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SERVICIULUI SOCIAL FURNIZAT
LA DOMICILIU
PENTRU PERSOANE VARSTNICE INGRIJIRI PERSONALE
LA DOMICILIU

“O viață demnă plină de respect”

DESPRE NOI
INFIINTARE:Serviciul social furnizat la
domiciliu pentru persoane varstniceingrijiri personale la domiciliu este infiintat
prin Hotararea Consiliului local Agnita nr
23/30.04.2010 si functioneaza in
subordinea Serviciului Public de Asistenta
Sociala (SPAS).
SCOPUL/OBIECTIVELE
S c o p u l : “ S e r v ic iu l s o c ia l f u r n iz a t l a
domiciliu pentru persoane varstniceingrijiri personale la domiciliu”este
prestarea calitativa a serviciilor de ingrijire
la domiciliu beneficiarilor,in vederea
inbunatatirii calitatii vietii acestora.
Obiectivele:Creşterea gradului de
integrare şi participare socială a
persoanelor imobilizate la pat sau la
domiciliu;
Asigurarea accesului la informaţii
referitoare la drepturile persoanelor
im obilizate la pat s a u la d o m ic iliu a
acestora şi aparţinătorilor acestora .
Crearea unui cadru organizat şi supervizat
profesional pentru activitatea voluntarilor;
Antrenarea, în acest tip de activitate, a
responsabilităţii comunităţii şi
administraţiei locale.
CATEGORIE DE BENEFICIARI
Beneficiarii serviciilor sociale acordate
de”Serviciul social furnizat la domiciliu
pentru persoane varstnice-Ingrijiri
personale la domiciliu”sunt:
-varstnici peste 65 ani
-persoane cu dezabilitati fizice
-persoane lipsite de suport si care
necesita ajutorpentru efectuarea
activitatilor de viata zilnice.
-persoanele cu domiciliu/resedinta in
aceeasi localitate pe a carei raza
administrativ teritoriala functioneaza
serviciul social.

SERVICII OFERITE
Activitatea de sprijin pentru realizarea
activităţilor de bază ale vieţii zilnice
a) asigurarea igienei corporale
b) îmbrăcare şi dezbrăcare
c) hrănire şi hidratare
d) asigurarea igienei eliminărilor
e) transfer şi mobilizare
f) deplasare în interior
g) comunicare
Activitatea de sprijin pentru realizarea
activităţilor instrumentale ale vieţii zilnice
a) prepararea hranei
b) efectuarea de cumpărături
c) activităţi de menaj si spălătorie
d) facilitarea deplasării în exterior şi însoţire
e)activităţi de administrare şi gestionare a
bunurilor
f) acompaniere şi socializare

Progamul zilnic
Luni, Marti, Miercuri, Joi, Vineri: 8-16

ACTE NECESARE INSCRIERE:
-Cerere scrisa
-Copie CI/BI
-Copie cupon de pensie
-Adeverinta de la medicul de familie
-Alte acte medicale din care sa
reiasa daca sufera sau nu de diferite
afectiuni.
-Fisa de evaluare initiala
-Ancheta socio-medicala

