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RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2016
CAMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE BAIA DE ARIES

STRUCTURA SERVICIULUI
Caminul pentru Persoane Vârstnice Baia de Aries functioneaza în subordinea
Consiliului Local Baia de Aries în baza Hotarârii Consiliului Local orasului Baia de
Aries nr.39/08.04.2011si a licente de functionare seria LF nr.0001965.
In anul 2016 activitatea caminului a fost finantata dupa cum urmeaza ;
 contributii beneficiari:178422 lei
 cote defalcate tva 10%:26000 lei
 proiect cresterea cal vieti pers.varstnice: 15776 lei
 subventii buget local :480216
Caminul pentru Persoane Vârstnice Baia de Aries, conform Organigramei si
Statului de Functii aprobate, are prevazut un numar de 15 posturi - din care personal
contractual de executie 14 posturi si personal contractual de conducere 1 post,
structurate în functie de volumul, complexitatea si specificul activitatii, astfel:
Director(sef centru) 1 ;
-Compartiment Personal TESA 1;
-Functionar economic 1
Compartiment de specialitate 9
-Medic 1/2
- Asistent social ½
-Psiholog 1;
-Asistent medical 3
-Infirmiere 5
Compartiment Administrativ 4;
-Bucatareasa 2

-Muncitor calificat 1
Cu medicul de medicina familie avem incheiate contracte de servicii de
specialitate conform legiior care reglementeaza aceasta ocupatie,
Cheltuielile salariale cu personalul in anul 2016 au fost de 322408 lei.
Caminul ptr.Persoane Varstnice Baia de Aries ofera cazare si ingrijire beneficiarilor
24din 24 ore cu personal specializat costul pentru anul 2016 /beneficiar dupa gradul
de
dependent
afost
dupa
cum
urmeaza:
-persoane independente 1988.73 lei/luna/persoana
-persoane semidependenta 1998.73 lei/luna/persoana
-persoane dependenta 2067.64 lei/luna/persoana
Iar contributia beneficiar fiind de 60% din venituri fara a depasi costul mediu lunar de
intretinere aprobat prin HCL nr.9/2017
Obiectul de activitate:
Îmbunatatirea calitatii vietii persoanelor vârstnice si socializarea lor conform
Legii 17/2000 privind asistenta sociala acordata persoanelor vârstnice, actualizata.
Beneficiarii sunt persoane vârstnice care îndeplinesc conditiile de eligibilitate
stabilite prin lege. Capacitatea Caminului pentru Persoane Vârstnice este de 30 de
persoane.
Serviciile prestate în cadrul Caminului pentru Persoane Vârstnice sunt:
- servicii de cazare pe durata nedeterminata - caminul asigura un spatiu de cazare
personal ;
- asigurarea unei alimentatii echilibrate atât cantitativ, cât si calitativ pentru toti
beneficiarii,
- servicii de îngrijire personala în functie de nevoile identificate;
- asistenta pentru sanatate;
- activitati pentru mentinerea sau readaptarea capacitatilor fizice sau intelectuale
- activitati de socializare
- îndrumare si consiliere psihologica si sociala
- control si tratament medical
Sinteza activitatii pe anul 2016
A. Activitati pentru mentinerea sau readaptarea capacitatilor fizice sau
Intelectuale
a. Activitati practice:
- lucru manual: crosetat diverse obiecte, confectionarea de ornamente pentru
împodobirea spatiilor de locuit, de relaxare si a salilor în care se serveste masa, în
functie de sezon.
- autogospodarire: persoanele vârstnice au fost implicate saptamânal în activitati de
curatenie în curtea caminului;

b. Activitati de grup
- jocuri de grup: beneficiarii participa la jocuri de remmy pentru stimularea cognitiva;
- discutii libere: religioase, medicale, de organizare a activitatilor si timpului liber;
- servicii de tuns si coafat ;
- sedinte trimestriale ale Consiliului Consultativ (reprezentant al beneficiarilor) si
conducerea Caminului;
c. Activitati informative:
- citirea presei, a revistelor/cartilor, urmarirea programelor TV, filme artistice si
documentare;
- activitati de informare: cu privire la facilitatile/gratuitati de care pot beneficia,
drepturile
pe care le au în calitate de beneficiari de servicii în cadrul Caminului pentru Persoane
Vârstnice, activitaile care se desfasoara în comunitate.
B. Activitati de socializare
a. Activitati intergeneratii
- colaborarea cu elevii Liceului Teoretic Baia de Aries”,cu ocazia zilelor de 1,8 Martie.si
ziua varstnicului.
b. Activitati în comunitate:
- participarea la evenimentele culturale: spectacole organizate de de Primaria
Baia deAries;
- aniversarea zilei de 1 Octombrie ziua international a persoanelor varsnice;
- aniversarea lunara a zilelor de nastere a beneficiarilor din cadrul Caminului de
Persoane Vârstnice Baia de Aries;
- primirea colindatorilor în perioada sarbatorilor de iarna:
- Corul Liceului Baia deAies: program de colinde si cadouri;
- Discuti cu reprezentanti ai diverselor culte
c. Activitati recreativ-distractive:
- organizarea anumitor sarbatori nationale, religioase: Nasterea Domnului si Învierea,
Ziua Internationala a Persoanelor Vârstnice;
- aniversarea zilei de 8 Martie ;
oferit cadouri persoanelor vârstnice cu ocazia sarbatorilor de iarna.
- activitati de petrecerea timpului liber: dans, jocuri remmy;
d. Activitati spirituale:

- slujba ortodoxa saptamânala;

C. Îndrumare si consiliere psihologica:
În anul 2016 interventia sociala a vizat consilierea sociala, programe de terapie
de grup, programe de exercitii distractive de stimulare psiho-motorie, testare si
exerctii
de stimulare cognitiva, precum si chestionare de verificare a satisfactiei beneficiarilor.
S-au realizat .fise de consiliere,planuri de interventie,program de integrare sociala
plan de integrare /reintegrare si monitorizarea tuturor celor 30 de beneficiari
reevaluari socio-medicale, .
Activitatea este completata prin Raportari periodice (trimestriale, semestriale,
anuale) analiza gradului de satisfactie a beneficiarilor.
Activitatile de informare si consiliere pshio-sociala au ca scop:
Consilierea psiho-sociala a persoanelor vârstnice – care vizeaza îmbunatatirea
abilitatilor de relationare, cresterea coeziunii grupului, cresterea stimei de sine,
gestionarea rela_iilor conflictuale, cresterea încrederii în posibilitatile proprii si
îmbunatatirea activitatii.
Consilierea membrilor familiei pentru solutionarea diverselor probleme si pentru
cresterea calitatii vietii persoanei vârstnice; medierea unor conflicte aparute între
beneficiari si membri familiei;
Colaborarea cu persoane fizice si juridice în cadrul parteneriatelor si a
Sponsorizarilor
Îndrumarea în cadrul activitatilor cultural- artistice (poezii, cantece , cor)
D. Activitate sociala, informare, consiliere sociala:
Pe parcursul anului 2016, la Caminul pentru Persoane Vârstnice s-au oferit
servicii de informare si consiliere unui numar de 26 de persoane care s-au prezentat
învederea internarii Reevaluarea privind nevoile beneficiarilor s-a efectuat pentru un
numar de 39 persoane.
Au fost încheiate cu beneficiarii Caminului un numar de 11 de contracte de
servicii si un numar de 30 acte aditionale la contractele existente.
E. În anul 2016 au avut loc 11 internari, 5 decese si 9 externari.
Activitatea este completata prin Raportari periodice ( lunare,trimestriale,
semestriale,
anuale) analiza gradului de satisfactie a beneficiarilor, situatii statistice întocmirea de
documente si pregatirea documentatiei necesare în relatia cu institutiile .

- contactarea membrilor familiei care locuiesc în strainatate în vederea mentinerii unei
legaturi si a rezolvarii unor probleme;
- consilierea membrilor familiei pentru solutionarea diverselor probleme si pentru
cresterea calitatii vietii persoanei vârstnice;
- contactarea membrilor de familie cu ocazia deteriorarii starii de sanatate sau a
evenimentelor majore din viata beneficiarilor;
- contactarea firmelor de pompe funebre în cazul deceselor;
- întocmirea documentatiei pentru actele de identitate, pentru cazurile sociale (fara
venituri), pentru eliberarea certificatului deces, care necesita internare în spital,
- actualizarea bazei de date;
- implicarea beneficiarilor în activitati de lucru manual (colaje, tricotaje),
F. Control si tratament medical:
Consultatiile sunt asigurate de catre un medic specialist medicina de familie.
Pe parcursul anului toti beneficiarii au fost consultati medical.
În cadrul activitatii cabinetului medical se asigura
Administrarea medicamentelor de catre asistentele medicale conform
recomandarilor medicale;
Triaj la internare;
Sterilizarea instrumentarului si a spatiilor;
Educatie sanitara lunara;
Colaborarea cu medicii de familie si medicii specialisti;
Vizitarea beneficiarilor internati în spital;
Masurarea tensiunii arteriale;
Masurarea glicemiei;
Pregatirea documentatiei pentru internare în spital si eliberarea certificatului
constatator al decesului;
Rezultate obtinute.
Caminul pentru Persoane varstnice asigura fiecarui beneficiar un plan al
serviciilor care îi vor fi furnizate respectând pe cât posibil, dorintele si prioritatile
acestuia.
Beneficiarii primesc o alimentatie adecvata, într-o ambianta placuta meniul este
facut saptamanal de o comisie de stabilirea a meniurilor din care fac parte si 2
reprezentanti ai beneficiarilor.
Caminul asigura fiecarui beneficiar trei mese complete gatite pe zi si desert la
intervale echilibrate, asigurându-se aportul de calorii si varietatea de meniuri dupa
preferintele acestora.
Cheltuielile cu alimentele in anul 2016 fiind de153247 lei iar cu materiale sanitare
medicamente.combustibili .apa energie si alte service necesare pentru desfasurarea
activitati au fost de:285348 lei

Seniorii se pot implica in activitati gospodaresti in vederea mentinerii si a
refacerii abilitatilor de autoservire si autogospodarire.
Beneficiarilor serviciilor Caminului pentru Persoane Varstnice li se asigura
conditii corespunzatoare de mentinere a igienei personale.
Beneficiarilor le sunt asigurate servicii de prevenire, terapie si recuperare
medicala în baza evaluarii continue a nevoilor individuale si beneficiaza de
medicamentele necesare în baza prescriptiilor medicilor specialisti.
Cresterea calitatii serviciilor oferite persoanelor vârstnice prin Caminul pentru
Persoane Vârstnice Baia deAries.
Cresterea calitatii vietii; prin cresterea calitatii serviciilor de îngrijire a persoanelor
Vârstnice.in acest sens in anul 2016 s-a angajat cu contract de munca un asistent
social si o asistentata medicala precum sau facut si 3 contracte de voluntariat .
Cresterea gradului de socializare prin activitati intergenerationale;
Promovarea activitatilor Caminului pentru Persoane Vârstnice în comunitate;
Realizarea si îmbunatatirea în continuare a unei bune colaborari cu toate
institutiile specializate si implicate în protectia persoanei vârstnice;
Promovarea activitatilor Caminului pentru Persoane Vârstnice în comunitate si
implicarea acesteia în problematica persoanelor vârstnice avand in vedere problemele
actuale ale caminului privind lipsa pentru moment a surselor de finantare care au
creat un dezichilibru mare in activitatea de zi cu zi al caminuluinu numai in cea ce
priveste lipsa banilor dar si pe plan afectiv si emotional al beneficiarilor si in egala
masura al personalului.
Din cele 6 puncte ale planului de activitate nr.17/06.01.2016 din motive obiective
nu au putut fi indeplinite decat 4 celelalte vor fi prevazute din nou in planul pentru
2017.
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