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CENTRUL SOCIAL PENTRU RECUPERARE PERSOANE VARSTNICE 

 

 

 Centrul Social pentru Recuperare Persoane Vârstnice, înființat prin HCL nr. 13/30.01.2013 ca 

instituție de asistență socială de interes local în cadrul Direcției Publice de Asistență Socială a orașului 

Zimnicea, subordonat Consiliului Local Zimnicea, fără personalitate juridică, are ca obiectiv facilitarea 

accesului la sistemul serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice din orașul Zimnicea, prin crearea 

infrastructurii necesare, informarea beneficiarilor despre drepturile acestora, asigurarea asistenței sociale 

pentru persoanele în varsta prin oferirea de condiții de îngrijire care sa le respecte identitatea, integritatea 

si demnitatea varstnicilor. 

 Centrul Social pentru Recuperare Persoane Varstnice Zimnicea, conform organigramei si a 

statului de functii aprobate are prevazut un numar de 8 posturi structurate in functie de volumul, 

complexitatea si specificul activitatii astfel: 

- Administrator – 1 post; 

- Asistent medical – 1 post; 

- Infirmier – 3 posturi; 

- Muncitor calificat (bucatar) – 1 post; 

- Muncitor necalificat (ajutor bucatar) – 1 post 

- Ingrijitor – 1 post 

 

Capacitatea centrului este de 14 persoane. 

       Prin serviciile sociale oferite se urmărește îmbunatațirea calității vieții persoanelor vârstnice, se 

încurajeaza participarea persoanelor varstnice la viata sociala, la pastrarea relatiilor interumane inclusiv 

pe cele cu familiile lor, asigurarea serviciilor medicale, recuperare si readaptare, asigurarea conditiilor 

necesare desfasurarii unor activitati de ergoterapie si de petrecere a timpului liber, asigurarea de  asistenta 
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sociala si psihologica si nu in ultimul rand constientizarea de catre persoanele varstnice a sentimentului 

de utilitate si apartenenta la comunitate, precum si importanta vietii active ca factor de mentinere a 

sanatatii. 

 Serviciile prestate in cadrul centrului in anul 2019 au fost: 

- Servicii de cazare pe perioada determinată, fiind asigurat un spatiu de cazare corespunzator 

fiecarui beneficiar in dormitoare cu un pat, doua si trei paturi dotate cu mobilier si echipate 

corespunzator; fiecare camera are baie proprie. 

- Servicii de îngrijire personala in functie de nevoile identificate, asigurandu-se conditii 

corespunzatoare de mentinere a igienei personale; Centrul dispune de masini de spalat, calandru 

si spatii corespunzatoare pentru spalarea rufelor beneficiarilor; 

- Asigurarea unei alimentatii echilibrate atat cantitativ, cat si calitativ pentru toti beneficiarii 

asigurandu-se aportul de calorii si varietate de meniuri prin trei mese gatite pe zi si doua gustari; 

beneficiarii se pot implica la pregatirea hranei, la servire si pregatire, in vederea mentinerii si 

refacerii abilitatilor de autoservire si autogospodarire; Centrul dispune de bucatarie, sala de mese, 

spatii de depozitare dotate si echipate corespunzator; 

- Asistența pentru sănatate prin control si tratament medical – asigurat de asistenta medicala, iar la 

nevoie prin internarea la Spitalul orasenesc Zimnicea; zilnic se controleaza tensiunea arteriala, se 

consemneaza in fisa de monitorizare medicala orice problema aparuta, se administreaza 

tratamentul medical conform recomandarilor pentru fiecare beneficiar iar pentru cei  care au 

nevoie, se asigura  kinetoterapie  de kinetoterapeutul angajat la Centrul de recuperare si consiliere 

psihologica pentru copii cu dizabilitati; 

- Activitati pentru mentinerea sau readaptarea capacitatilor fizice si intelectuale – activitati practice 

in functie de abilitatile personale (crosetat, realizarea de ornamente sau tablouri); autogospodarire 

– prin implicarea persoanelor varstnice in activitati de curatenie, ingrijirea spatiilor verzi din 

gradina centrului sau a plantelor ornamentale; activitati de grup : joc de remi, sah, table ; discutii 

libere pe teme religioase, medicale, de organizare a timpului liber; activitati informative  prin 

citirea presei sau a revistelor, urmarirea programelor TV; 

- Activitati de socializare si consiliere psihologica: in cursul anului 2019 au fost consiliați toti 

beneficiarii centrului de catre psihologul din cadrul echipei multidisciplinare vizandu-se 

imbunatatirea abilitatilor de relationare, cresterea stimei de sine, cresterea increderii in 

posibilitatile proprii si imbunatatirea  activitatii; 

- Activitati recreativ-distractive prin aniversarea zilelor de naștere, serbări organizate de 

copii din cadrul Centrului de zi sau din școlile din oraș cu diferite ocazii: sarbatori de Pasti, de 

Craciun, 8 Martie, Ziua Pensionarului. 

- Consiliere religioasă acordata de preot, constand în spovedirea și împartașirea bătrânilor, 

dar și slujbe religioase organizate în cadrul Centrului (Sfântul Maslu, Sfestanie). 

- Primirea de donații constand în produse alimentare și obiecte de uz personal, prin 

implicarea Primariei Orașului Zimnicea și a preotilor la sarbatorile mari de peste an (Sfintele 

Paști, Craciun), primirea unui grătar electric. 

 

 În cadrul centrului se urmareste recuperarea şi reabilitarea, socializarea beneficiarilor, dezvoltarea 

relaţiilor cu comunitatea, dezvoltarea deprinderilor necesare integrării sociale, alegerea alternativei celei 

mai puţin restrictive în determinarea sprijinului şi asistenţei personale, prevenirea şi combaterea 
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discriminării şi respectarea demnităţii umane şi a intimităţii. 

   In cursul anului 2019 au fost internate in centru un numar de 14 persoane varstnice urmarindu-se 

procedurile de admitere: pe baza de cerere, prin depunerea dosarului cu actele necesare, prin efectuarea 

anchetei sociale si  intocmirea fisei geriatrice,  prin evalare si intocmirea fisei de evaluare si a planului 

individualizat de interventie, iar apoi, in urma  raportului intocmit de comisia de solutionare a cererilor 

de admitere in Centrul social  pentru recuperare persoane varstnice prin emiterea dispozitiei primarului 

si  a  intocmirii   contractului   pentru   acordarea   de   servicii   sociale. Odata  cu   semnarea    contractului                                                                                                                                                                                                            

se semneaza un angajament de plata pentru contributia de intretinere datorata. 

 La sfîrșitul anului 2019 se înregistrau 12 persoane varstnice care beneficiau de servicii in cadrul 

centrului dintre care 9 femei si 3 bărbați. 

 Existenţa  Centrului  Social  pentru  Recupere  Persoane  Vârstnice  la  nivelul  orașului  nostru 

este   benefică   pentru  comunitatea  locală,  reprezentând  o  modalitate  de  acordare  a  serviciilor 

specializate pentru persoanele vârstnice  în vederea  integrării sociale a acestora. Comunitatea este 

informată despre activitatea şi rezultatele centrului prin Direcția Publică de Asistență Socială si prin 

mass-media locală urmarindu-se promovarea activitatilor desfasurate si implicarea comunitatii in 

problematica persoanelor varstnice. 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Administrator 

Năstase Ionuț 
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