Raport de activitate 2017
Serviciul Public de Asistență Socială
Centrul de zi pentru persoane varstnice
„Sfantul Gheorghe”

COMPONENȚA SERVICIULUI :
 Dinu Florina - Șef Serviciu
 Gherghina-Voicu Adina – As. Social

ACREDITARE :

DATE DE CONTACT:
Centrul de zi pentru persoane varstnice „Sfantul Gheorghe”
: Strada Victoriei, bl. D7,Parter
: Telefon 0248.707.413
: Fax 0248.672.717
: E-mail centruldezisfantulgheorghe@gmail.com

LEGISLAȚIE:
Întregul serviciu se organizează şi funcţionează pe baza următoarelor temeiuri
legale:
 Legea nr. 292/2011, legea asistentei sociale;
 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.70/2011, privind măsurile de protecţie
socială în perioada sezonului rece ;
 Legea nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu
modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr.1149/2002 pentru aprobarea normelor metodologice
de aplicare a Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării
sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr.17/2000 privind asistenta socială a persoanelor vârstnice,
republicată si actualizata;
 Legea 257/2013, pentru modificarea si completarea Legii 272/2004:
 Hotărârea Guvernului nr.90/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare si functionare a serviciului public de asistenta sociala;
 Hotărârea Guvernului nr. 539/2005 privind aprobarea nomenclatorului
instituţiilor de asistenţă socială;
 Ordonanta Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 1.024/2004 pentru aprobarea Normelor:
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003
privind serviciile sociale, precum şi a Metodologiei de acreditare a furnizorilor
de servicii sociale;

OBIECTUL DE ACTIVITATE :
Obiectivul serviciului social "centre de zi pentru persoane vârstnice” este de
prevenire şi/sau limitare a unor situaţii de dificultate şi vulnerabilitate, care pot duce
la marginalizare sau excluziune socială, promovând participarea persoanelor
vârstnice la viaţa socială şi cultivarea relaţiilor interumane.
Ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor
speciale, individuale, familiale sau de grup, sunt următoarele:
Programele de integrare/reintegrare socială cuprind:
1. Activităţi pentru prevenirea marginalizării sociale şi sprijinirea pentru integrare
/reintegrarea socială:
- activităţi practice(autogospodărire, lucru manual, grădinărit, confecţionat obiecte
decor, tricotat),

- terapii psiho-sociale
- activităţi informative (citirea presă, cărţi, reviste, urmărirea programe radio sau TV),
- grupuri de discuţii tematice (teme: medicale, sociale, distractive),
- jocuri de grup (jocuri de scrabble, şah, table, rummy, jocuri distractive) etc
- terapii ocupationale
- activitati lucrative (lucru manual, confecţionat obiecte decor, tricotat)
- activitati artistice (tearu, dans, audiţii muzicale,pictura ),
- activităţi educaționale intergeneraţii (programe derulate împreună cu copii, studenți,
etc.),
- activităţi în comunitate (vizionare de spectacole, vizite la diverse instituţii, serate
dansante, participare la acţiuni mediatice, etc),
- activităţi recreativ distractive (sărbătorirea zilelor de naştere şi a altor
sărbători/evenimente speciale, plimbări în aer liber, parcuri, etc.).
2. Servicii de consiliere, informare socială şi îndrumare socio-administrativă
- activități de consiliere socială,
- activități de informare socială,
3. Consiliere juridică
- activități de consiliere
Programele de recuperare/reabilitare funcțională cuprind:
1.Servicii de consiliere psihologică ( recuperare/reabilitare psihică)
- activități de consiliere psihologică
- antrenament cognitiv ( grup sau individual)
2. Servicii de readaptare a capacităţilor fizice – kinetoterapie ( recuperare/ reabilitare
fizică)
- activități de kinetoterapie
Sinteza activităţii pe anul 2017 este prezentată mai jos:
Prima activitate a Centrului a avut loc in data de 12 aprilie , facuta in
colaborare cu Pr. Gherghina Voicu Cristian , parohul Parohiei Costestii Noi,fiind o
conferinta cu titlul "Fara puterea iertarii nu ne putem bucura de Inviere".

Pe 4 mai am organizat, cu ajutorul firmei Optinova ,consultatii oftalmologice
gratuite pentru beneficiarii Centrului.

Pe data de 8 iunie,în cadrul proiectului "Ștafeta intre generații " ,beneficiarii
Centrului alături de elevii Colegiului National "Al. Odobescu" Pitesti au petrecut o zi
minunata.Pensionarii au împărtășit din experiența lor de viață tinerei generații prin
diferite acțiuni : cusut,croșetat, aranjamente florale,lecții de nutriție, grădinărit, jocuri
de societate,ornarea salatei de boeuf și pregătirea savarinelor.

Pe 26 iunie am creat postere cu activitatile Centrului,pentru mai mult
entuziasm am apelat la nepotii doamnelor beneficiare.

Pe data de 27 iulie am organiazat prima excursie cu minunații beneficiari si voluntari ai
Centrului de zi " Sfântul Gheorghe ". Am participat la hramul Mănăstirii "Sfântul Pantelimon

"Teleorman, apoi ne-am rugat la icoana facatoare de minuni a Sfântului Fanurie și am încheiat
ziua cu superba Mănăstire "Sfânta Ecaterina , unde am sărutat Sfintele Moaște ale Sfinților de la
Niculitel, Sfinții 40 de Mucenici,Sfinții de la Aiud,Sfântul Serafim de Sarov și Sfântul Elefterie.

In luna august beneficiarii au dorit sa stranga bani pentru a ajuta la pregatirea
Hramului Manastirii Sfantul Fanurie,unde am si fost pe 27 august cu o parte din
ei,ajutand la servit .

Pe 8 septembrie am participat la Hramul Bisericii Costestii Noi,sediul Centrului
fiind situat chiar in parohia acesteia,unde o parte din beneficiari au ajutat la
pregatirea mancarii si la buna desfasurare a agapei.

Pe 25 si 26 septembrie am plecat cu 20 de beneficiare in excursie in Ardeal.
Prima oprire a fost la Schitul Aiud,unde ne-am închinat la moaștele sfinților care au
pătimit pentru credință și neam. Manastirea Nicula a fost pentru noi un loc încărcat
de spiritualitate și speram ca rugăciunile spuse la icoana facatoare de minuni a Maicii
Domnului sa ne fie ascultate!
Următoarea oprire a fost ca într-un colt de Rai: Manastirea Dumbrava ,ctitorită
de Echipa națională de fotbal a României,unde sunt îngrijiți cu multa dragoste 200 de
copii și bătrâni. Am fost fascinate de miile de flori ,de mini gradina zoologica și de
arhitectura peisagistica. Dar mai ales ne-am bucurat ca am putut sa ne închinăm la
Icoana facatoare de minuni a Maicii Domnului. Domnul sa ne ajute sa mai călcăm și
în alți ani aceasta "Dumbrava minunată ".
Peste noapte am fost găzduiți la Manastirea Magura Jina, un loc plin de
spiritualitate și de bunătate. Iar priveliștea ne-a liniștit sufletul și mintea.
A doua a zi ne-am continuat drumul pe Valea Oltului , oprindu-ne la
Manastirea Turnu. Ultima Mănăstire vizitată a fost Schitul Iezer Vâlcea, ca peste tot
,ne-am minunat de frumusețea locului și de mulțimea florilor. Ne-am rugat la
moaștele Sfântului Antonie de la Iezer pentru familie și prieteni , apoi am plecat spre
casa, bucuroase ca am trăit împreună doua zile pline de amintiri frumoase.

.

Pe 1 octombrie ,beneficiarii au serbat „Ziua Internationala a persoanelor
varstnice” impreuna cu corul Scolii de excelenta „Sfanta Filoteea”,care a sustinut un
recital cu cantece specifice anotimpului.Domnul Primar Baicea Ion a oferit celor
prezenti o masa . Dupa taierea tortului,varstnicii au ramas sa asculte muzica si sa
socializeze.

Pe 25 octombrie, Firma Oprinova, a oferit din nou consultatii oftalmologice
gratuite beneficiarilor.
Pe 13 si 14 noiembrie am organizat un nou pelerinaj. Luni am vizitat Muzeul
Satului si centrul Sibiului,Castelul Huniazilor si Manastirea Prislop .Iar marti ne-am
inchinat la Icoana facatoare de minuni a Maicii Domnului de la Manastirea
Lainici,unde am gasit si Sfintele Moaste ale Sfantului Irodion .La Targu Jiu am vazut
Poarta sarutului si Masa tacerii ,dupa care ne-am mirat de frumusetea mestesugului
romanesc la Horezu.

Am mai vizitat Manastirea Polovragi ,Manastirea Arnota si Manastirea Bistrita,
unde ne-am rugat la moastele Sfantului Grigorie Decapolitul .

Pe 6 decembrie dupa impodobirea bradului de Craciun , Sfantul Nicolae
a venit și la Centrul de zi pentru persoane vârstnice cu un minunat dar:un
recital susținut de talentatul cor al Clubului Elevilor Costești condus de
doamna Vasilescu Sofia ,dupa care domnul Primar a oferit o masa
beneficiarilor prezenti si elevilor.
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