
Micasasa - 1,5 miliarde pentru nimic
Centrul de Servicii de Ingrijire Socio-Medicala pentru Persoanele Varstnice din Micasasa a inghitit 1,3
miliarde de lei vechi in doar 9 luni. Dintre cei trei angajati trecuti pe statul de plata ca asistenti sociali,
niciunul nu este calificat. Posturile respective au fost ocupate de membrii sau "simpatizantii" fundatiei.
  
  Dupa ce, in ianuarie 2005, au obtinut peste 1 miliard de lei vechi de la BERD pentru batranii bolnavi din
Micasasa, pe membrii Fundatiei Spitalului Clinic Judetean Sibiu nu i-a lasat inima sa le plateasca salarii
de asistenti sociali, din acesti bani, unor straini. Asa s-a ajuns ca un program promitator sa se transforme
intr-o afacere "de familie".
  
  Pentru cele trei posturi de asistenti sociali, prevazute in proiect si remunerate cu aproape 1.000 de lei
noi pe luna, pe statul de plata au intrat vicepresedintele fundatiei, pesedistul Ioan Sasu, o "simpatizanta" a
acesteia, inginera Gabriela Moldovan si sotia primarului din Micasasa, Simona Popa. Niciunul nu este
asistent social de profesie, dar cu totii sunt platiti si in prezent pentru o astfel de activitate. In schimb,
doctorul prevazut in proiect este... voluntar.
  
  Perfect doar pe hartie
  
  Bugetul total al proiectului a fost de 138.801 de lei noi, bani proveniti de la BERD, prin intermediul
Ministerului Muncii, iar implementarea s-a realizat de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si
Protectia Copilului Sibiu, in parteneriat cu Fundatia Spitalul Clinic Judetean Sibiu si Primaria Micasasa.
Monitorizarea proiectului a fost realizata de Directia de Munca, Solidaritate Sociala si Familie Sibiu.
  
  "Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea la nivel local a unui sistem de ingrijire la domiciliu
pentru persoanele varstnice in mediul rural, in Micasasa si in satele invecinate, respectiv tapu si Kesller",
a declarat pentru SIBIANUL Sorina Corman, de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia
Copilului Sibiu. Chiar daca DGASPC vede totul in roz, monitorizarea realizata de Directia Muncii si
realitatea de la fata locului vin sa contrazica "reusitele".
  
  Decat nimic... 
  
  Batranii din Micasasa spun ca singurele persoane care-si fac treaba in cadrul Centrului de Servicii de
Ingrijire Socio-Medicala pentru Persoanele Varstnice sunt cele patru ingrijitoare. Acestea fac zilnic
naveta intre cele 25 de case ale beneficiarilor proiectului. Pentru munca de "menaj", primesc aproape 3
milioane de lei pe luna.
  
  "Eu sunt multumit de femeile astea, dar nu au timp intr-o ora, cat petrec la fiecare dintre noi, sa faca prea
multe. Daca punem si drumul de la unul la altul, nu se strange nici atat. Oricum, e mai bine decat nimic.
sefii de la Sibiu, in schimb, nu au mai trecut pe aici de un car de vreme", spune Filip Stoica , un batran de
60 de ani din Micasasa.
  
  Totusi, reprezentantii DGASPC sustin ca obiectivele au fost atinse cu brio. "In localitatea Micasasa a
fost infiintat un centru de ingrijire socio-medicala, a fost formata o echipa de specialisti care ofera
servicii de kinetoterapie, consiliere sociala si juridica, in functie de nevoile specifice ale fiecarui
beneficiar", spune Sorina Corman. Unde sunt toti specialistii, insa, nu stie nimeni.
  
  Cartonas de la Directia Muncii
  
  Centrul este, practic, o camaruta sumar utilata, cu mobilier de capatat, iar specialistii nu exista. Partea de

Pagina 1 / 2



"socio" cade in sarcina unor membri sau simpatizanti ai fundatiei. Niciunul dintre ei nu este de profesie
asistent soicial. De altfel, lipsa de pregatire a acestora a fost semnalata si de rapoartele intocmite de
Directia Muncii. "Proiectul este extrem de util. Controalele noastre au evidentiat insa probleme in ceea ce
priveste aplicarea acestuia. La ora aceasta nu am certitudinea ca centrul functioneaza asa cum trebuie.
Cea mai evidenta este problema calificarii personalului. Pentru serviciile care trebuie prestate sunt
necesari oameni pregatiti in domeniul socio-medical", recunoaste, pentru SIBIANUL, directorul executiv
de la Directia Muncii, Vasile Duca.
  
  Explicatii cusute cu ata alba
  
  "Daca noi am facut proiectul si cei de la BERD l-au aprobat asa cum este, de ce ne pun bete in roate cei
de la Directia Muncii? Eu am pregatire pentru ca am fost seful Oficiului Asistenta Sociala si Baze de
Tratament pana in 1999", explica Ioan Sasu. Spune apoi cu seninatate ca Gabriela Moldovan este inginera
si ca, tot ca asistent social, activeaza si sotia primarului din Micasasa. Asta in conditiile in care, dupa
noua luni de la pornirea proiectului, sustinerea acestuia a fost transferata catre Primaria Micasasa. Cu alte
cuvinte primarul Sorin Popa ii plateste salariul... nevestei.
  
  Desi rapoartele Directiei Muncii arata ca medicul a trecut prin sat din ce in ce mai rar, Ioan Sasu
vorbeste despre kinetoterapeutul prevazut in proiect la timpul trecut. Majoritatea batranilor din Micasasa
nu au vazut niciodata cum arata centrul si se plang ca nu le ajung banii pentru medicamente si doctori,
insa cei implicati in proiect nu vad nicio problema. 
   
  Unde e masina?
  
  Cu banii primiti de la BERD in ianuarie 2005, printre altele, a fost achizitionat si un automobil Matiz
care sa deserveasca centrul din Micasasa. Acesta este vazut insa pe ulitele satului destul de rar. In marea
majoritate a timpului deserveste interesele conducerii Fundatiei Spitalul Clinic Judetean Sibiu. "Sunt in
program de la inceputul anului. Am luat locul unui batran care a murit. Am bronsita, astm si operatie de
disc. Pe ultima am facut-o acum 5 ani si de atunci nu pot sta mult in picioare. As vrea sa merg la
fizioterapie la Sibiu, dar e departe si nu am cu ce sa ajung", se plange Maria Streza, o batrana de 70 de
ani din Micasasa.
  
  Hartuita de boli, batrana supravietuieste cum poate. Printre lacrimi spune ca din pensia de 1,4 miloane
nu-si poate cumpara nici macar medicamentele.
  
  "Imi trebuie un spray, care e 470.000, compensat. Daca folosesc cu crutare, ma tine o luna. Dar nu ma
dau seara inainte sa dorm, sa ma tie. M-a vazut pe strada o data Simona (n.r. - Simona Popa) si dupa ce am
vorbit cu ea, mi-a adus un spray. Dar asta a fost o singura data", povesteste batrana despre singurul
medicament primit prin intermediul centrului.
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