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CENTRUL PENTRU VIAȚĂ INDEPENDENTĂ  

PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI  “TABACOVICI” 

 

 

 
Denumire: Centrul pentru Viață Independență pentru persoane Adulte cu Dizabilități 

“Tabacovici” - Arad 

Adresa: str. Milan Tabacovici, nr. 67 

Cod serviciu social 8790 CR-D-III 

Email: tabacovici@dgaspc-arad.ro 

Persoană de contact: Ban Emilian–șef centru  

Telefon 0735203411 

Centrul pentru Viață Independentă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități “Tabacovici”are o 

capacitate maximă de 20 beneficiari. 

Dotările centrului sunt specifice unui centru pentru persoane cu dizabilități, centrul fiind 

compartimentat astfel: 

 7 dormitoare dotate cu paturi, dulapuri, noptiere pentru fiecare beneficiar 

plus aparatură electronică. Pardoseala în dormitoare este din beton armat 

placat cu parchet.  

 2 băi pentru beneficiari femei/bărbați dotate cu dușuri, chiuvetă, wc. Pereții 

sunt placați cu faianță și pardoseala cu gresie.  

 Sală de mese dotată corespunzător.  

 Bucătărie 

 Cabinet medical dotat conform standardelor  

 2 birouri pentru personalul angajat dotate corespunzător  

 Spălătorie 

 Cabinet consiliere  

CONSILIUL JUDEŢEAN ARAD 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ  

ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 14, cod 310134 

tel./ fax. – 0040 – (0)257 – 210055, 210035 

mobilphone: 0040 – (0)745 – 534965; 0040 – (0)735 – 203423 

e – mail: secretariat@dgaspc-arad.ro 
web: www.dgaspc-arad.ro 

Operator de prelucrare date cu caracter personal nr. 8089 

 

mailto:tabacovici@dgaspc-arad.ro
mailto:secretariat@dgaspc-arad.ro
http://www.dgaspc-arad.ro/
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 Holurile  accesibile persoanelor cu handicap locomotor. 

Admiterea beneficiarilor în centru se face în baza deciziei Comisiei Evaluare a Persoanelor 

Adulte cu Handicap Arad. 

 

Activitățile ce urmează a fi desfășurate în cadrul centrului 

Din totalul beneficiarilor asistaţi în CPVI Tabacovici , ponderea mare este a celor care au 

nevoie de sprijin regulat secvențial și continuu ( 87,38 % ),  iar activităţile necesare pentru a 

răspunde nevoilor individuale specifice ale acestor persoane adulte cu dizabilităţi sunt cele 

care au in vedere  menţinerea restantului functional, adică activităţi de tip CPVI. 

Principalele activităţi sunt de îngrijire şi asistenţă şi constau în :  

 activităţi de informare : informare  cu privire la drepturile si facilitatile sociale 

existente, sprijin pentru mentinerea relatiei beneficiarului cu familia, informare si 

sprijin pentru realizarea demersurilor pentru obtinerea de echipamente asistive; 

 Abilitare  si reabilitare beneficiarilor le sunt asigurate servicii personalizate de 

menținere sau dezvoltare a potențialului funcțional 

 Consiliere psihologică beneficiarilor le sunt asigurate condiții pentru menținerea 

echilibrului psiho-afectiv și optimizare personală. dezvoltarea abilitaţilor de 

exprimare a emoţiilor pozitive, descoperirea competenţelor si a  dificultăţilor cu care 

se confrunta beneficiarii  si membrii familiei acestor, exercitii de autocunoastere si 

gestionare a emotilor (identificarea sentimentelor de empatie, autocunoastere, stima 

de sine, acceptare de sine, autocontrol, autoevaluare, constientizare). 

 Activități de ingrijire și asistență: 

 activităţi de sprijin pentru îmbrăcat/dezbrăcat, încălţat/descălţat, alegerea 

hainelor adecvate: (educarea  persoanei cu handicap 

privind   importanţa   vestimentaţiei   în identificarea personalităţii; notarea zilnică a 

interesului persoanei pentru a se îmbrăca şi dezbrăca;  

supravegherea cu ce se îmbracă; se explică legăturile dintre ţinuta vestimentară, 

imagine şi stima de sine;  îmbrăcarea/dezbrăcarea persoanei îngrijite este efectuată 

cu operativitate conform tehnicilor specifice.); 

 activităţi de sprijin pentru asigurarea igienei zilnice (spălat şi şters, îngrijirea 

propriului corp şi a părţilor acestuia, igiena eliminărilor, schimbarea materialelor 

igienico-sanitare etc.): îngrijirile corporale sunt efectuate cu îndemânare conform 

tehnicilor specifice; baia totală/parţială este efectuată periodic sau ori de câte ori 
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este necesar prin utilizarea produselor cosmetice adecvate; îngrijirile corporale sunt 

acordate cu conştiinciozitate pentru prevenirea infecţiilor şi a escarelor; menţine 

igiena lenjeriei persoanei îngrijite;  schimbarea lenjeriei patului de câte ori este 

nevoie; schimbarea lenjeriei se efectuează cu îndemânare pentru asigurarea 

confortului persoanei asistate. 

 Deprinderi de viță independentă   

 activităţi de menţinere/dezvoltare a aptitudinilor cognitive (după caz): dezvoltarea 

autonomiei relative în relaţiile cu mediul de viaţă (capacitate de autoîngrijire, 

autoadministrare, menţinere a echilibrului şi identităţii); integrarea activă în 

comunitate, atingerea unui sistem propriu de valori; prestarea unor activităţi în 

cadrul centrului; 

 dezvoltarea deprinderilor zilnice 

 aplicarea de tehnici și exerciții pentru realizarea unei sarcini unice, îndeplinirea unor 

sarcini multiple, pentru organizarea, planificarea și finalizarea programului zilnic, 

exerciții pentru gestionarea timpului, pentru a face față stresului, situațiilor de 

tensiune, urgențăsau criză, pentru autocontrolul comportamentului și exprimării 

emoțiilor adecvate, altele. 

 Dezvoltarea deprinderilor de comunicare: 

 aplicarea de tehnici și exerciții pentru comunicare prin mesaje verbale și non-verbale, 

dezvoltarea limbajului mimico-gestual, dezvoltarea abilităților de a schimba 

idei/conversa, de a discuta cu una sau mai multe persoane, utilizarea instrumentelor 

de comunicare, 

 activităţi de menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de mobilitate: schimbarea 

poziţiei corpului, mutarea corpului dintr-un loc în altul, pentru mutarea sau 

manipularea obiectelor folosind mâna, degetele, braţul, alte părţi ale corpului, 

pentru deplasarea prin mers sau alte forme, deplasarea folosind echipamente sau 

mijloace de transport; masaj (la beneficiarii imobilizaţi postaccident vascular cerebral 

ischemic sechelar, tulburări de circulaţie periferică, afecţiuni reumatologice. 

-dezvoltarea deprinderilor de autoingrijire: 

aplicarea de tehnici și exerciții pentru învățarea acțiunilor de spălat și șters corpul sau 

părțile corpului, de îngrijit pielea, dinții, părul, unghiile, nasul, de realizat toaleta intimă, 

de îmbrăcat/dezbrăcat, de mâncat/băut, altele. 
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-dezvoltarea deprinderilor  de ingrijire a propriei sănătăți 

-exerciții pentru ca beneficiarii să învețe cum să-și păstreze igiena personală și a 

spațiului de locuit, importanța menținerii unei diete echilibrate și a unei activități fizice 

zilnice, cum să facă față influențelor și presiunilor legate de riscuri precum consumul de 

alcool, droguri, infectarea cu infecții cu transmitere sexuală, HIV/SIDA 

- dezvoltarea deprinderilor de autogospodărire: 

-exerciții necesare pentru prepararea și servirea hranei, întreținerea veselei și  tacâmurilor, 

curățenia spațiului propriu, gestionarea deșeurilor, curățenia și aranjarea îmbrăcămintei și 

încălțămintei, îngrijirea dispozitivelor de sprijin (ochelari, lupe, scaun rulat, cadru de mers etc.), 

achiziționarea de bunuri, altele. Indeplinirea unor sarcini de rutină zilnică, exerciţii pentru 

gestionarea timpului liber, dezvoltarea autonomiei personale curăţenia spaţiului locativ, 

gestionarea deşeurilor,curăţenia şi aranjarea îmbrăcămintei şi încălţămintei, îngrijirea lucrurilor 

personale, achiziţionarea de bunuri; 

- dezvoltarea deprinderilor  de interacțiune :  

 -dezvoltarea abilităţilor de a comunica prin mesaje verbale cu ceilalţi  beneficiari, cu familia sau 

aparţinătorii, utilizarea instrumentelor de comunicare prin intermediul telefonului, scrisorilor, 

email; să înveţe acţiuni pentru stabilirea de interacţiuni simple sau complexe cu membrii familiei, 

prieteni, cu persoane cunoscute sau necunoscute şi comportamente necesare pentru stabilirea 

de interacţiuni simple sau complexe cu membrii familiei, prieteni, cu persoane cunoscute sau 

necunoscute, educaţie sexuală şi altele. Exerciţii stimulatorii pentru: dezvoltarea capacităţilor de 

a întreţine o conversaţie, dezvoltarea capacităţilor de a se comporta în diferite situaţii (vizite, 

slujbe religioase, cinema) sau  dezvoltarea capacităţilor de a apela la diferite servicii (taxi, tren, 

metrou, informaţii). Să înveţe acţiuni pentru stabilirea de interacţiuni simple sau complexe cu 

membrii familiei, prieteni, cu persoane cunoscute sau necunoscute şi comportamente necesare 

pentru stabilirea de interacţiuni simple sau complexe cu membrii familiei, prieteni, cu persoane 

cunoscute sau necunoscute, educaţie sexuală şi altele. Exerciţii stimulatorii pentru: dezvoltarea 

capacităţilor de a întreţine o conversaţie, dezvoltarea capacităţilor de a se comporta în diferite 

situaţii (vizite, slujbe religioase, cinema) sau  dezvoltarea capacităţilor de a apela la diferite 

servicii (taxi, tren, metrou, informaţii).  

- activităţi de informare a membrilor familiei  cu privire la comportamentul 

beneficiarilor, studierea situatiei socio-familiale a beneficiarului si interventie pentru 
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remedierea situatiilor problematice, consiliere psihologica: programe de consiliere si 

terapie suportiva, interventii terapeutice specific; 

- activități educative  de pregătire pentru muncă 

-activităţi artizanale ca împletitul sau ţesutul; activitati de captare a atentiei, de exprimare, 

scris, jocuri; reinvatarea gesturilor vietii zilnice, educarea abilităţilor pentru diverse jocuri şi 

petrecerea timpului liber. 

-asistență și suport pentru luarea unor decizii: 

-presupune acțiuni adecvate de pregătire, consiliere, informare și sprijin direct în scopul 

realizării unei alegeri între două sau mai multe alternative, beneficiarul fiind constant în 

centrul procesului, într-un mediu formalizat și de încredere.  

- activităţi de integrare si participare sociala si civica: - cunoaşterea mediului social, 

stimularea/învăţarea unui comportament adecvat situaţiilor sociale:  

- implicarea în activităţi sportive, culturale, artistice desfăşurate în comunitate,  

- participarea la acţiuni de recreere şi petrecere a timpului liber,  

- participarea la acţiuni de meşteşugărit, vizite, altele.  

- încurajează beneficiarii să se implice sau să participe la acţiuni din comunitate, 

singuri sau însoţiţi de cel puţin un membru al personalului, în conformitate cu 

recomandările din PP.  

- inserţia bio-psiho-socio-culturală a persoanei în realitatea socială actuală sau în 

schimbare 

- acţiuni de prevenire şi combatere a manifestărilor de inadaptare socială sau de 

marginalizare a persoanelor cu dizabilitate; 

-  promovarea şi susţinerea unor politici coerente şi flexibile, precum şi organizarea 

unor servicii eficiente pentru protecţia şi asistenţa socială a persoanelor aflate în 

dificultate; 

- informarea opiniei publice cu privire la responsabilitatea civică a membrilor 

comunităţii 

faţă depersoanele aflate în dificultate, precum şi posibilităţile de valorificare a pot

enţialului aptitudinal şi relaţional al acestor persoane în folosul comunităţii. 
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Activități   Loc desfășurare Responsabil  

Consiliere socială (individuală și 
de grup)  

Sediul CPVI, birou asistent 
social  

Asistent social  

Consiliere psihologică, 
(individuală și de grup), evaluări 
psihologice 

Sediul CPVI, sală consilere Psiholog  

Consiliere medicală (individuală 
și de grup) 

Sediul CPVI, cabinet medical Asistent medical  

Sprijin în vederea menținerii 
stării de sănătate  

Sediul CPVI, cabinete 
medicale, spital, etc 

Asistent medical 

Asigurarea unei alimentații 
corecte, prepararea hranei și 
servirea mesei  

Bucătărie, sala de mese  Bucătar, administrator,  
referenți  

Activități  privind asigurarea 
igienei zilnice  

Sediul CPVI Asistent medical, 
referenți 

Activități pentru dezvoltarea 
deprinderilor de viață 
independentă 

Sediul CPVI  Personal CPVI – 
conform fișei postului 

Activități de recreere și 
socializare (excursii, tabere, etc) 

Comunitate  Personal CPVI – 
conform fișei postului 

Activități casnico-gospodărești 
(curățenie, preparare hrană, 
grădinărit, îngrijit parcurile din 
incinta centrului) 

Sediul CPVI Bucătari, referenți, 
muncitori  

Activități de terapie 
ocupațională 

Sediul CPVI Logoped, asistent 
social, psiholog, 
consilieri, referenți  

Indrumare socio-profesională  Sediul CPVI, sală consiliere  Personal CPVI – 
conform fișei postului  

Îndrumare privind dezvoltarea 
deprinderilor de autoîngrijire  

Sediul CPVI  Personal CPVI – 
conform fișei postului 

Activități privind dezvoltarea 
deprinderilor de interacțiune  

Sediul CPVI  Psiholog, logoped, 
asistent social  

Activități privind implicarea în 
viața social și civică  

Comunitate  Personal CPVI – 
conform fișei postului  

 

 


