Raport activitate anul 2019, Centru de zi de socializare și
petrecere a timpului liber pentru vârstnici Gelu

Centrul de z i d e s o c i a l i z ar e s i p e tr e c e r e a ti mp u l u i l i be r
p e n tr u va r s tn i c i a fo s t i n fi i n t a t p rin PNDR, Masura 322Modernizare strazi, infiintare centru de zi ingrijire batrani,amenajare
camin cultural in localitatea Terebesti, amenajare camin cultural in sat
Gelu.
Scopul

serviciului

social Centrul de z i d e s o c i a l i za r e s i

p e tr e c e r e a ti mp u l u i l i b e r p e n tr u va r s tn i c i este creșterea
calității

vieții

persoanelor vârstnice aflate în risc de excluziune

socială,dificultate prin furnizarea de servicii de socializare și petrecere a
timpului liber, organizarea şi implicarea în activităţi comunitare
,culturale și suport pentru realizarea activităţilor administrative,
efectuare de cumparaturi, promovând participarea persoanelor vârstnice
la viaţa sociala, cultivarea relaţiilor interumane prevenind izolarea,
excluziunea sociala, abandonarea, limtarea accesului la o viata
personala,familiala si sociala.
Activitatile includ:
1. Activitati pentru prevenirea marginalizarii sociale si sprijinirea
pentru integrare/reintegrare sociala:

- Activitati informative(citire presa,carti, reviste,programe radio si
Tv;
- Activitati artistice((dans, cantece,pictura, tricotat,confectionare
obiecte artizanale)
- Activitati in comunitate(serate musicale,participare la slujba de la
biserica sau la evenimentele organizate in comunitate)
- Activitati de socializare si comunicare(discutii /dezbateri pe
diferite teme)
- Activitati educationale/intergeneratii(programe derulate impreuna
cu copii de la scoala)
- Activitati recreative (sarbatorirea zilelor de nastere,sarbatori
religioase, evenimente culturale,artistice)
- Activitati de divertisment:jocuri (sah,carti,etc)
- Activitati de initiere in folosirea PC in vederea mentinerii legaturii
cu familia ce este plecata din tara sau locuieste in alt oras
2. Activitati de supraveghere a starii de sanatate
-servicii de supraveghere a starii de sanitate (monitorizarea
paramentrilor fiziologici)
-organizarea transportului pentru beneficiarii ce nu se pot deplasa
pentru efectuarea de analize medicale, vizite la medicul de familie sau
medicul specialist si insotirea celor ce nu au apartinatori cu ocazia
unor astfel de ocazii

3. Servicii de consiliere,asistenta sociala si suport
- evaluarea gradului de dependenta/evaluare initiala
- intocmirea anchetei sociale si a planului de servicii personalizat,in
functie de nevoi
-consiliere sociala sau de grup
-facilitarea,indrumare spre alte servicii de sprijin
- evaluare in vederea incadrarii intr-un grad de handicap(la nevoie)
- sprijin in vederea comunicarii eficiente cu familia
- consilierea pe probleme legale prin informarea beneficiarului cu
privire la drepturile prevazute de lege si asistarea lui in procesul de
obtinere a acestor drepturi;
- informare privind ROF si procedure de lucru conform Standardelor
minime de calitate
- servicii de informare
-evaluarea nevoilor sociale si elaborarea unui plan de asistenta si
ingrijire;
-asigurarea legaturii cu allte servicii
- facilitarea procesului de realizare a documentatiilor necesare pentru
obtinerea de drepturi sociale.
4. Servicii de readaptare a capacitatilor fizice
-gimnastica
- masaj

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de zi d e
s o c i a l i za r e s i p e tr e c e r e a ti mp u l u i l i b e r p e n tr u
va r s tn i c i sunt persoanele vârstnice cu domiciliul/reședința
în c o m u n a T e r eb e s t i , aflate în risc de excluziune sociala
sau in dificultate avand vârsta legală de pensionare in condițiile
legii. Programul zilnic al centrului este de la ora 08.00-16.00.
Finanţarea cheltuielilor necesare functionarii centrului se
asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: bugetul local al
comunei; donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea
persoanelor fizice ori juridice.
Personalul centrului este compus din :coordonator
centru (secretarul comunei), asistent social principal,
asistent

medical

cu

atributii

si

de

maseur,

administrator si muncitor.
În luna Ianuarie și Februarie sa efectuat curățenia, dotarea si
amenajarea centrului

Prezența beneficiarilor și activitățile desfățurate în Centru de zi
de socializare și petrecere a timpului liber pentru vârstnici pe anul 2019.
Femei Bărbați Activități

Martie

Beneficiari
/Luna
13
5
18
42

10
4
13
26

3
1
5
17

Aprilie

3
3
35

2
2
21

1
1
14

Mai

1
1
36

1
1
23

13

Iunie

44

34

10

Luna
Ianuarie
Februarie

Cereri de intrare în centru
Cereri de intrare în centru
Evaluare inițială
Socializare
Joc cărți
Cântări
Vizionare Tv
Monitorizare tensiune
arterială
Cereri de intrare în centru
Evaluare inițială
Socializare
Joc cărți
Vizionare Tv
Monitorizare tensiune
arterială
Cerere de intrare în centru
Evaluare inițială
Socializare
Joc cărți
Vizionare Tv
Monitorizare tensiune
arterială
Sărbătorire evenimente ( zile
naștere)
Vizită biserica Aliza
Socializare

Iulie

5
5
35

3
3
25

2
2
10

August

1
1
22

1
1
14

8

2
2

2
2

Joc cărți
Vizionare Tv
Monitorizare tensiune
arterială
Sărbătorire evenimente(zile
naștere)
Vizită Mănăstirea Scărișoara
Vizită Fazaneria Gelu
Prezentarea centrului copiilor
de la grădinița Gelu
Cerere intrare în centru
Evualare inițială
Socializare
Joc cărți
Lucru manual
Vizită Mănăstirea Țeghea
Centru Speranța Baba Novac
Cabana vânătoare Baba
Novac
Vizionare Tv
Cerere intrare centru
Evaluare inițială
Socializare
Joc cărți
Lucru manual
Monitorizare tensiune
arterială
Sărbătorire evenimente( zi
naștere)
Vizionare Tv
Vizită Castelul Carei
Biserica ortodoxă Carei
Vizită Castelul Ardud
Cerere intrare în centru
Evaluare inițială

Septembrie 27

20

7

2
2
Octombrie 31

1
1
21

1
1
10

7
9

1
1
3
4

1
1
10
13

Socializare
Joc cărți
Lucru manual
Vizionare Tv
Monitorizare tensiune
arterială
Sărbătorire evenimente( zi
naștere)
Cerere intrare în centru
Evaluare inițială
Socializare
Joc cărți
Lucru manual
Vizionare Tv
Monitorizare tensiune
arterială
Sărbătorire evenimente(zi
naștere)
Vizită centru de zi Apa
Vizită Mănăstirea Lunca
Apei
Vizită la muzeul Vasile
Lucaciu din localitatea Apa
Vizită la Fabrica de Ciocolată
Odoreu
Slujba Maslu
Activitate cu Poliția informarea prevenirii
infractiunilor din sfera
patrimoniului cultural
Cerere intrare în centru
Evaluare inițială
Plan intervenție
Fișa geriatrică
Informare personalul despre noul

standard ce trebuie pus in aplicare
la nivel ce serviciu Ordinul 29/2019
anexa 6 .
Fisa monitorizare servicii in vederera
monitorizarii şi a aplicării planului de
intervenţie personalizat;

Noiembrie 31

21

10

23
20

16
14

7
6

Socializare
Joc cărți
Lucru manual
Vizionare Tv
Control oftalmologic
Monitorizare tensiune
arterială
Activități culinare
Insoțire beneficiari la
cumpărături
Sărbătorire evenimente(zi
naștere)
Plan intervenție
Evaluare geriatrică
Informare beneficiari despre PO de
incetare servicii, resursele umane,
materiale si financiare implicate cat si
modul de lucru privind punerea in
aplicare a procedurii.
-pregatire documentatie in vederea
licentierii definitive

Informare angajati privind ROF,
Cod etic, Procedura de admitere si
respingere,

Procedura

abuz,

evenimente deosebite,urmate de
incheire unui Proces verbal de luare
la cunostinta;
Fisa monitorizare servicii in vederera
monitorizarii şi a aplicării planului de
intervenţie personalizat;

Decembrie 21

16

5

Socializare

Joc cărți
Vizionare Tv
Lucru manual
Monitorizare tensiune
arterială
Sărbătorire evenimente(zi
naștere)
Activități cu Școala Terebești
Informare beneficiari privind Carta
drepturilor beneficiarului;ROF,
informare privind tipurile de abuz,
simptomele abuzului pe tiferite tipuri
de abuz, modalități de sesizare a
eventualelor forme de abuz,
neglijare, discriminare, tratament
degradant sau inuman,evaluarea şi
soluţionarea situaţiilor de abuz,
neglijenţă, discriminare, tratament
degradant sau inuman asupra
beneficiarilor
- informare beneficiari privind
procedura de sesizare ,cum poate
face o sesizare, principalele situatii
in care se poate depune o sesizare,
modul de formulare a sesizarilor si
unde o poate depune
-.

1
1
1
1

1
1
1
1

Colinda elevilor de la Școala
Generală Terebești
Împodobirea bradului
Primirea lui Moș Crăciun
Mini concert de colinzi și
cântece de iarnă
Confecționarea de ornamente
pentru Crăciun
Cerere intrare în centru
Evaluare inițială
Plan intervenție
Fișa geriatrică
Fisa monitorizare servicii in vederera

monitorizarii şi a aplicării planului de
intervenţie personalizat;

În cursului anului 2019 am avut 33 persoane înscrise
Contracte de parteneriat Școala Generelă Terebești / Grădinița cu
program normal Gelu – Oamenii de lângă noi
In anul 2019 pentru intretinerea și functionarea centrului de zi s-a
cheltuit suma totala de 148684,31 lei

