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CONTRACT CU FAMILIA

Incheiat astazi………........, intre:
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis legal reprezentata
de D-na Director General Emilia Milutinovici, prin Centrul de Recuperare si Reabilitare
Neuropsihiatrica pentru Copii Timisoara reprezentat de doamna Ramona Suciu, in calitate de Sef
Centru, pe de o parte si
Domnul/doamna………………………………….
in calitate de……………………................al copilului………………………………….
nascut/a la data de………………………………...
cudomiciliul in ………………………………….
I.
ScopulContractului
Asigurarea indeplinirii obiectivelor privind recuperarea/reabilitarea copilului, stabilite in urma
evaluarii complexe a acestuia de catre specialisti.
II.
Obligatiilepartilor:
IIA. Serviciul de Recuperare din cadrul Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica
pentru Copii Timisoara se obliga:
a. Sa asigure si sa faciliteze accesul la terapiile prevazute in planul individualizat de servicii
in urma evaluarii complexe, multidisciplinare, respectiv logopedie, kinetoterapie,
hidroterapie, stimulare senzoriala si stimulare cognitiva, artterapie.
b. Sa urmareasca indeplinirea obiectivelor prevazute in planul individualizat de servicii prin
reevaluari periodice efectuate de catre fiecare specialist din cadrul Serviciului de
Recuperare.
c. Sa puna la dispozitia persoanelor care insotesc copii la terapii planurile individualizate de
servicii pentru a fi consultate.

d. Sa intocmeasca recomandari si sa urmareasca periodic modul de respectare a indicatiilor
privind continuarea activitatilor terapeutice, la domiciliu, pentru copii care au intrerupt
frecventarea terapiilor.Acest proces se realizeaza in urmatoarele 12 luni de la finalizarea
terapiei.
e. Sa completeze documentele tip necesare intocmirii dosarului pentru incadrarea in grad de
handicap a beneficiarilor.
f. Sa elibereze adeverinte privind frecventarea Serviciului de Recuperare.
g. Sa pastreze confidentialitatea informatiilor cu privire la copii.
h. Sa comunice in timp util persoanelor care insotesc copii la terapii, eventualele modificari
de program ale terapeutilor.
IIB.
Familia /reprezentantullegal se obliga:
a. Sa asigure participarea la activitatile prevazute in urma evaluarii complexe si a planului
individualizat de servicii ( sa pregateasca copilul, sa respecte ora stabilita, sa se implice
ca si coterapeut, atunci cand este cazul);
b. In cazul in care se absenteaza maxim trei sedinte, fara un motiv intemeiat si neanuntat in
prealabil de la programul stabilit cu acordul ambelor parti, contractul va fi reziliat;
c. Sa anunte in scris sau sa aduca motivare scrisa (ex. iesire din spital, in cazul spitalizarii)
daca se absenteaza motivat;
d. Sa invete si sa preia efectuarea corecta a partilor ce ii revin pentru acasa din programele
respective (exercitii);
e. Sa respecte pe deplin regulamentul de functionare a Serviciului de Recuperare din cadrul
Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica pentru Copii Timisoara;
f. Sa colaboreze cu specialistii centrului in scopul indeplinirii prevederilor prezentului
contract;
g.
III

Sa semneze in condica de prezenta la fiecare sedinta de recuperare la care participa
copilul.
Duratacontractului

Prezentul contract intra in vigoare de la data semnarii acestuia si are durata de 12 luni.Dupa
depasirea acestei perioade, in functie de situatia particulara a copilului, la recomandarea
terapeutilor, se poate incheia un act aditional pentru o perioada determinata.
Serviciile se vor acorda doar copiilor cu varste cuprinse intre 0-18ani.
IV

Clauze finale
a. Contractul este valabil in perioada in care copilul frecventeaza terapii in
cadrul Serviciului de Recuperare;
b. Orice modificare adusa prezentului contract se face prin acordul ambelor
parti;
c. In caz de nerespectare, din motive obiective, a celor stipulate in prezentul
contract, se va cere reevaluarea situatiei create si se va stabilii de comun acord

cu familia sau responsabilul de caz, noile masuri ce se impun (reducerea
dimensiunilor planului actual, gasirea de solutii alternative, sprijin
suplimentar).
d. Nerespectarea din culpa uneia dintre parti a obiligatiilor prevazute in prezentul
contract poate atrage rezilierea acestuia;
e. Prezentul contract constituietitluexecutoriu.
Prezentul contract s-a incheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
Nr. Telefon Centru de Recuperare: 0256/499760

Nr. Telefon reprezentant legal/parinte:……………………………………………..

Parinte/Reprezentant legal
Sef Centru
Ramona Suciu

