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CONSIDERENTE GENERALE
În Centrul zi de socializare si petrecere a timpului liber “ Casa Seniorilor” se asigură
servicii de asistență socială pentru persoane vârstnice, adulti intre 35-65 ani, precum şi alte
persoane aflate în situaţii de nevoie socială, cetăţeni români, fără deosebire de rasă, naţionalitate,
de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de orientare sexuală, de opinie, de apartenenţă
politică.
În contextul zilelor noastre, vârsta a treia și a patra este tot mai frecvent considerată o
perioadă a vieții în care experiența, cunoștințele, capacitatea de creație pot și trebuie să fie
folosite din plin.
Sedentarismul, renunțarea și izolarea psihică și fizică sunt factori de risc major în
accelerarea îmbătrânirii somatice și sociale.
O problemă comună în general este depresia si sisentimentul izolării. Acestea se asociază
cu retragerea socială și, de multe ori, cu comportamente stereotipe, necesitând acțiuni de
facilitare a comunicării si petrecere a timpului liber.
Planul de imbunătătire și adaptare permanentă a mediului ambiant are în vedere crearea
unui mediu de viată cât mai prietenos și apropiat de cel din afară instituției, astfel încât să asigure
prin măsurile luate confortul fizic și psihic al beneficiarilor, cât și menținerea unei stări bune de
sănătate fizică și mentală.
Centrul de zi de socializare si petrecere a timpului liber “ Casa Seniorilor” a început
activitatea in anul 2009 ca urmare a aplicarii programului PHARE 2004-2006 Coeziune
Economica si Sociala - Servicii Sociale.
A avut loc o amplă acțiune de refacere și modernizare, realizându-se astfel lucrari de
reparatii generale si renovare, consolidarea structurii de rezistentă, anveloparea clădirii, refacerea
fațadei, reorganizarea și echiparea camerelor, amenajari peisagistice, amenajari curte, refacere
poarta.
Au fost achizitionate echipamente si bunuri ( mobilier, computere, echipamente pentru
dezvoltarea serviciilor ( primare si specializate), autoturism Ford.( microbuz)
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MĂSURI DE ADAPTARE A MEDIULUI AMBIANT
1. Măsuri de îmbunătățire a accesibilitatii
1.1 Facilități existente:
Centrul de zi este amplasat în orasul Agnita, str. Mihai Viteazu nr.9 într-o zonă ușor
accesibilă pentru familii și aparținători fiind situat la 150 m de centrul orasului.
Centrul de zi pune la dispoziția beneficiarilor, mijloace proprii de transport și asigură
însoțitor.
2. Măsuri de îmbunătățire a comunicațiilor
2.1 Facilități existente.
Centrul dispune de acces la telefon si internet si televizor cu sistem audio
2.2 Facilități propuse.
Dotarea bibliotecii cu carti si materiale diversificate
3. Măsuri de îmbunătățire a confortului
3.1 Facilități existente
Spații curate, continuu igienizate, cu mobilier adecvat.
Instalații funcționale sanitare, de alimentare cu apa și furnizarea căldurii, mobilier și
echipamente noi (frigidere, cafetiere)
3.2 Facilități propuse
Montare rulouri antisolare la toate camerele.
4. Măsuri de îmbunătățire a siguranței
4.1 Facilități existente
Sistem de monitorizare video si alarma.
4.2 Facilități propuse
Extinderea sistemului de supraveghere video. Instalarea unui sistem antiincendiu
5. Măsuri de amenajare a spațiilor exterioare
5.1 Facilități existente
- acces pietonal, acces auto
5.2 Facilități propuse
Realizarea unui foisor si dotarea cu mobiler urban de exterior , realizarea unui sistem de
iluminat ambiental, refacere gard.
Reorganizarea spațiilor de depozitarea a deșeurilor menajere.
6. Măsuri de facilitare a activităților fizice ale beneficiarilor
6.1 Facilități existente
Sală de gimnastica recuperatorie.
6.2. Facilități propuse
Organizarea de activități în aer liber.
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7. Măsuri de control si ameliorare a stării de sănătate
7.1 Facilități existente
Asistență medicală asigurată de personal calificat in timpul programului de functionare
(asistent medical geriatric, medic generalist.
7.2 Facilități propuse
Incheierea unui contract de voluntaria cu un psiholog pentru psihoterapie individuală și
de grup.
8. Măsuri de facilitare a activităților de socializare
8.1 Facilități existente
Club al beneficiarilor cu activitate zilnică variată, ergoterapie.
Participare la spectacole, servicii religioase, evenimente sociale,excursii.
Conferințe pe teme variate (medicale, literare, științifice,religioase).
Vizite ale voluntarilor.
8.2 Facilități propuse
Parteneriate si schimb de experienta cu alte instituitii de profil. Implicarea beneficiarilor
in actiuni de caritate.
RESPONSABILITĂȚI
De îndeplinirea acțiunilor de mai sus sunt responsabili următorii
- Sef serviciu asistenta sociala
- asistent medical geriatric
Toate acțiunile vor fi supuse aprobării și sprijinite de către celelalte Servicii din cadrul
Primariei
Lunar se va raportă gradul de îndeplinire al planului, cât și Măsurile de corecție și
eventualele propuneri de eficientizare sau care privesc acțiuni noi.

PRIMAR
Dragoman Ioan
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