lumina suficienta. Acest

corp flu poate ofeñ beneflciañbor cc vor fi cazai aici conditiile unei vieti de calitate deoarece

flu este construit cu respectarea standardebor minime in domeniu. Imaginea acestui pavilion

lasa impresia unui bc privativ de libertate (arest, penitenciar) i nu a unuia ce poate ofefl

creterea calilajii vielii beneficiarilor.

In spatele Pavilionului 2, Iãnga corpul penfl animale este ,.casa effilui” unde mai sunt caza{i

in doua camere alçi beneficiad. In corpul pentru animale era un numAr considerabil de porci,

cei mai multi mici. Langa acest corp era o groapä mare de gunoi, de o adâncime de

aproximativ S metd, neimprejmuitä i care prezintA un mare pericol pentru beneficiadi care

au acces in livadalzona (Un beneficiar bolnav de epilepsie a cazut in aceastã groapä cu pulin

timp inaintea vizitei noastre).

3. Personalul angajat i eolaboratorii

Managemb centmlui ne-a menjionat faptul cã sunt 37 de angajai, rara insä a putea avea acces

Ia vreun document din care sã rezulte acest numãr. La momentul vizitei Goi, ora pranzului) in

centm erau S persoane: administratorul - asistentä, o alta asistentA i 3 infirmiere. Ni s-a

comunicat cã nu existä nici un medic angajat al centmlui, dar au contract de colaborare cu 3

medici: un psihiatm, un neurolog i un psiholog care yin. o data Ia doua zile, de Ia Spitalul

Sapoca.

La momentul vizitei, s-a putut observa cã flu existã personal in centru pentru pazä Ia poartã i

nici pcntm ingrijirea animalelor. Aceste activitäti sunt duse Ia indeplinire de beneficiad care,

in lipa de once alt tip de activitate (nu existã niciun club, nici acces Ia televizor sau radio, nu

sunt activitã{i in afara incintei centmlui, nicio activitate de terapie ocupationala), ,,ei vor sa se

implice in aceste activitãti ca sa nu se plictiseasca i noi ii lasam” - ne-a mentionat personalul

centmlui.
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Am constatat, in urma discutiilor cu personalul prezent in centru, cä flu a beneficiat de niciun

curs de formare specifica pefltru lucrul cu persoanele cu dizabilitati mintale. Mai mult, flu

citiserã i nu aveau cunotintã de existenja i standardele minime stabilite de Legea 487/2002

pflvind sànãtatea mintala i protec{ia persoanelor cu tulburari psihice. Intrebata

administatoarea dacã existä un consilier juridic care sã le ajute in interpretarea i aphcarca

normelor juridice privind respeclarea drepturilor beneficiarilor, raspunsul a fost categoric flu.

Pñn urmare, nu ne-a fost deloc greu sã identificäm grave rncalcãn ale drepturilor

beneficiarilor, ffira ca personalul sã contientizeze mAcar cA nu suM respectate normele legale.

4. Respectarea drepturilor beneficiarilor

DacA despre beneficiañi varstrnci cazai in Pavilionul 2 putern afirma ca drepturile acestora

stint respectate Intr-o mãsurA ce se mentine Ia limita rezonabilului, trneni cazati in Pavilionul

1, supra-aglomerat, sunt tratati intr-un mod inacceptabil, inuman.

In unna discutiilor cu 11 dintre eel din urmA beneficiari, in unanimitate, ne-a fost mençionat

fapml cã era muk mai bine in centrele de Ia Bucureti deoarece ,,rnedicamentele nu ne dadeau

ochu peste cap ,ci flu ne fâceau sü tremurãm”, ,,nu eram ameninlali cii injeqW’, ,,nu eram

bãtu(i”, ,,rndncarea era mai burnT’, ,,aveam multe activitãfl peste zi” — sunt câteva plângen

generale mentionate de cei rntewieva;i. Aflându-se cA venim din capitala, mul{i beneficiañ au

dorit sa ne vorbeascA despre problernele din centru in speranta cA vorn putea face ceva penfl

ei ca sa ii aducern inapoi Ia Bucureti — a fost solicitarea br generala, disperata chiar: ,, ne

distrug aid, ne omoarã “. Tuturor le era frica de personal, in special de administratoarea

CAminului, find mgate ea aceasta sA nu afle despre discutiile purtate.

Am intrat, pentru interviuri. intr-o camera cu paim tineri unde se gAsea o persoanã de 58 de

ani care statea ghernuita intr-un colt al patului; pArea Ufi copil terodzat care Ia inceput nu a

vrut sA-rni vorbeasca. Dupa ce rn-a ascultat discutand cu mai multi beneficiari a cerut sä-i scot

pe ceilalji afara din camerA deoarece vrea sA-rni vorbeasca personai. Mi-a spus doar: ,,rnà bat

tie ma omoarä”, dei am avut senzajia cA ar vrea sa imi spunã mai multe aspecte neplacute,

dar se pare cä mu a avut suficienta incredere in mine. Am intrebat cine 11 bate - ceilalji

beneficiari sau personalul? Raspunsul a fost: ,,$, %‘ i asta a fost tot ce-a putut sA-mi spunä.

Pe patul de vis-a-vis, sub pAturA era un tânAr. Intre inteviuri rn-am apropiat de el — era plin de

zgArieturi pe faja, iar In ochii Iui se putea vedea o tristeje de nedescns. N-a vmt sA-rni
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vorbeasca, Insã ceilalti colegi mi-au spus cã a cãzut in groapa de gunoi din curte i flu se simte

bine. 0 tanAra mi-a explicat cum este batuta de asistente i legata, Ia solicitarea personalului,

de alçi beneficiari - barbati. Recent ffisese lovita peste fa;a cu papucii; Inca se puteau vedea

echimoze pe care mi le-a arätat. Mai mult, mi-a explicat cum este abuzata sexual de alti

beneficiañ i, dei a men;ionat asta personalului, nu au fost luate masuri.

Din ,,camera de interviuri” am plecat spre aa-zisele izolatoare; aici situatia e i mai sumbra.

Intr-o camera cu 3 patud erau 5 tineri contenhionali chimic, aflati in stare de incontienTa

totala. In alte 2 ,,izolatoare” (par dintr-o camera desparite pHntr-un perete de termopan) mai

erau 4 persoane care hisesera conten{ionate chimic i care acum Ii reveneau. Solicitand

explicaii cu privire Ia faptul cä din 53 de persoane cazate in acel pavilion 9 erau

conten$ionate chimic La moment vizitei, ni s-a räspuns cä este o normalitate ca atunci cand

sunt agitai sa 11 se administreze astfel de medica;ie pentru a-i 1initi.

Personalul nu cunotea faptul cA mäsura contentionArii chimice este total interzisä i

reprezintä o forma de tratament degradant deoarece contribuie Ia agravarea problemelor de

sänätate ale beneficiarilor. Dei mäsura conten;ionärii fizice este singura acceptatä de

Iegislaçia in vigoare, ni s-a comunicat cä fizic beneficiarii sunt contentionaP mai rar i cä

aceasta se face prim legarea mainilor Ia spate cu o faa, neexistand alte mijloace adeevate

pentm limitarea libertatii de micare a beneficiarului cu astfel de nevoi. Am constatat cã

personalul nu cunotea procedura legala a contenjionaril i ca aceastã mäsurä era clar aplicatã

pentm a suplini lipsa de personal. Mai mult, personalul nu tia ca ar trebui sa existe un

registru in care sã se consemneze monitorizarea beneficiarilor pe parcursul contenponarii. La

ieirea din Pavilion am fost oprite de un beneficiar aflat liber In comunitate care, datorita

lipsei de tratament adecvat, era intr-o stare avansatä de agresivitate. Pentru prima data ne-a

fost teamã cã riscäm sa fim agresate deoarece se putea observa faptul ca personalul nu este

pregãtit pentru a inteweni in mod eficient in astfel de situaØi i nu tia ce ar trebui sa faca.

In centrul vizitat, nu existã un registru sau o centralizare institutionala a deceselor, cu toate cA

numarul acestora este foarte mare: 48 mntr-o perioada de timp care nu ne-a fost foarte clara (de

Ia sfariml anilor 90 sau 2004/2007). Intreband despre procedura legaLa aplicata in caz de

deces, administratoarea i asistenta medicala prezente au inceput sä ne vorbeasca in detaliu

despre cea religioasa, necunoscând prevederile Iegii in cazul unui deces a unei persoane

institulionalizate i obligatia legala de a anuna Parchetul.
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Alte drepturi care nu sunt respectate:

• beneficiarii flu au fost informap i consultati Cu pnvire Ta transferul br de Ia

Bucureti Ia Aldeni, jar managefli de caz flu ajung la ei; flu se respectã prevederea

legala conform cäreia plasarea br in centre de recuperare i reintegrare sociala se

face cat mai aproape de domiciliul beneficiañlor, iar transferul dintr-un centru in

altul se face cu acordul acestora;

• beneficiarii flu au fost informati i consultati asupra modiflcarii programului

terapeutic pe care 1-au avut Ta Bucureti, dei to;i s-au plans de faptul cä ,,ne ia c

ochii in sus” i ,JaCem crize dintr-astea aa (arâtänd cum le tremurá máinlle,)”.

Unü beneficiari prefera sã flu ia tratamentul, deoarece au constatat cä se simt mai

bine fàrä ci. Ni s-a confirmat de cätre asistenta prezentä in centru la momentul

vizitei Ca a fost schimbata medicaçia multora dintre ei, jar ca medicatie general

aplicata a fost inlocuita Carbamazepina cu Neurotop;

• beneficiadi nu au fost informap asupra dreptuHbor pe care le au i flu ii cunosc

bibertatea de comunicare i de acces Ia servicii potale, telefonice, radio i

televiziune (flu existá nici Un bc in care beneficiafli sa aiba acces Ia radio sau

televizor; nu este 0 cutie potalA in incinta CAminului; flu sunt plicuri, timbre, foi

puse Ia dispoziçia beneficiarilor pcntm a putea comunica liber);

• beneficiaHi nu tiu cã pot formula planged cu pñvire Ia Incalcarea drepturilor br

flu existä un registru cu astfel de plângeri (nici procedura intemã de solutionare

a cestora);

• beneficiañi flU tiu cä sunt protejai impotdva muncii foqate. Managewl ne-a spus

cä toti trebuie sã munceascä, fle Ia camp, fie Ia animale, deoarece o fac pentru ci,

ca beneflciarii sa aiba cc mânca;

• beneficiañlor flu ii se respectä demnitatea umanã — sunt Injositi i batui de

personal (chiar Ihtã de noi folosindu-se terminologia ,,sunt legume”), iar unele fete

sunt agresate sexual de alti beneficiari. in situaçiile in care sunt deja constitutte

cuplun recunoscute in comuntate i de personalul centwlui, acestea flu au 0

camera separatã in care se pot vedea, dreptul br Ia viata privata find astfel

incalcat. Managerul centmlui ne-a comunicat cã nu este necesarã o astfel de

camera deoarece credinça sa religioasa ii impiedica sã ia o astfel de masurã i cA

oricum ci merg prin spatele cladirilor unde au contacte sexuale. Nu existA nicio

forma de contraceptie utilizata sau pusA Ia dispozitie de Centru.

• unii beneficiad sunt supui unor tratamente inumane i degradante: exceptând

agresiunile fizice regulate din partea personalului sau ale aitor bcnedciari,
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contenponarea flu se face Ia solicitarea sau cu avizul medicului, ci este o decizie a

asistentelor i a personalului administrativ. Contentionarea chimica, dei interzisA,

este preferata i aplicata cu prioritate ifira a se recurge in prealabil Ia izolare

temporarä sau conten;ionare fizicã; izolatoarele nu respectä standardele prezäzute

de art. 22 din Ordinul nr. 372/2006 pñvind Normele de aplicare a Legii 487/2002.

5. Recomandàri

In conformitate cu prevederile art. 21(4), intr-o interpretare coroborata cu lit. i) a art. 22, din

Legea 487/2002 pdvind sãnãtatea mintala i protectia persoanelor Cu lulburari psihice,

Cäminul de vârstnici i adul;i cu dizabilitati Aldeni trebuie sa aiba In vedere faptul cã:

,,sen’iciile inedicale ,si Ingririle de sän&ate mintala ... trebule sã corespunda atôt

cantitativ, cat ,si calitativprevederilorprezentei legi

In consecina, ca urmare a constatarilor realizate pe parcursul vizitei de monitorizare,

recomandam urmatoarele:

• in conformitate Cu prevedrile art. 25 din Legea 487/2002:

• sã se asigure continuitatea ingrijiñlor i acoperirea diversitatii nevollor de

evaluate, tratament, rabilitare i reintegrate a beneflciañlor;

• sa se asigure i sa se dezvolte modele de Ingrijire comunitara;

• sa se angajeze personal medical, paramedical i auxiliar calificat, in numãr

suficient i supus unui proces continun de formare profesionalá;

• sA se amenajeze spa{ii i sa se achiziponeze echipamente care sã permita

implemefitarea unor proceduri de evaluare i terapie adecvate i active pentm

asigurasea de ingrijiri complete, in conformitate cu normele internationale;

• sã se utilizeze metode terapeutice care sä contñbuie Ia restabilirea, mençinerea

i dezvoltarea capacitAtii pacientilor de a se autoadministra;

• sã se respecte viata privata a beneficiañlor.

+ in conformitate cu prevedflle art. 26 din Legea 487/2002:

• sa se ia toate masuHle necesare pHvind apärarea beneficiarilor de daunele pe

care ar putea sa le produca administrarea nejustificata a unui medicament

(schimbarea tratamentului beneficiafilor pare cã flu a fost o losuçie benefica
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acestora) sau a unor proceduri de diagnostic i tratament (eliminarea in

totalitate a contenlionarii chimice), de maltratãrile din paflea altor pacienti

(izolarea de comunitate, in condiliile legii, a persoanelor care sunt agresive),

ale personalului de sen’iciu sau ale altor persoane (sancionarea personalului

care maltrateaza beneficiarii i crearea unni registm pentru plângeri, precum i

stabilirea unei proceduri inteme de rezolvare a acestora) on de alte acte de

naturã sa antreneze o suferin;a fizica sau psihica;

• ingrijirile beneficianilor sa se acorde In mediul cel mal puin restrictiv, prin

proceduri cat mai putin restrictive (sa se recurgA Ia alte metode eficiente de

ingrijire inainte de aplicarea masurilor contenponarii sau izolani), care sã

respecte pe cat posibil integnitatea fizica i psihica i sA raspunda nevoilor de

sanãtate, precum i necesitãjii de a asigura securitatea fizica a celorlalti.

+ in conformitate cu prevedrile art. 29 din Legea 487/2002:

• In alcatuirea i in punerea in aplicare a programului terapeutic medicul

psihiatru este obligat sä obinä consimtämântul pacientulul (care poate ii

retras in once moment conform art. 30) i sA respecte dreptul acestuia de a II

asistat in acordarea consim;ämântului (eliminarea practicilor de amenintare i

fortare a beneficiarilor sa urmeze anumite proceduri terapeutice pe care acetia

nu le considera utile br).

+ in conformitate cu prevednle art. 34 i art. 44 din Legea 487/2002:

• informarea beneficiarilor cu privire Ia dreptunile care le revin i asupra

faptului cä pot formula plãngeni pnivind incalcarea drepturibor preväzute de

prezenta lege (crearea unui registru pentni plangeH, precum i stabilirea unei

procedud/comisii inteme de rezolvare a acestora).

+ In conformitate cu prevednle art. 35 din Legea 487/2002:

• ingnijirea persoanebor admise in Camin sa se realizeze in condi;ii care sã

asigure respectarca demnitAçii umane.

+ in conformitate cu prevednile art. 37 din Legea 487/2002:

• sã se interzicä supunerea onicarei persoane admise in Camin Ia tratamente

inumane sau degradante od Ia alte rele tratamente. Incalcarea acestei

prevedeni sä se pedepscascà potrivit legii penale.
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+ in conformitate Cu prevedriie art. 39 i 40 din Legea 487/2002:

• restricØonarea libertatii de micare sA se faca In conformitate Cu cerintele legii;

sa se folosescã pentru izolare spaii amenajate conform standardelor legale; sA

se creeze un registw special pentru conten;ionari In vederea monitorizarii

corecte a aplicaril acestei mäsuri.

O in conformitate CU prevedrile art. 42 din Legea 487/2002:

• respectarea vieçii private a beneficiarilor, a libertãtii de comunicare, in special

cu alte persoane din unitatea de ingrijire, libertatea de a trimite i de a primi

comunicAri particulare fra niciun fel de cenzurã, libertatea de a primi vizite

particulare, libertatea de acces Ia serviclile postale i telefonice, precum i Ia

ziare, Ia radio i Ia televiziune (inexistente Ia momentul vizitei);

• mediul i conditiile de viata acordale beneficiarilor trebuie sa lie pe cat posibil

cat mai apropiate de viata normalä a persoanelor de vârstä corespunzatoare

(aceasta prevedere nu este respectatä nici de noul pavilion care pare un bc

pdvativ de libertate i nu unul cat mai apropiate de via;a normala);

• pentru petrecerea timpului liber al beneficiarilor In conformitate cu ceHn;ele

legale recomandam infiin;area unor cluburi sau dezvoltarea unor mijloace care

sä le permitã sa se consacre unor ocupaii active, adaptate mediului br social i

cultural;

• beneficiarii nu pot Li obliga;i sà presteze o muncã fortata, jar activitatea

efectuatä nu trebuie sã permitä exploatarea fizica sau psihica a acestora.

6. Concluzii generale

Echipa de monitorizare a CRJ a constatat in urma vizitei inopinate de monitorizare a modului

in care sunt respectate drepturile persoanelor cu dizabilitaji mintabe cã, de’i Pdmariile de

Sector din Bucureti platesc sume foarte man (intre 1 800 i 3 480 lei/luna) pentru serviciile

acordate de acest centru, drepturile beneficiarilor, aa cum se poate constata i din mentiunile

prezentului raport, sunt gray incalcate. Prin comparatie putem afinna cã un alt centru (Centrul

de recuperare i reintegrare socialä Canaan Sercaia) realizat print-un parteneriat public-privat

In mediul rural, cu o chetuialä medie de 2 800 lei/lunã ofera beneficiarilor sai (51 de persoane

cu dizabilita;i mintabe) servicii de Inabta calitate in conformitate cu standardele legale

intema$ionale.
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Dezvokarea unor centre private noi in care dreptuñle beneficiañlor sunt In continuare gray

IncAlcate (acetia ifind considerati ,Jegume” sau o ,,marffi” in negocierile cu autoritalile

române) i in care normele nationale i intemationale flu sunt respectate, ne face sa

concluzionam cã România se plaseazä in afara oncärei sperante de imbunatatire a situaliei

acestor persoane care sunt dublu victimizate: o data pñn boala pe care o au i a doua oarä de

instiwtnle in care se gäsesc.
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