RAPORT DE ACTIVITATE - ANUL 2020
CENTRUL REZIDENTIAL PENTRU PERSOANE VARSTNICE SFANTUL DUMITRU
COD SERVICIU SOCIAL 8730 CR-V-I

Centrul rezidential pentru persoane varstnice Sfantul Dumitru functioneaza in
Braila,Bulevardul Independentei nr 99,corespondent cu str.Plevnei nr 136,in baza Certificatului
de acreditare seria AF nr 006911,Licenta de functionare nr 4813/29.05.2020,fiind o unitate de
asistenta sociala destinata persoanelor varstnice.
Centrul nostru isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia in vigoare :
- Legea 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice;
- Ordinul 2126/05.11.2014 - Anexa 1 - privind standardele minime de calitate pentru serviciile
sociale cu cazare organizate ca centre rezidentiale pentru persoane varstnice;
- H.G. nr.886/2000 pentru aprobarea Grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor
varstnice
- alte acte normative in vigoare din domeniul asistentei sociale
Scopul serviciului social este asigurarea unui ansamblu de servicii sociale, medicale si
conexe, realizate pentru a corespunde nevoilor beneficiarilor,in vederea depasirii situatiilor de
dificultate in care acestia se regasesc.
Principiile care au stat la baza desfasurarii activitatii pe parcursul anului 2020:
➢ respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
➢ protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește
egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și
demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire
la persoanele beneficiare;
➢ asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;
➢ deschiderea către comunitate;
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➢ asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor
lor;
➢ asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în
unitate a unui personal mixt;
➢ ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se
cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate
de exercițiu
➢ facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după
caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta
a dezvoltat legături de atașament;
➢ promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
➢ asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;
➢ preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după
caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza
potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;
➢ încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a
acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;
➢ asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
➢ asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;
➢ primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor
capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de
dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
➢ colaborarea centrului/unității cu serviciul public de asistență socială.
Obiectivele principale ale Centrului rezidential pentru persoane varstnice Sfantul
Dumitru:
➢ sa asigure persoanelor ingrijite maximum de autonomie si siguranta;
➢ sa ofere conditii de ingrijire care sa respecte identitatea, integritatea si demnitatea
persoanei ingrijite; - sa permita mentinerea si ameliorarea capacitatilor fizice si
intelectuale ale persoanelor varstnice; - sa stimuleze participarea persoanelor varstnice
la viata sociala;
➢ sa faciliteze si sa incurajeze legaturile interumane, inclusiv cu familiile persoanelor
varstnice; - sa asigure supravegherea si ingrijirea medicala necesara, potrivit
reglementarilor privind asigurarile sociale de sanatate;
➢ sa previna si sa amelioreze consecintele legate de procesul de imbatranire.

Tipologia serviciilor :
➢ servicii specializate de tip rezidential, care au drept scop mentinerea, refacerea sau
dezvoltarea capacitatilor individuale ale persoanei aflate in situatie de vulnerabilitate;
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➢ servicii socio-medicale prestate de personal de specialitate, organizat in echipe
multidisciplinare.
Categorii de servicii :
Servicii sociale
➢ servicii de baza: ajutor pentru igiena corporala, imbracare si dezbracare, igiena
eliminarilor, hranire si hidratare, transfer si mobilizare, deplasare in interior,
comunicare;
➢ servicii de suport: consiliere administrativa, activitati de prevenire a marginalizarii
sociale si de reintegrare sociala in raport cu capacitatea psihoafectiva, ajutor pentru
mentinerea sau readaptarea capacitatilor fizice sau intelectuale, activitati de menaj,
deplasare in exterior, activitati de petrecere a timpului liber
Servicii medicale
➢ activitati de diagnostic, ingrijiri, tratamente, in functie de tipul de afectiuni pe care il
prezinta beneficiarul;
➢ consultatii la cabinetul medical al centrului ,precum si orientarea catre institutii
medicale de profil acolo unde este cazul;
Servicii conexe
➢ recuperare si reabilitare;
➢ psihoterapie;
➢ terapie ocupationala.
Descriere
Servicii de cazare
Centrul rezidential pentru persoane varstnice Sfantul Dumitru cu o capacitate de 55 de
locuri,dispuse pe 2 nivele,asigura servicii de gazduire permanenta,in camere modern mobilate
si utilate : paturi cu saltele,noptiere,scaune,masa,dressing pentru haine,minifrigider,aer
conditionat,TV tip plasma,cablu TV,internet wireless,baie proprie dotata cu
dus/cada,WC,chiuveta,prosoape,produse de igiena personala.
Servicii de masa
Serviciile de masa sunt compuse din 3 mese principale/zi (mic-dejun,pranz si cina) si 2
gustari/zi.Meniul este diversificat,corespunzator din punct de vedere calitativ si cantitativ si
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adaptat conform indicatiilor medicale,fiind asigurat necesarul minim de calorii si nutrienti in
raport cu varsta beneficiarilor.
Meniurile saptamanale sunt stabilite conform retetarului intern,avizat de catre un medic
nutritionist. Beneficiarii servesc masa intr-o sala de mese dotata
corespunzator:mese,scaune,TV tip plasma,aer conditionat etc.Beneficiarilor nedeplasabili le
este servita masa in camera de catre personal specializat.
Asistenta medicala si ingrijire
Asistenta medicala propriu-zisa:
- asistenta medicala curativa si de urgenta
- selectionarea cazurilor problema
- plan terapeutic
- supravegherea dinamica a planului terapeutic
Prevenirea si depistarea bolilor infectioase si parazitare:
- control parazitologic
- controale medicale saptamanale
- vaccinari preventive : in anul 2020 au fost vaccinati antigripal toti beneficiarii centrului,gratuit,de
catre personalul medical al centrului,cu acordul apartinatorilor/beneficiarilor
Educatie sanitara :
- consiliere medicala
- discutii cu beneficiarii
- materiale informative

Asistenta medicala este asigurata de catre un medic generalist,cu specializare in
cardiologie.Medicul generalist monitorizeaza saptamanal si/sau ori de cate ori este necesar
starea de sanatate a beneficiarilor,prescrie tratamente in functie de diagnostice,intocmeste
retete si identifica necesitatea de spitalizare a beneficiarilor,asigurand servicii medicale de
calitate.
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Serviciile de asistenta medicala asigurate de catre medic si asistenta medicala sunt prestate in
cabinetul medical al centrului,situat la etajul 1 al cladirii,dotat corespunzator si/sau in camere
beneficiarilor nedeplasabili.

Asistenta sociala, consiliere psihologica si asistenta religioasa
Activitati pe latura asistentei sociale:
- Activitati de informare
- Consiliere sociala: diagnoza ;plan de consiliere ;strategii de interventie
Mediere:
-prin consiliere psihologica se urmareste sustinerea, promovarea suportului psihologic prin:
consiliere psihologica, consiliere si asistenta sociala, promovarea tolerantei si intelegerii ca
modalitati de rezolvare a conflictelor, de promovare a demnitatii si libertatii individuale.
Metodologii de lucru:
- consiliere individuala;
- consiliere familiala;
- consiliere de grup;
- interventie in caz de criza;
Aria de desfasurare a activitatilor: in cabinetul de psihologie si asistenta sociala, situat la etajul
2; la solicitarea beneficiarului activitatea de consiliere se poate desfasura in camera in care
acesta este cazat.
Asistenta spiritual religioasa
Serviciile spiritual-religioase cuprind activitati: individuale in camera beneficiarului; rugaciune;
servicii si ritualuri religioase specifice, ascultare activa; servicii funerare (la cerere)
In data de 26 octombrie 2020, cu prilejul Sarbatorii Sfantului Mare Mucenic Dimitrie Izvoratorul de mir , beneficiarii au participat la slujba de sfintire a centrului,fiind totodata
spovediti si impartasiti .
Spatii recreere/socializare/terapie ocupationala
Centrul detine un spatiu de recreere/socializare la etajul 1.Acesta este dotat cu
mese,scaune,canapele si fotolii din piele ecologica,2 TV-uri tip plasma, 2 aparate de aer
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conditionat,o minibiblioteca dotata cu carti de beletristica,jocuri de societate (sah,remmy,carti
de joc),reviste culturale si religioase.
De asemenea,centrul nostru dispune de o terasa in aer liber,dotata cu
mese,scaune,umbrele,flori naturale,arbusti ornamentali.Pe perioada sezonului
estival,beneficiarii au desfasurat numeroase activitati in aer liber: exercitii de inviorare,activitati
de terapie ocupationala,meloterapie (muzica clasica,ambientala,muzica veche
internationala),socializare,consiliere de grup,servirea meselor de pranz in aer liber la solicitarea
beneficiarilor etc.
Socializarea beneficiarilor este stabilita in functie de nevoile acestora si se efectueaza in
conformitate cu planul individual de ingrijire stabilit, tinand cont de posibilitatile, resursele,
preferintele beneficiarului. Scopul acestor activitati de socializare si petrecere a timpului liber
este de prevenire a degradarii, de facilitare a conduitelor prosociale, responsabilizare a
competentelor, de creare a unui ambient familial, de constientizare a caracteristicilor
persoanelor varstnice, de armonizare a relatiei beneficiar - salariat, avand la baza sentimente
de stima, respect reciproc.
Activitati de petrecere a timpului liber/terapii ocupationale:
- activitati de grup: acomodare, integrare sociala in camin, in comunitate, mentinerea initiativei
ocupationale a beneficiarilor,discutii libere,jocuri de societate (sah,remmy,carti),
meloterapie,vizionarea documentarelor si a filmelor artistice
- activitati individuale - lectura,crosetat/tricotat,pictura,puzzle
În perioada 01.06.2020 – 31.12. 2020, au avut loc diferite evenimente la care au participat
persoanele varstnice din centru, un caracter mai deosebit având urmatoarele activităţi:
- Sarbatorirea aniversarilor si a zilelor onomastice
- Sarbatorirea Craciunului si a Anului Nou prin celebrari religioase,colinde,mese festive
- Participarea la servicii religioase (sfestanie,impartasit,spovedit )
*In contextul aparitiei pandemiei de Coronavirus pe teritoriul Romaniei,activitatile sociorecreative in exteriorul centrului au fost interzise,din pacate.
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Situatii financiare si statistice
In intervalul 01.06.2020-31.12.2020,Centrul rezidential Sfantul Dumitru a inregistrat
urmatoarele cheltuieli :
- Cheltuieli materii prime conform Fisa cont (hrana beneficiarilor) - 62.428,87 lei fara TVA
- Cheltuieli materiale consumabile (materiale curatenie/biocide,medicamente si materiale
sanitare,altele) - 14.469,58 lei fara TVA
La care se adauga cheltuielile indirecte :reparatii curente,materiale si alte cheltuieli de
intretinere ,obiecte de inventar,combustibil etc - 10.000,00 lei
- Investitii principale : lift hidraulic - 24.592 EURO/ 118.041,60 LEI
Veniturile proprii sunt constituite din incasarile contributiilor de intretinere de la beneficiari si de la
sustinatorii legali ai acestora.

Contracte de donatie
In luna decembrie 2020,au fost incheiate 2 contracte de donatie,avand ca obiect donarea de produse
alimentare pentru mesele festive de Craciun si Revelion.Au fost donate produse alimentare ambalate,in
termen de valabilitate,produse de patiserie,fructe,sucuri neacidulate,etc.

Date statistice internari
In perioada 01.06.2020-31.12.2021,au fost internate in cadrul centrului 21 de persoane,din care 3
persoane au fost reintegrate in familie,6 persoane au decedat ca urmare a bolilor cronice in stadiu
avansat de la data internarii (4 in centru;2 in spital),la data de 31.12.2020 fiind internate 12 persoane.

Director General,
Constantinescu Eduard
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